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ŚWISTAWKA ELEKTRONICZNA 

KONTAKTOWA SONDA DO POMIARU POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH 

 

 
 
Świstawka elektroniczna Eijkelkamp jest jednym z dostępnych w naszej ofercie przyrządów służących do pomiaru poziomu 
wód gruntowych. Te przenośne urządzenia, dzięki lekkiej konstrukcji i dużej odporności, nadają się idealnie do terenowych 
pomiarów poziomu wód gruntowych. Dzięki szerokiej gamie dostępnych modeli użytkownik może dobrać dla siebie taki 
przyrząd, który będzie optymalny dla jego pomiarów – dostępne są modele z kablem o różnej długości oraz różne 
rozwiązania konstrukcyjne: sam bęben lub przyrząd z dodatkową ramą wsporczą. Wszystkie świstawki elektroniczne 
Eijkelkamp wyposażone są w standardzie w sygnał akustyczny i świetlny, który wskazuje moment zetknięcia się elektrody 
pomiarowej z wodą. Opcjonalnie sondy można wyposażyć w czujnik dna pozwalający zmierzyć głębokość piezometru czy 
studni. Świstawki elektroniczne Eijkelkamp są używane na całym świecie od wielu już lat i gwarantują doskonałą trwałość i 
dokładność pomiarów nawet w ciężkich warunkach terenowych. 
 

Właściwości  
 
Elektroda pomiarowa 
Elektroda pomiarowa o średnicy 15 mm i długości 195 mm (12 mm / 70 mm dla wersji kieszonkowej) wykonana jest ze stali 
nierdzewnej oraz galwanizowanego mosiądzu. Elektroda została tak zaprojektowana, aby umożliwi ć pomiar zarówno w 
wodach o niskiej przewodności elektrycznej jak i w tych zanieczyszczonych i o podwyższonym zasoleniu. Wszystkie 
materiały, z których została wykonana, są odporne na korozję oraz agresywne działanie wód zanieczyszczonych i 
zasolonych. Konstrukcja elektrody umożliwia jej łatwe czyszczenie. 
 
Taśma pomiarowa 

 Taśma dwurdzeniowa wykonana z białego polietylenu z dwoma przewodami ze stali nierdzewnej 
 Odporna na promieniowanie UV oraz agresywne działanie wód zanieczyszczonych i zasolonych 
 Podziałka co cm, czerwone cyfry oznaczające metry i czarne cyfry co 10 cm  

 

Zastosowanie 
 

 Pomiary poziomu wód (przewodzących prąd elektryczny w zakresie od 50 µS/cm do 220 mS/cm) w piezometrach, 
studniach i zbiornikach  (tylko w strefach niezagrożonych wybuchem) 

 Okresowe pomiary kontrolne w systemach monitoringu ciągłego poziomu wody 
 Ręczna kontrola poziomu wody w trakcie testów pompowych 
 Pomiar głębokości dna – za pomocą opcjonalnej przystawki 
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Dostępne wersje 
 
Nr kat.: 11.03.40 
Miniaturowa świstawka elektroniczna z sygnałem akustycznym i świetlnym, elektroda o 
średnicy 12 mm, dokładność pomiaru 1 cm, zakres pomiarowy (długość taśmy) 10 m. 
 
Jest to wysokiej jakości sonda w formacie kieszonkowym z sygnałem akustycznym i 
świetlnym wskazującymi zetknięcie elektrody pomiarowej z wodą.  
Elektroda pomiarowa: ∅12 mm / 70 mm.  
 
 
 
Nr kat.: 11.03.41, 11.03.42 i 11.03.43 
Świstawka elektroniczna z sygnałem akustycznym i świetlnym, elektroda o średnicy 15 
mm i długości 195 mm, nadająca się do pomiarów we wszystkich rodzajach wód 
gruntowych (EC od 50 µS/cm do 220 mS/cm), zakres pomiarowy odpowiednio 15, 30 i 
50 m, dokładność pomiaru 1 cm. 
 
Jest to świstawka w wersji kompaktowej – sam bęben bez ramy wsporczej. Ze względu 
na niewielkie rozmiary (tylko bęben) i małą wagę, sonda ta jest łatwa w transporcie i 
wygodna w obsłudze – trzymając sondę w jednej ręce bęben obraca się drugą ręką. Do 
obsługi nie są konieczne żadne dodatkowe elementy czy wsporniki. 
 
 
 
Nr kat.: 11.03.42.01, 11.03.43.01, 11.03.43, 11.03.45, 11.03.46, 11.03.47, 11.03.48 i 11.03.49 
Świstawka elektroniczna z sygnałem akustycznym i świetlnym, elektroda o średnicy 
15 mm i długości 195 mm, nadająca się do pomiarów we wszystkich rodzajach wód 
gruntowych (EC od 50 µS/cm do 220 mS/cm), zakres pomiarowy odpowiednio 30, 
50, 100, 150, 200, 300 i 500 m, dokładność pomiaru 1 cm. Bęben zamontowany na 
ramie wsporczej. 
 
Sondy z dłuższymi taśmami i przeznaczone do bardziej intensywnego użytkowania 
dostarczane są z bębnem na specjalnej ramie wykonanej z bardzo wytrzymałej żywicy 
akrylowej. Dzięki temu, nawet przy dłuższych taśmach, sonda jest stosunkowo lekka, 
łatwa w transporcie i obsłudze. Świstawki elektroniczne z ramą wsporczą posiadają 
również blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym obracaniem się bębna.  
Elementy elektroniczne zintegrowane są wewnątrz bębna zamontowanego na ramie, 
dzięki czemu zachowana jest kompaktowa konstrukcja świstawki. 
 
 
 

Dane techniczne 

Numer katalogowy 11.03.40 11.03.41 / 03.42 / 03.43 11.03.42.01/43.01/45/46/47/48/49 

Elektroda pomiarowa – materiał Stal nierdzewna i galwanizowany mosiądz, łatwa w czyszczeniu 

Elektroda pomiarowa - wymiary ∅ 12 mm / dł. 70 mm ∅ 15 mm / dł. 195 mm 

Długość taśmy pomiarowej 10 m 15 / 30 / 50 m 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 500 m 

Zasilanie Bateria 9V 4 x bateria 1,5 V (R14) 

Zalecane temperatury przechowywania Od +5oC do 30oC (dla zabezpieczenia baterii) 

Klasa szczelności elektrody pomiarowej IP68, stała wodoszczelność – odporność na wodę pod ciśnieniem 

Klasa szczelności bębna IP64, kroploszczelność 

Taśma pomiarowa 
 Taśma dwurdzeniowa wykonana z białego polietylenu z 2 przewodami ze stali nierdz. 

 Odporna na promieniowanie UV oraz działanie wód zanieczyszczonych i zasolonych 

 Podziałka co cm, czerwone cyfry oznaczające metry i czarne cyfry co 10 cm  
 


