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WP4C 
POMIAR POTENCJAŁU WODNEGO W LABORATORIUM  

 

 
SZYBKI I DOKŁADNY POMIAR POTENCJAŁU WODNEGO 

 
Pomiar potencjału wodnego gleby, podłoży ogrodniczych, próbek roślinnych lub każdego innego rodzaju materiału porowatego w 
czasie od 5 do 10 minut. Efektywny zakres pomiarowy to –0,1 do –300 Mpa*. 
 
Miernik WP4C mierzy potencjał wodny poprzez pomiar wilgotności względnej powietrza powyżej zamkniętej komory z badaną 
próbką wewnątrz (metoda zgodna z normą ASTM 6836). 
 
NOWE FUNKCJE 
 
• Precyzyjne pomiary – przed wyświetlaniem końcowych wyników pomiarów weryfikowany jest stan równowagi. 
• Przyspieszony czas osiągnięcia równowagi – nowa konstrukcja cylinderka na próbkę skraca czas osiągnięcia stanu 

równowagi. 
• Precyzyjna regulacja – nowe algorytmy umożliwiają wykonanie dokładnej kalibracji oraz osiągnięcie dokładności rzędu 

±0,05 MPa lub lepszej. 
• Lepszy zakres pomiarowy i dokładność pomiarów – analiza temperatury z rozdzielczością do tysięcznych części stopnia 

rozszerza funkcjonalny zakres pomiarowy do –0,1 MPa. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MIERNIKA WP4C 
 
Środowisko pracy:  od 5 do 43oC 
Kontrola temperatury:   od 15 do 40oC, ±2oC 
Czujniki: 1. Czujnik temperatury w podczerwieni; 2. Lustrzany czujnik wilgotności względnej (punktu 

rosy) 
Zakres pomiarowy: od 0 do - 300 MPa* 
Dokładność: ±0,05 MPa w zakresie od 0 do – 5 MPa, ±1% w zakresie od -5 do –300 MPa 
Czas pomiaru: Typowo od 5 do 10 minut 
Kabel komunikacyjny:  Kabel szeregowy (dostarczany w zestawie) 
Komunikacja z komputerem: Standard RS232, 8-bitowy kod ASCII, 9600 baud, brak parzystości, 1 bit stopu 
Waga: 3,2 kg 
Zasilanie: 110 lub 220 V, 50 / 60 Hz 
Pojemność pojemniczka na próbki: Zalecane 7 ml (pełne 15 ml), w zestawie z miernikiem dostarczanych jest 25 pojemniczków 

plastikowych i 10 pojemniczków ze stali nierdzewnej 
Wzorzec kalibracyjny: KCl 0,5 mol (- 2,19 MPa) 
 
 
 

 
 
 
UWAGA: Miernik WP4C pokazuje potencjał nawet do 0 MPa, jednak pomiar próbek bardziej wilgotnych niż –0,1 MPa skutkuje 
dużym i w typowym zastosowaniu nieakceptowalnym błędem pomiarowym. Niektórzy użytkownicy wykonują pomiary na próbkach 
bardziej wilgotnych niż –0,1 MPa stosując specjalne techniki. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi miernika 
WP4C. 
 
 


