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Sonda służy do pomiaru wilgotności objętościowej gleby. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
 
Długość kabla: 5 m. 
Środowisko pracy: - 40 do + 60oC, do 100% wilgotności względnej. 
Czas pomiaru: 10 ms. 
Rozdzielczość: 0.002 m3/m3 przy użyciu rejestratorów Em50 i Em5b; w przypadku innych rejestratorów rozdzielczość 
może się różnić. 
Długość sondy: 5 cm. 
Dokładność: typowa ± 3% dla wszystkich typów gleb (do 8 ds/m), 1 – 2% przy kalibracji szczegółowej. 
Zakres pomiaru: 0 – 100% wilgotności objętościowej. 
Zasilanie: 2.5 – 3,6 VDC @ 10 mA. 
Częstotliwość: 70 MHz. 
Sygnał wyjściowy: napięciowy, 10 – 40% napięcia wzbudzania (250 – 1000 mV dla napięcia wzbudzania 2500 mV). 
Złącze typu stereo 3,5 mm lub kable. 
 
Dzięki wysokiej częstotliwości (70 Hz) sondy te mogą mierzyć wilgotność objętościową w zakresie 0 – 100 %. 
 
 

 
Rys. 1 Schemat sondy EC-5 
 
 
Diagram podłączeń 
 
Wtyczka 3,5 mm 
Czujniki typu ECH2O dostarczane są w standardowej wersji z wtyczką 3,5 mm typu „stereo”. Pozwala ona na łatwe 
podłączenie tych czujników do rejestratorów danych firmy METER typ EM50, EM60 lub Em5 jak również do ręcznych 
czytników typu ECH2O Check i ECH2O ProCheck. Poniżej przedstawiony jest diagram pokazujący konfigurację 
wtyczki typu „stereo”. 
 

 
 
Rys. 2 Konfiguracja wtyczki sond typu ECH2O 
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Sonda z kablem zakończonym „gołymi” przewodami 
Tego typu sondy są konfigurowane do użycia z rejestratorami danych innymi niż rejestratory firmy METER.  
Użytkownik może zamówić sondy z „gołymi” przewodami lub też sondy standardowe z wtyczką 3,5 mm typu stereo 
wraz z adapterem pozwalającym na podłączenie tych sond z innymi rejestratorami. 
 

 
Rys. 3 Konfiguracja kabla 3-przewodowego sondy typu  ECH2O 
 
 
Kable wydłużające 
Firma METER dostarcza kable wydłużające o długości 15 m i 3 m. Użytkownik może bezpiecznie połączyć do 4 kabli 
wydłużających o długości 15 m bez obawy o osłabienie sygnału. W większości wypadków niezbędne będzie 
uszczelnienie połączeni, aby zapewnić dobry kontakt i zabezpieczyć je przed  korozją.  
 
 

INSTALACJA SOND 
 
Wybierając miejsce do instalacji sond należy pamiętać o tym, że kontakt powierzchni sondy z otaczającą glebą ma 
ogromny wpływ na wykonywane pomiary oraz o tym, że wykonywane pomiary są pomiarami wilgotności 
objętościowej gleby. Dlatego też jakiekolwiek kieszenie powietrzne lub ubicie gleby wokół sondy ma bardzo duży 
wpływ na odczyty i ich dokładność. Nie należy również instalować sond w pobliżu dużych metalowych obiektów, 
takich jak np. metalowe tyczki lub maszty. Może to osłabić pole elektromagnetyczne sondy i niekorzystnie zmienić 
sygnał wyjściowy. Ponieważ sonda EC-5 ma odstęp pomiędzy „zębami” należy również mieć na uwadze skład 
granulometryczny medium, w którym ją instalujemy. Możliwe jest, że pomiędzy „zęby” sondy dostaną się kamienie, 
patyki, kora lub korzenie, co będzie miało wpływ na jakość sygnału wyjściowego.  
Należy również uważać przy wciskaniu sondy w twarde i gęste gleby, ponieważ zbyt duża siła boczna użyta przy 
wciskaniu może spowodować uszkodzenie (złamanie) sondy. 
 
Procedura instalacji sond 
 
Przy instalacji sond  ECH2O należy pamiętać, że musimy zapewnić jak najlepszy kontakt pomiędzy powierzchnią sondy 
a glebą. Procedura dla sond typu EC-5 jest następująca: 
 
Wciśnij sondę w glebę w taki sposób, aby „zęby” sondy były całkowicie zakryte, tak jak to pokazano na poniższym 
rysunku. 
 

Rys. 4 Instalacja sondy  
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Końcówka każdego zęba jest zaostrzona, co ułatwia wciskanie sondy w glebę – z zaostrzonymi końcówkami należy 
obchodzić się ostrożnie!!!   
W przypadku bardzo twardych gleb, zbitych i suchych może wystąpić problem z wciśnięciem sondy. Jeśli wystąpią 
problemy z wciśnięciem sondy glebę można zruszyć lub zwilżyć. Nigdy nie należy wbijać sond! 
 
Orientacja sondy 
Sonda może być zorientowana w dowolnym kierunku, jednakże instalacja jej pionowo w stosunku do powierzchni 
gleby zminimalizuje efekt spływu wody.  
 
Usuwanie sond 
Przy wyjmowaniu sond z gleby nigdy nie ciągnij za kabel sondy!!! Mogłoby to spowodować uszkodzenie 
wewnętrznych połączeń  - w takim wypadku sonda nie nadawałaby się do dalszego użytku. Należy pamiętać, że sondy 
typu ECH2O generalnie są nienaprawialne.  
 
 

KALIBRACJA SOND 
 
Sondy typu ECH2O są wstępnie wykalibrowane dla większości typowych gleb. Jednakże w niektórych wypadkach 
kalibracja ogólna dostarczana wraz z sondami może być niewystarczające. Np. standardowa kalibracja dla sond EC-20 i 
EC-10 nie działa prawidłowo w glebach o dużej zawartości piasku lub o dużym zasoleniu. W takim przypadku, aby 
poprawić dokładność pomiarów, zaleca się wykonanie kalibracji szczegółowej dla danego typu gleby.  
 
Sondy typu EC-5 są dużo mniej czułe na zmiany struktury gleby i zasolenia, jako że pracują one przy dużo wyższej 
częstotliwości. Dlatego kalibracja ogólna będzie miała zastosowanie praktycznie do wszystkich typów gleb 
mineralnych o przewodności elektrycznej do 8 ds./m.  
Standardowe równania kalibracyjne dla typowych gleb mineralnych, gleb doniczkowych i wełny mineralnej podane są 
w oryginalnej instrukcji obsługi (angielskiej) dostarczanej wraz z sondami. 
 
Poniżej podane jest równanie kalibracyjne (liniowe) dla sond EC-5 używanych w glebach mineralnych (wyjście 
napięciowe, własny system rejestracji danych) przy napięciu wzbudzającym 2500 mV: 
 
θ = 11.9*10-4*mV-0.401 
 
gdzie:  
 
θ - wilgotność objętościowa [%], 
mV – sygnał wyjściowy z sondy przy napięciu wzbudzania 2500 mV.  
 
Kalibracja jest odpowiednia dla gleb mineralnych, w których stan nasycenia następuje przy 40 – 50 % wilgotności 
objętościowej. Inne typy gleb wymagają równań kalibracyjnych kwadratowych 
 
Odpowiednie kalibracje dostępne są dla urządzeń odczytujących firmy METER: rejestratorów EM50, EM60 i EM5 
oraz czytnikach ręcznych. 
 
 

ROZWI ĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
Problemy z sondami ECH2O są sygnalizowane zazwyczaj brakiem lub błędnymi odczytami. Przed skontaktowaniem się 
z producentem lub dystrybutorem urządzeń należy wykonać następujące czynności: 
 

• Sprawdź czy podłączenie sondy do rejestratora jest prawidłowe i pewne. 
• Upewnij się, że baterie w Twoim rejestratorze danych nie są wyczerpane lub słabe. 
• Sprawdź prawidłowość zainstalowania sond w glebie. 

 
Jeśli problemy nie są wynikiem powyższych czynników należy się skontaktować z producentem lub dystrybutorem 
urządzeń. 


