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HOLISTYCZNE ROZWIĄZANIA
DLA INTELIGENTNEGO ROLNICTWA

NASI PARTNERZY

Już ponad trzydzieści lat Pessl Instruments oferuje narzędzia, które za pomocą 
przekazywanych informacji pomagają odbiorcom podjąć odpowiednie decyzje. 
Oferta bezprzewodowych systemów monitorujących marki iMETOS®, działających
na baterie słoneczne, i platforma internetowa FieldClimate.com są odpowiednimi 
dla każdej strefy klimatycznej narzędziami, które mogą być wykorzystane w licznych 
gałęziach gospodarki – od rolnictwa po hydrologię, meteorologię, do różnorodnych 
celów, takich jak ostrzeżenia przeciwpowodziowe, ale też do prowadzenia badań. 
Znajdą swoje miejsce wszędzie. Dzięki swojej wieloletniej skutecznej działalności 
iMETOS® stał się marką globalną o lokalnym wsparciu, co z dumą pozwala nam 
stwierdzić, że umieściliśmy nasze stacje w każdym zaułku świata. Wierzymy, 
że trwała, bardzo precyzyjna technologia i wsparcie od naszych doświadczonych 
partnerów z całej planety jest przepisem na sukces. iMETOS® trwa, rozwija się, 
staje się łatwiejszy w obsłudze i oferuje najniższe koszty utrzymania.

MONITOROWANIE
SZKODNIKÓW NA POLU

AUTOMATYZACJA

MODELE
CHOROBOWE

POMIAR
WILGOTNOŚCI
I ZARZĄDZANIE

NAWADNIANIEM

MONITOROWANIE
UPRAW NA POLU

ZAWARTOŚĆ
SKŁADNIKÓW

POKARMOWYCH
W GLEBIE

LOKALNE DANE
POGODOWE
I PROGNOZA

POGODY

MONITOROWANIE MAGAZYNÓW
I ZBIORNIKÓW          

MONITOROWANIE
PRACY MASZYN

MONITOROWNIE
POGODY

SKANOWANIE
PRZEKROJU GLEBY

MONITOROWANIE
UPRAW Z POWIETRZA

I ZIEMI

DOSTĘP DO DANYCH W CZASIE
RZECZYWISTYM I WSPARCIE DECYZJI
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OBSZERNA DOKUMENTACJE iMETOS® 

Zdobądź dokładne informacje o modelach chorób, 
prognozie pogody, zarządzaniu irygacją i innych usługach 
oraz techniczną dokumentację i odpowiedzi na często 
zadawane pytania dotyczące kwestii technicznych.

APLIKACJA MOBILNA
FieldClimate

PLATFORMA 
FieldClimate

Nasze aplikacje
mobilne

Platforma FieldClimate
i dokumentacja iMETOS®

FieldClimate.com

www.metos.at
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1. Złącze dla  

dodatkowej płyty

2. Wskaźniki LED

3. Przycisk połączenia

4. Złącze baterii

5. Złącze panelu słonecznego

6. Zworka J1

7. Zworka J2

8. Złącze USB

9. Zworka uruchumiająca

10. Przycisk reset

11. Złącze anteny GSM

12. Złącze anteny GPS

13. Uchwyt na kartę SIM

14. Miejsce na czujnik prędkości 

wiatru

15. Przełącznik

16. Miejsce na czujnik 

wilgotności liści 

17. Wejście 2

18. Wejście 3

19. Wejście 4

20. Kontaktron

21. Wejście 1

22. Miejsce na czujnik opadów

23. HC2 B

24. HC2 A

25. Wejście dla łańcucha 

dedykowanego

Płyty główne iMETOS® 3.3
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25

11

1. LED modemu

2. LED procesowa

3. Przycisk

4. Miejsce na czujnik 

temperatury mokrego 

termometru

5. Miejsce na czujnik temperatury 

suchego termometru

6. Miejsce na czujnik 

temperatury powietrza

7. Miejsce na wskaźnik opadów

8. Wejście dla łańcucha 

dedykowanego

9. Przyłącze HC2

10. Miejsce na czujnik  

zwilżenia liścia

11. Miejsce na dodatkową płytę

12. Miejsce na dodatkową płytę

13. Wbudowana antena GPS

14. Zworka J1

15. Zworka J2

16. Zworka uruchumiająca

17. Wejście USB

18. Uchwyt na kartę USB

19. Modem

20. Miejsce na panel słoneczny

21. Bateria

22. Wbudowana antena sieci

P
ŁY

TY
 G

ŁÓ
W

N
E

Płyty główne iMETOS® ECO D3
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1. Złącze na kabel PC

2. Przycisk zewnętrznej 

komunikacji Bluetooth   

z niebieską diodą LED

3. Miejsce na czujnik wskaźnika 

opadów lub przepływomierz

4. Miejsce na czujnik  

prędkości wiatru

5. Wejście cyfrowe. Opcjonalnie 

miejsce na czujnik cyklu pracy

6. Miejsce na czujnik temperatury 

i wilgotności względnej HC2

7. Przełącznik ciśnienia lub 

czujniki wilgotności liści

8. Miejsce na dodatkowy  

czujnik temperatury

9. Miejsce na dodatkowy  

czujnik temperatury

10. Główna bateria litowa

11. Panel słoneczny

12. Konektor na dwa   

czujniki Watermark

13. Konektor na dwa   

czujniki METER

14. Konektor zewnętrzny I2C

15. DIP-1

16. DIP-2

17. Przycisk połączenia

18. Moduł LoRa

19. Wbudowana antena LoRa

Płyty główne iMETOS® LoRa
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1

17
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19
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10 11 1312

3 4 5 6 7 8 9

14

15

16

1. Złącze na kabel PC

2. Przycisk zewnętrznej komunikacji 

Bluetooth z niebieską diodą LED

3. Miejsce na czujnik wskaźnika 

opadów lub przepływomierz

4. Miejsce na czujnik prędkości 

wiatru

5. Wejście cyfrowe. Opcjonalnie 

miejsce na czujnik cyklu pracy

6. Miejsce na czujnik temperatury 

i wilgotności względnej HC2

7. Przełącznik ciśnienia lub 

czujniki wilgotności liści

8. Miejsce na dodatkowy czujnik 

temperatury

9. Miejsce na dodatkowy czujnik 

temperatury

10. Główna bateria litowa

11. Panel słoneczny

12. Konektor na dwa czujniki 

Watermark

13. Konektor na dwa czujniki 

METER

14. Konektor zewnętrzny I2C

15. DIP-1

16. DIP-2

17. Przycisk połączenia

18. Moduł NB IoT

19. Wbudowana antena LoRa

20. Uchwyt na kartę SIM

Płyty główne iMETOS® NB IoT
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Interfejsy
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RadioNode

iMETOS® RadioNode to mały, bezprzewodowy, zasilany baterią rejestrator danych przeznaczony 

do wykonywania w polu pomiarów wilgotności gleby, temperatury, deszczu, przepływu, 

wilgotności liści, względnej wilgotności i innych parametrów. iMETOS® RadioNode przesyła 

wszystkie odczyty czujników w czasie rzeczywistym przez interaktywną sieć do stacji bazowej. 

Stamtąd dane są przesyłane do sieci internetowej za pośrednictwem sieci komórkowej (GPRS, 

Edge, UMTS, CDMA, WiFi). Wszystkie dane są dostępne przez platformę FieldClimate.com. Aby 

podłączyć iMETOS® RadioNode do iMETOS® 3.3, potrzebny jest Access Point FR.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH

Wewnętrzny 
bezprzewodowy punkt 

dostępu umożliwia ci 

podłączenie 

16 RadioNodes

do głównej stacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Obudowa odporny na promienie UV plastik z poliwęglanów (klasa ochrony IP67)

Wymiary bez czujników 30 cm długości, 16 cm szerokości, 19 cm wysokości

Waga bez czujników 1.6 kg

Model/typ 

moduł Texas Instruments RF CC1120 ze zintegrowanym aparatem 
nadawczodbiorczym sub-GHz o bardzo niskim poborze mocy, 
zintegrowanym kryształem, wewnętrznym regulatorem napięcia, 
wbudowaną anteną globalną, używającą darmowego pasma ISM; 
Pasmo ISM 915MHz: USA, Kanada, Australia, Izrael itd.; Pasmo ISM 
868MHz: Europa; Pasmo ISM 433MHz: Azja

Szacowany zasięg 
od 300 do 400 m na + 10 dBm, przy szerokim polu widzenia, gdy 
urządzenie jest zamontowane przynajmniej 3 m nad poziomem 
upraw, trawy, krzewów

iMETOS® 3.3/NB IoT/LoRa
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RFRN09 iMETOS® RadioNode Climate z 
wejściami na:
1. Wskaźnik opadów 0,2 mm / licznik wody

2. Przełącznik ciśnienia / czujnik wilgotności liści

3. Hygroclip – czujnik temperatury i wilgotności względnej

4 i 5. Czujnik temperatury

6 i 7. Czujnik Watermark

8 i 9. Czujnik METER

RFRN12 iMETOS® RadioNode Watermark/
METER z wejściami na:
1. Wskaźnik opadów 0,2 mm / licznik wody

2. Czujnik temperatury (WMTEMP)

3-6. Czujnik Watermark

7-10. Czujnik METER

RFRN13 iMETOS® RadioNode DD z wejściami na:
1. Wskaźnik opadów 0,2 mm / licznik wody

2. Sondę Senek Drill & Drop

3-4. Czujnik Watermark

5-6. Czujnik METER

7. Panel słoneczny

8. Złącze na baterię 6 V, 4,5 Ah

9. Zewnętrzną antenę

Kombinacje węzłów czujników 
zdalnie sterowanych

2 4 5

1

1

1
9

53

78

4 6 2

4 6

3

8 10

7 9

5

2

6 8
3

7 9

Zasilanie: jedna bateria litowo-jonowa 3,6 V 
o 19 000 mAh (siedem lat użytkowania)

Zasilanie: panel słoneczny i bateria 6 V, 4,5 Ah

Zasilanie: jedna bateria litowo-jonowa 3,6 V 
o 19 000 mAh (siedem lat użytkowania)
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Interfejs węzła łańcuchów
dla 3 czujników METER

Trzy sztuki czujników METER:
• czujnik wilgotności gleby ECH2O GS 1
• czujnik wilgotności gleby TEROS 12
• czujnik wilgotności gleby ECH2O EC-5
• czujnik wilgotności gleby ECH2O 10HS
• czujnik wilgotności gleby ECH2O 5TM
• czujnik wilgotności gleby ECH2O 5TE
• czujnik potencjału wodnego TEROS 21
• czujnik wilgotności liści PHYTOS 31

Trzy sztuki czujników METER:
• czujnik wilgotności gleby ECH2O GS 1
• czujnik wilgotności gleby TEROS 12
• czujnik wilgotności gleby ECH2O EC-5
• czujnik wilgotności gleby ECH2O 10HS
• czujnik wilgotności gleby ECH2O 5TM
• czujnik wilgotności gleby ECH2O 5TE
• czujnik potencjału wodnego TEROS 21
• czujnik wilgotności liści PHYTOS 31

Ten interfejs pozwala na przyłączenie do trzech 
czujników gleby do stacji pogodowej iMETOS®. 
Można podłączyć trzy czujniki METER.
Interfejs może być: zewnętrzny dla iMETOS® 3.3 
(ECH870EXT) lub wewnętrzny dla iMETOS® ECO 
D3 (ECH870INT).

MOŻESZ PODŁĄCZYĆ:

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3

Czujniki Pessl Instruments:
• próżniomierz / tensiometr
• czujnik poziomu wody
• czujnik ciśnienia wody   

w rurach

ECH870EXT / ECH870INT

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3

Interfejs węzła łańcucha dla dwóch czujników 
METER, dwóch czujników Watermark
i jednego czujnika temperatury gleby

• Dwie sztuki czujnika wilgotności gleby 
typu Watermark

• Czujnik temperatury gleby (WMTEMP)

Czujniki Pessl Instruments:
• próżniomierz / tensjometr próżniowy
• czujnik poziomu wody
• czujnik ciśnienia wody w rurach

Ten interfejs pozwala na podłączenie do pięciu 
czujników gleby do stacji pogodowej iMETOS®. 
Można podłączyć: dwa czujniki METER, dwa 
czujniki Watermark i czujnik temperatury gleby. 
Interfejs może być: zewnętrzny dla iMETOS® 3.3 
(ECH870EXT) lub wewnętrzny dla iMETOS® ECO 
D3 (ECH870INT).

MOŻESZ PODŁĄCZYĆ:

iMETOS® 3.3

ECH871EXT / ECH871INT
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Trzy sztuki czujników METER:
• czujnik wilgotności gleby ECH2O GS 1
• czujnik wilgotności gleby TEROS 12
• czujnik wilgotności gleby ECH2O EC-5
• czujnik wilgotności gleby ECH2O 10HS
• czujnik wilgotności gleby ECH2O 5TM
• czujnik wilgotności gleby ECH2O 5TE
• czujnik potencjału wodnego TEROS 21
• czujnik wilgotności liści PHYTOS 31

• Cztery sztuki czujnika wilgotności gleby 
typu Watermark

• Czujnik temperatury gleby 

Czujniki Pessl Instruments:
• próżniomierz
• czujnik poziomu wody
• czujnik ciśnienia wody w rurach

Interfejs węzła łańcucha dla czujnika METER, 
czterech czujników Watermark i czujnika 
temperatury gleby
Ten interfejs pozwalana na podłączenie do sześciu 
czujników gleby do stacji pogodowej iMETOS®. 
Możesz podłączyć czujnik METER, cztery czujniki 
Watermark i czujnik temperatury gleby.
Interfejs może być: zewnętrzny dla iMETOS® 3.3
(pasmo ISM 868MHz) lub wewnętrzny dla 
iMETOS® ECO D3 (ECH874INT).

MOŻESZ PODŁĄCZYĆ:

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3

ECH874EXT / ECH874INT

Interfejs węzła łańcucha dla trzech 
czujników Watermark i czujnika 
temperatury gleby

• Trzy czujniki wilgotności gleby Watermark

Ten interfejs pozwala na połączenie trzech 
czujników Watermark i czujnika temperatury 
gleby. 
Interfejs może być: zewnętrzny dla iMETOS® 3.3 
(WM-BUS) lub wewnętrzny dla iMETOS® ECO D3 
(WM-BUSINT).

MOŻESZ PODŁĄCZYĆ:

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3

WM-BUS / WM-BUSINT
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Węzeł łańcucha
dla 4 tensjometrów 

• Cztery mierniki potencjału gleby z przetwornikiem ciśnienia

Interfejs węzła łańcucha dla czterech mierników 
z przetwornikami ciśnienia, w tym jednym
z czujnikiem powietrza ciśnienia. 

Interfejs może być: zewnętrzny dla iMETOS® 3.3 
(TNS100) lub wewnętrzny dla iMETOS® ECO D3 
(TNS120.

MOŻESZ PODŁĄCZYĆ:

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3

TNS100 / TNS120
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MOŻESZ PODŁĄCZYĆ:

Interfejs RS232

• Czujnik głębokości śniegu Sommer MessTechnik
• Czujnik poziomu Ultrasonic VEGA Radar

Standardowy interfejs, który pozwala
na komunikację szeregową transmisji danych.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3

RS232
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SDI12_Chain / SDI12_X2 
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JSWęzeł łańcucha dla dwóch
czujników iMETOS AC lub Sentek

MOŻESZ PODŁĄCZYĆ:

Dwie sztuki:
• różnych czujników iMETOS AC
•  różnych czujników Sentek 

Drill & Drop

Ten interfejs pozwala na podłączenie 
dwóch sond iMETOS AC lub Drill & Drop. 
Interfejs może być: zewnętrzny dla 
iMETOS® 3.3 (SDI12_Chain) lub wewnętrzny 
dla iMETOS® ECO D3 (SDI12_X2).

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3

Węzeł łańcucha dla 1 iMETOS AC/Sentek 
czujnik i 1 Ultrasonic Wind Speed czujnik

SDI12_WX2 Internal Interface
for 1 Soil Moisture Probe &

1 Ultrasonic Wind Speed Sensor

SDI12_WX2

MOŻESZ PODŁĄCZYĆ:

Jeden z poniższych sensorów:
• iMETOS AC różne rodzaje
• Sentek Drill & Drop różne rodzaje

Jeden z poniższych sensorów:
• Ultrasonic czujnik prędkości wiatru

Ten interfejs pozwala na podłączenie  sond 
iMETOS AC lub 1 Drill & Drop i czujnika 
wiatru ultrasonic.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3

SDI12_Chain
External Chain Interface

SDI12_Chain

SDI12_X2 Internal Interface
for 2 Soil Moisture Probes

SDI12_X2
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iMETOS® 3.3 
iMETOS® 3.3 WiFi
iMETOS® MobiLab  
iMETOS® ECO D3 
iMETOS® NB IoT
iMETOS® LoRa
iMETEO® PRO 
iMETOS iSCOUT® 

iMETOS CropVIEW®

iMETOS® Object Tracker
iMETOS® Active Tracker
iMETOS® ASOS

Stacje i
Rejestratory danych
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iMETOS® 3.3 to trwały i wielozadaniowy rejestra-

tor danych odpowiedni dla każdych warunków 

klimatycznych. Zasilany jest z baterii, które 

nadają się do ponownego naładowania, i panelu 

słonecznego. Rejestrator danych ma wbudowany 

modem UMTS/CDMA do komunikacji bezpośred-

niej z platformą FieldClimate i może połączyć do 

sześciuset czujników przez inteligentny łańcuch. 

Na systemie tym można polegać, ponieważ zapi-

suje on dane (a może ich zapisać nawet 8 MB, co 

odpowiada około miesiącowi pracy) nawet 

w przypadku przerwania zasilania.

iMETOS® 3.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Układ czujników 

prędkości wiatru, wilgotności liści, opadów, dwa czujniki Hygroclip do pomiaru 

temperatury powietrza i wilgotności względnej

pięć wejść cyfrowych: automatyczne rozpoznawanie czujników, wspieranie 

łańcucha czujników (do sześciuset czujników)

Złącze przedłużające 
radiowy punkt dostępu lub czujnik prędkości wiatru lub Sentek Drill & Drop lub Ultrasonic, 

opcjonalnie dwa dodatkowe złączki łańcucha dla kabla magistrali Pessl Instruments

Pamięć 8 MB pamięci flash

Łączność internetowa GSM – GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, satelitarna

Powiadomienia przez SMS, do skonfigurowania na stronie internetowej

Wymiary bez czujników 41 cm długości, 13 cm szerokości, 7 cm wysokości

Waga bez czujników 2,2 kg

Częstotliwość pomiarów domyślnie co pięć minut

Częstotliwość rejestrowania 10-120 minut, do skonfigurowania przez użytkownika

Częstotliwość transmisji do skonfigurowania

Bateria 6 V, 4,5 Ah. Działa w temperaturze od –35 do 80 °C.

Panel słoneczny wymiary: 13,5 cm x 13,5 cm, moc 2 W

Bazowa wersja iMETOS® 3.3 (bez czujników), bazowy rejestrator internetowy, 

bateria 4,5 Ah, panel słoneczny, UMTS, rejestrator mocowania

Czujnik temperatury powietrza

i względnej wilgotności i opadów.

Czujnik opadów i wszystkie czujniki 

monitorujące ewapotranspirację, czyli 

czujniki: względnej wilgotności 

i temperatury powietrza, promieniowania 

globalnego i prędkości wiatru.

Czujnik temperatury powietrza 

i względnej wilgotności, promieniowania 

globalnego i wilgotności liści.

Czujniki monitorujące ewapotranspirację 

i modele chorób, czyli czujniki: względnej 

wilgotności i temperatury powietrza, 

promieniowania globalnego, wilgotności 

liści i prędkości wiatru.

Kombinacje
głównych czujników

iM
ET

O
S 

3
.3

iMETOS® IMT180

iMETOS® IMT280

iMETOS® IMT200

iMETOS® IMT300
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i iMETOS® 3.3 WiFi

iMETOS® 3.3 WIFI to trwały i wielozadaniowy 

rejestrator danych odpowiedni dla każdych 

warunków klimatycznych. Zasilany jest z baterii, 

które nadają się do ponownego naładowania, 

i panelu słonecznego. Rejestrator danych

ma wbudowany modem WiFi do komunikacji 

bezpośredniej z platformą FieldClimate.com i 

może połączyć do sześciuset czujników przez 

inteligentny łańcuch. Na systemie tym można 

polegać, ponieważ zapisuje on dane (a może ich 

zapisać nawet 8 MB, co odpowiada około miesiącowi 

pracy) nawet w przypadku przerwania zasilania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Układ czujników 

prędkości wiatru, wilgotności liści, opadów, dwa czujniki Hygroclip do pomiaru 

temperatury powietrza i wilgotności względnej

pięć wejść cyfrowych: automatyczne rozpoznawanie czujników, wspieranie 

łańcucha czujników (do sześciuset czujników)

Złącze przedłużające 
radiowy punkt dostępu lub czujnik prędkości wiatru lub SENTEK Drill & Drop lub Ultrasonic, 

opcjonalnie dwa dodatkowe złączki łańcucha dla kabla magistrali Pessl Instruments

Pamięć 8 MB pamięci flash

Łączność internetowa WiFi. Upewnij się, że twój router ma w zasięgu twoje pole.

Wymiary bez czujników 41 cm długości, 13 cm szerokości, 7 cm wysokości

Waga bez czujników 2,2 kg

Częstotliwość pomiarów domyślnie co pięć minut

Częstotliwość rejestrowania 10-120 minut, do skonfigurowania przez użytkownika

Częstotliwość transmisji do skonfigurowania

Bateria 6 V, 4,5 Ah. Działa w temperaturze od –35 do 80 °C.

Panel słoneczny wymiary: 13,5 cm x 13,5 cm, moc 2 W

Bazowa wersja iMETOS® 3.3 (bez czujników), bazowy rejestrator internetowy, 

bateria 4,5 Ah, panel słoneczny, UMTS, rejestrator, mocowania

iMETOS® MobiLab

iMETOS® MobiLab do mobilne 

laboratorium to badania próbek 

gleby. Jest to zupełnie nowy koncept, 

który pozwala analizować składniki 

odżywcze gleby za pomocą jednego mikrochipa. Próbki gleby mogą być badane bezpośrednio 

po pobraniu – w biurze lub na polu.

Filtrowany roztwór próbki jest wprowadzany do kapilarnego chipa, przez który przechodzi 

wysokie napięcie. Wiele z rozwiązanych związków chemicznych jest ładowanych elektrycznie 

i zaczyna poruszać się w polu elektrycznym. Każda cząstka molekularna porusza się po 

płynnym przewodniku z inną prędkością, warunkowaną przez jej rozmiar i ładunek. Składniki 

próbki są rozdzielane i docierają do detektora w różnym czasie, jedne po drugich. Stężenie 

każdego ze składników próbek może być mierzone indywidualnie.

Ta technologia może być również zastosowana do pomiarów prowadzonych w terenowych 

warunkach polowych, których mogą dokonywać użytkownicy bez wiedzy laboratoryjnej. 

Pobrane dane są łączone z koordynatami GPS i przesyłane telekomunikacyjnie do naszej 

internetowej chmury, gdzie są zapisywane i dostępne dla wielu użytkowników.

Możliwość transferu danych w formacie, który będzie odczytywalny dla maszyn rolniczych, jest 

w fazie rozwoju. Pozwoli on na automatyczne dopasowywanie działań tych maszyn (służących 

np. do opryskiwania czy nawożenia) do wyników badań próbek.

Analiza próbki będzie miała przypisaną lokalizację i zostanie zarejestrowana naFieldClimate.

W oczekiwaniu na patent
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Minimalna pojemność próbki 50-150 µl

Zasięg pomiarów 5-1000 ppm; 0.01-0.5 g/kg

Zasięg pomiarów 0.5 ppm; 1 mg/kg

Dokładność
dla pomiarów stężenia płynów (ppm) ~3%

dla pomiarów gleby (mg/kg) ~15%

Długość działania chipa w przybliżeniu  300 – 500 testów

Długość działania baterii 2 godziny testów
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Projekt otrzymał dofinansowanie z programu UE Horizon 2020. Jest to program dotyczący badań I innowacji (zgoda nr 
765262). Wyłączna odpowiedzialność za tę publikację spoczywa na jej autorze. UE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
zamieszczone tutaj informacje. 

JAK UŻYWAĆ iMETOS® MobiLab?

1. Pobierz próbkę gleby.

2. Wymieszaj ją, usuń kamienie i części roślin, przepuść resztę przez sito.

3. Odważ 10 g przesianej próbki i wsyp do próbówki.

4. Dodaj około 20 g (20 ml) płynu jako buforu ekstrakcji.

5. Zamknij próbówkę i włóż ją do wirówki na pół godziny.

6. Włóż chip do iMETOS® MobiLab.

7. Zamknij zacisk chipa poprzez pociągnięcie dźwigni w dół.

8. Podłącz iMETOS® MobiLab do prądu i USB,   

by przetworzyć informacje.

9. Wyciągnij próbkę z wirówki i odstaw ją   

na 20 minut.

10. Przenieś supernatant do przygotowanego 

Eppendorfa, stamtąd do przygotowanego miejsca 

do analizy iMETOS® MobiLab. Naciśnij przycisk 

play, aby uruchomić program. 
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Bezprzewodowy iMETOS® ECO D3 to panel 

słoneczny i bateria, które napędzają rejestrator 

danych z czujnikami: opadów, poziomu wody, 

temperatury, wilgotności gleby, zasolenia gleby 

itd. Został zaprojektowany tak, by sprostać 

najtrudniejszym warunkom i wszystkim 

strefom klimatycznym. System posiada w 

pełni zintegrowany modem UMTS/CDMA 

do bezpośredniej komunikacji z platformą 

FieldClimate.com i może stworzyć magistralę 

czujników liczącą czterysta urządzeń.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Układ czujników 

trzy usprawnione wejścia analogowe: czujnik opadów, temperatury/

wilgotności względnej, wilgotności liści, jedno wejście na czujnik temperatury

wejście cyfrowe RS485 – automatycznie rozpoznawanie czujnika wspierające 

łańcuch czujników

wejście RS485 dla rozszerzenia – wspierające dwa dodatkowe wejścia na czujnikiem

Pamięć 8 MB pamięci flash

Łączność internetowa GSM – GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, satelitarna

Powiadomienia przez SMS, do skonfigurowania na stronie internetowej

Wymiary bez czujników 30 cm długości, 16 cm szerokości, 19 cm wysokości

Waga bez czujników 1,9 kg

Częstotliwość pomiarów domyślnie co pięć minut

Częstotliwość rejestrowania 10-120 minut, do skonfigurowania przez użytkownika

Częstotliwość transmisji do skonfigurowania

Bateria 6 V, 4,5Ah. Działa w temperaturze od –35 do 80 °C.

Panel słoneczny wymiary: 13,5 cm x 13,5 cm, moc 2 W

Bazowa jednostka iMETOS® ECO D3 (bez czujników), panel słoneczny z główną płytą
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głównych czujników

Czujniki: temperatury powietrza, opadów

Najbardziej dokładny i najtańszy zestaw informujący o ujemnych temperaturach i wysokości 

ciśnienia, bazujący na sieci internetowej, przesyła w czasie rzeczywistym informacje z całego 

świata poprzez stronę internetową lub SMS. Za pośrednictwem platformy FieldClimate  

użytkownicy mogą łatwo ustalić, jakiego rodzaju powiadomienia są dla nich najwygodniejsze.

iMETOS® ECO D3 
CLIMA

iMETOS® ECO D3 ICE
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iMETOS® NB IoT to nowa generacja stacji 

pogodowych iMETOS®, która działa

w oparciu o sieć NB IoT. Stacja może być 

podłączona do sieci już istniejącej, jeśli tako 

jest dostępna w twojej okolicy. Instalowanie 

stacji w polu trwa kilka minut, a do stacji 

można podpiąć różne czujniki. Dane są 

mierzone regularnie co pięć minut, a co 

kwadrans są wysyłane na serwer. Wszystkie 

dane są zsynchronizowane z FieldClimate.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model/typ NB 

Układ czujników

trzy usprawnione wejścia analogowe: czujnik prędkości wiatru, wilgotności 

liści, opadów

pięć wejść cyfrowych: automatycznie rozpoznawanie czujnika

Budowa odporny na promienie UV plastik z poliwęglanów (klasa ochrony IP67)

Wymiary bez czujników 30 cm długości, 16 cm szerokości, 19 cm wysokości

Waga bez czujników 1,6 kg

Oczekiwany zasięg wszędzie tam, gdzie sięga sieć IoT

Bateria 6 V, zasilana panelem słonecznym

Częstotliwość

rejestrowania
5 minut (domyślnie)

Częstotliwość rejestro-

wania i transmitowania
15 minut (domyślnie)

Wspierane czujniki

czujnik deszczu 0,2 mm, licznik wody, wilgotności liści lub ciśnienia, 

temperatury i wilgotności względnej, dwa czujniki Watermark, dwa czujniki 

METER, dwa czujniki temperatury (gleby, wody, mokry termometr) i wejście DC 

(promieniowanie globalne, ciśnienie atmosferyczne, poziom wody…)

iMETOS® Lora, pracująca w sieci LoRa, 

to nowa generacja stacji pogodowych iMETOS®. 

iMETOS®  LoRa może być podłączona do 

dowolnej istniejącej sieci LoRa, jeśli tylko jest ona 

dostępna w twojej okolicy. Zapewniamy również 

bramkę LoRa, by zapewnić ci własną sieć. 

Na iMETOS® LoRa można zamontować różne 

czujniki. Dane są mierzone regularnie co pięć 

minut, a co kwadrans są wysyłane na serwer. 

Wszystkie dane są zsynchronizowane

z platformą  FieldClimate.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model/typ Procesor PIC18 z modemem LoRa

Układ czujników

trzy usprawnione wejścia analogowe: czujnik prędkości wiatru, wilgotności 

liści, opadów

pięć wejść cyfrowych: automatycznie rozpoznawanie czujnika

Budowa odporny na promienie UV plastik z poliwęglanów (klasa ochrony IP67)

Wymiary bez czujników 30 cm długości, 16 cm szerokości, 19 cm wysokości

Waga bez czujników 1,6 kg

Oczekiwany zasięg do 8 km w linii wzroku

Bateria 6 V, zasilana panelem słonecznym

Panel słoneczny wymiary: 13,5 cm x 13,5 cm, 2 W

Częstotliwość rejestrowania 5 minut (domyślnie)

Częstotliwość rejestro-

wania i transmitowania
15 minut (domyślnie)

Wspierane czujniki

czujnik deszczu 0,2 mm, wilgotności liści lub ciśnienia, temperatury i wilgotności 

względnej, dwa czujniki Watermark, dwa czujniki METER, dwa czujniki 

temperatury (gleby, wody, mokry termometr) i wejście DC (promieniowanie 

globalne, ciśnienie atmosferyczne, poziom wody...)

iMETOS® LoRa
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iMETEO PRO to optymalne połączenie 

informacji pogodowych pochodzących 

zarówno z prognozy, jak i z pomiarów. Łączy on 

informacje o lokalnej temperaturze i opadach 

deszczu z przeszłości i uruchamia precyzyjną 

mikroklimatyczną prognozę pogody na tydzień, 

którą aktualizuje co godzinę. Można ją odbierać 

na dowolnym komputerze lub smartfonie.

Hardware: rejestrator danych GPRS/EDGE/

UMTS/CDMA z pamięcią na 365 dni, panel 

słoneczny i samoładująca się bateria. Czujnik 

opadów (układ 0,2 mm), temperatura powietrza od –30 do 60 °C. 

Przewidziano następujące dane: temperaturę powietrza, wilgotność względną, całkowite 

opady deszczu co do 0,2 mm z prawdopodobieństwem deszczu włącznie. Promieniowanie 

słoneczne, czas nasłoneczniania, prędkość, kierunek i podmuchy wiatru, deficyt ciśnienia pary, 

ewapotranspiracja w mm i wilgotność liści.

Dane z obserwacji są 
zbierane przez

każdą stację

Stacja
iMETOS

Prognoza pogody 
specjalnie dla 

strony

Platforma
FieldClimate

Prognozę pogodową 
zapewnia meteoblue 

Model pogodowy
meteoblue
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Rolnictwo

• Warunki dla zbiorów buraków cukrowych i ziemniaków

• Godziny pracy kombajnów 

• Możliwość opryskiwania i nawożenia

• Model NoBlight

• Model TomCast

• Infekcja rdzą

• Infekcje pleśnią trawy i zbóż

Producenci winorośli i owoców

• Możliwość opryskiwania i nawożenia

• Zbiory owoców i winogron

• NoBlight

• Infekcja parcha

• Infekcja rdzy

• Zagrożenie mączniakiem prawdziwym

• Loty szkodliwych motyli

Hodowla zwierząt

• Stres zwierząt produkujących nabiał

• Stres drobiu

• Przygotowanie siana i silosowania

Irygacja rolnicza

•  Ewapotranspiracja na następne   

 siedem dni
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iMETOS iSCOUT®
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iMETOS iSCOUT® to połączenie rozwiązań 

sprzętowych i programistycznych do 

monitorowania zdalnie szkodników rolniczych 

i przemysłowych. iMETOS iSCOUT® to pułapka 

na owady ze zintegrowaną elektroniką 

i podłogą lepową. Ze względu na jej niską 

wagę można ją powiesić gdziekolwiek 

w polu. Urządzenie jest samowystarczające, 

jest zasilane panelem słonecznym i baterią. 

Aparat fotograficzny o rozdzielczości 10 Mpx

robi zdjęcia w wysokiej rozdzielczości podłodze 

lepowej wewnątrz urządzenia. Zdjęcia są 

przesyłane przez UMTS do platformy internetowej, gdzie poddawane są analizie przez 

automatyczną strukturę wykrywającą choroby. Wszystkie dane z systemu kamer 

i oprogramowanie AI są wyświetlane w internecie na platformie FieldClimate.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pamięć 1 GB

Łączność internetowa UMTS/LTE

Odbiornik GPS tak

Rozmiary elektroniki

bez pułapki
18 cm długości, 13 cm szerokości, 35 cm wysokości

Waga bez jednostki 

kontrolnej
0,93 kg

Częstotliwość transmisji maksymalnie trzy razy dziennie, zwykle raz dziennie

Bateria samoładujący się akumulator kwasowo-ołowiowy 6 V, 4,5Ah

Wymiary panela

słonecznego
18 cm x 13 cm, 7,2 V, 333 mA

Aparat 10 Mpx

Bazujące na sieci internetowej urządzenie monitorujące, panel słoneczny, 

samoładująca bateria, rejestrator GPRS, czujnik GPS
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iMETOS iSCOUT® PheromoneiMETOS iSCOUT® BugZdjęcia: rozpoznawanie insektów w różnych 

warunkach, odpowiednich dla różnych chorób.
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Zaprojektowany i udoskonalany, by skutecznie 

łapać owady za pomocą wabika feromonowego 

(owocówka jabłkóweczka, Paralobesia 

viteana, skośnik pomidorowy i wiele innych). 

Zawiera metalowy panel, na który nakłada się 

lep na owady i wabik feromonowy.

Zaprojektowany i udoskonalany, by 

skutecznie łapać Halyomorpha halys i jemu 

podobne owady. Posiada białe, plastikowe 

dno z pułapką w kształcie piramidy i zamykane 

wejścia boczne. Owad, który wejdzie

do środka, już stamtąd nie wyjdzie.

iMETOS iSCOUT® Variations

iMETOS iSCOUT® PHEROMONE

iMETOS iSCOUT® BUG

iMETOS iSCOUT® FRUIT FLY iM
ET
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iMETOS iSCOUT®

COLOR TRAP

Zaprojektowany i udoskonalany, by skutecznie 

łapać muchy owocowe (muszki plamoskrzydłe, 

muszki oliwkówki, Ceratitis capitata i inne 

im podobne). Na wejściach są zamocowane 

siatki o trzymilimetrowych oczkach, dzięki 

czemu większe muchy (np. domowe) nie mogą 

dostać się do środka. Przynęta i metalowa płytka 

posmarowana klejem na owady są załączone. 

Jeśli chcesz łapać większe muchy, po prostu 

zdemontuj siatki na wejściach.

Zaprojektowane i udoskonalane, 

aby można było montować pułapki 

lepowe przeróżnych kolorów. 

Urządzenie zawiera aparat o wysokiej 

rozdzielczości i miejsce, na którym 

umieszcza się lepką płytkę.

Łapanie różnych owadów zależy od 

koloru płytki:

• niebieska – np. wciornastek zachodni, wciornastek tytoniowiec,

• żółta – np. muszki białe, owady minujące, ziemiórkowate, nasionnica trześniówka,

• biała – np. rośliniarki, kistniki maliniaki.
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iMETOS CropVIEW® to system informacji 

rolniczej, który okresowo odbiera zrobione

w wysokiej rozdzielczości zdjęcia gospodarstwa, 

działek badawczych, łanu uprawy czy drzew 

owocowych. Zdjęcia te są automatycznie 

przesyłane na platformę FieldClimate, co 

zapewnia stałą kontrolę jakości zbóż. Zdjęcia 

w HD pozwalają sprawdzić, kiedy ziarna 

zaczynają kiełkować, umożliwiają 

monitorowanie efektów nawożenia i używania 

pestycydów na wzrost roślin i pomagają podjąć 

działania prewencyjne przeciw chorobom 

i infekcjom. Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości połączone z lokalną prognozą pogodową 

(temperatura, wilgotność względna, opady deszczu, czasem nasłonecznienie, wilgotność liści 

itd.) mogą być wyświetlane i analizowane codziennie.

System jest zasilany baterią, którą można naładować, i panelem słonecznym, który świetnie 

spisuje się przez cały rok w większości stref klimatycznych.

iMETOS CropVIEW®

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obudowa
pojemnik na czujniki i zasilanie o wymiarach: 41 cm długości, 13 cm szerokości, 

7 cm wysokości

Waga bez czujników 2,2 kg

Moduł z aparatem 
uchwyt ze stali nierdzewnej z obudową IP65 o wymiarach: 27 cm długości,

17 cm szerokości, 9 cm wysokości

Zasilanie 6-woltowa bateria kwasowo-ołowiowa, 4,5 Ah z panelem słonecznym

Model/typ
moduł procesora Cortex M4 ze zintegrowanym modułem komunikacyjnym dla 

operacji UMTS/LTE

Aparat i optyka 

czujniki MT9J003 10 Mpx 2/3” CMOS; optyka: obiektyw DLS37A-650-F2.8 2/3” 

z długością ogniskowania 2,5 mm i obiektyw DLS901J-650F3 2/3” z długością 

ogniskowania 12 mm

Wsparcie dla opcjonalnych 

czujników pogodowych 

(dostępne wkrótce) 

deszczomierz 0,2 mm, czujniki: zwilżenia liścia, temperatury gleby lub 

powietrza, temperatury i wilgotności względnej
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iMETOS® CropVIEW 
VARIATIONS:

iMETOS CropVIEW® Panorama 

Jeden obiektyw szerokokątny 10 Mpx 

 

iMETOS CropVIEW® Zoom 

Jeden obiektyw z zoomem 10 Mpx 

 

iMETOS CropVIEW® Dual 

Dwa obiektywy 10 Mpx z zoomem i szerokim 

kątem widzenia
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zdjęcia zrobione przez iMETOS CropVIEW®.

Narzędzie dostępne w aplikacji 

FieldClimate pozwala ci na ręczne 

rysowanie kwadraty dookoła owoców 

na zdjęciach zrobionych w twoim 

sadzie lub polu przez iMETOS® 

CropVIEW. Jeśli znasz dokładną 

odległość między aparatem i rośliną, 

uzyskasz precyzyjny pomiar 

średnicy owocu w milimetrach.
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iMETOS® ACTIVE TRACKER 

iMETOS® Active Tracker to automatyczny 

system śledzący używany dla pojazdów 

samobieżnych i maszynerii gospodarczej, 

takiej jak traktory i kombajny. Aby działał, musi 

być połączony do źródła zasilania maszyny.

Korzyści:

• dostarcza szczegółowy raport aktywności 

mówiący o tym, gdzie, kiedy i w jaki sposób 

maszyna była używana

• podaje obecne lokalizacje wszystkich 

aktywnych maszyn

• pozwala na lepsze planowanie pracy

• Automatyczna kontrola kradzieży aktywów przez geo-fence.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Łączność 2G, 3G lub CATM1 z anteną wewnętrzną o wysokim zysku energetycznym

GNSS
wsparcie dla GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, SZSS, DPGS, AGPS, dokładność < 

3 m, antena wewnętrzna o wysokim zysku energetycznym

Obudowa odporny na UV plastik poliwęglanowy (klasa ochrony IP65)

Bateria
od 6 do 30 V DC, wejście takie jak zapalniczka samochodowa, opcjonalnie bateria 

zapasowa 1800 mAh

Komunikacja
protokół na dostawę danych TCP/IP i SMS-owe informowanie w czasie rzeczywistym o 

nowych powiadomieniach

Wymiary 72,5 mm x 73 mm x 27 mm

iMETOS® OBJECT TRACKER 

iMETOS® Object Tracker to automatyczny 

system śledzący montowany na niezasilanych 

obiektach, takich jak narzędzia gospodarskie, 

przenośne toalety czy inne ważne w 

gospodarstwie. Nie potrzebuje on stałego 

źródła zasilania, dlatego może być 

zamontowany na każdym obiekcie. Załączona 

bateria pozwala na co najmniej 2000 transmisji. 

Aby zoptymalizować zużycie energii, informacje 

o lokalizacji przesyłane są na platformę 

FieldClimate.com tylko wtedy, kiedy urządzenie 

zostanie przeniesione.

Korzyści:

• pomaga zebrać informacje o tym, gdzie, kiedy 

i jak intensywnie dany obiekt jest używany*

• pozwala optymalizować konserwację i doradza, kiedy 

wykonać ją zapobiegawczo; zapewnia automatyczną 

dokumentację i pomaga ustawić ceny za wynajmem sprzętu

• Automatyczna kontrola kradzieży aktywów przez geo-fence.
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iMETOS® Active Tracker i 

iMETOS® Object Tracker mogą 

być automatycznie sparowane w 

terenie w celu lepszego śledzenia 

zasobów i planowania pracy.

*

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Łączność
2G lub 3G, uchwyt na kartę nano sim, załączona zewnętrzna antena do 

komunikacji komórkowej

GNSS moduł GPS SiRF-starIV zintegrowany z anteną o czułości 163 dBm

Obudowa odporny na UV plastik poliwęglanowy (klasa ochrony IP65)

Bateria litowo-jonowa, 3,6 V

Komunikacja protokół na dostawę danych HTTP

Wymiary elektronika bez obudowy 40 mm x 23 mm x 3,5 mm
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iMETOS® ASOS - Application 
Support Optimization System
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AKTYWNE WSPIERANIE DECYZJI  ROLNIKA

iMETOS® ASOS (Application Support Optimization System – system optymalizacyjny wsparcia 

aplikacji) to efekt współpracy Pessl Instruments i Lacos, który oferuje aktywne wsparcie 

dla rolnika w dziedzinie ochrony roślin i pomiarów nawożenia. Zbiera i analizuje lokalne 

informacje o pogodzie, terenie i elementach krajobrazu, by optymalnie zaplanować prace

i przekazać dane bezpośrednio do rolnika prowadzącego maszynę.

Ochrona roślin, nawożenie, sianie i inne operacje polowe są automatycznie dostosowywane 

do obecnej sytuacji na polu. Oznacza to, że rolnik może zareagować podczas pracy 

natychmiast, gdy zmieni się pogoda lub odległość do zbiorników z wodą będzie zbyt duża

i trzeba będzie  zoptymalizować planowane akcje.

 

Innowacyjne rozwiązania zapewniają:

iMETOS® ASOS – BEZPOŚREDNIO OD STACJI 
POGODOWEJ DO MASZYNY POLOWEJ

• modyfikację planu pracy na bazie warunków pogodowych i terenowych

• harmonogram oprysków zgodny z warunkami środowiska

• ostrzeżenia w czasie rzeczywistym, gdy temperatura, wilgotność, opady lub wiatr osiągną 

punkt krytyczny

• ostrzeżenia w czasie rzeczywistym o zbyt dużej odległości od zbiorników wodnych  

i automatyczne zamykanie zaworów.
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Czujniki
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Czujniki do pomiaru wilgotności względnej 
i temperatury powietrza Pessl Instruments
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Czujniki te mierzą względną wilgotność i temperaturę z niezwykłą dokładnością

i regularnością. Mają zintegrowane zbieranie danych i historię kalibracji. Istnieje możliwość 

mierzenia punktu rosy.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® NB IoT/LoRaiMETOS® ECO D3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czujnik temperatury PT1000 1/3 klasa B

Czujnik wilgotności ROTRONIC Hygromer® IN-1

Dokładność

przy ustawieniach 

standardowych 

przy 23 °C i 10, 35, 80% Rh ~0,8%

Rh / ~0,1 °C

Dokładność

przy bardzo dokładnych 

ustawieniach

przy 23 °C i 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% Rh ~0,5%

Rh / 0,1 °C 

Rozdzielczość, AirChip3000 zwykle 0,02% Rh, 0,01 °C 

Stabilność długoterminowa < 1% Rh, 0,1 °C / rok

Czas na odpowiedź czujnika 

wilgotności t 63
3 sekundy

Zakres pomiaru 0…100% Rh, –100…200 °C 

Zakres operowania 

elektroniki 
od –50 do 100 °C i 0-100% Rh

Sygnały wyjściowe port seryjny RS485

Ścieżka audytu a archiwum 

elektroniczne
FDA 21CFR część 11 i kompilant GAMP

Zasilanie

i zużycie energii 
3.2 V / 4 mA

Materiał sondy i obudowy poliwęglany

Filtr polietylenowa wkładka, poliwęglanowa obudowa

Standardy kompilant CD 2007/108/EG
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Barometr z czujnikiem temperatury i
z czujnikiem wilgotności względnej

Mierzy ciśnienie barometryczne, wilgotność względną i temperaturę. Czujniki są  

zintegrowane. Precyzja ADC gwarantuje efektywną częstotliwość w zakresie 10 mBar.

iMETOS® ECO D3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czujnik wilgotności względnej 

Si7013/21  ± 3% ( maksymalnie ) od 0-80% RH

Czujnik temperatury

Si7013/20/21/34  ±0.4 °C  dokładności (maksymalnie) od -10 do +85 °C

Zakres pracy     
 0 do 100% RH

 40 do +125 °C

Ciśnienie barometryczne

Zakres pracy 20 kPa do 110 kPa ciśnienia całkowitego

Zakres wyskalowany 50 kPa do 110 kPa ciśnienia całkowitego

Wyskalowanie

temperatury wyjścia
−40 °C do 85 °C

Bezpośredni odczyt ciśnienia  dwudziestoczęściowy pomiar (w Paskalach) – 20 to 110 kPa
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PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
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Czujniki temperatury do mokrego
i suchego termometru Pessl Instruments
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Dwa niezawodne i sprawdzone SMT 172 (lub PT1000) mieszczą się w wodoodpornej 

obudowie. Jeden z nich jest owinięty bawełną i zawilgocony wodą.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czujnik
SMT 172 lub PT1000 (dane techniczne PT1000 znajdują się dwie strony 

wcześniej)

Napięcie w zasilaniu 4.57-7 V

Natężenie w zasilaniu maksymalnie 200 µA

Zabezpieczenie

przed zwarciem 
nieograniczone (w zakresie napięcia zasilania)

Prąd płynący w zwartce maksymalnie 40 mA

Zakres działania

w temperaturach 
od –30 do 60 °C

Dokładność 0,1 °C

Błąd kalibracji 0,01 °C

Błąd nieliniowości maksymalnie 0.2 °C

Wsparcie napięcia

w zasilaniu 
maksymalnie 0,1 °C/V

Regularność maksymalnie 0,2 °C

Dryf długoterminowy maksymalnie 0,1 °C

Wyjście 0,320 (0 °C), 0,00470 °C

Długość kabla 5 m
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PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres temperatur działania od –55 do 125 °C

Dostarczanie napięcia

prądu stałego 
3-5,5 V

Zakres błędu termometru

od –10 do 85 °C 
~0,3 °C

Dryf ~0,2 °C

Transmisja danych 

sygnał cyfrowy Rs485 (dane temperatury wysyłane na żądanie płyty 

głównej iMETOS®) 

iMETOS® sprawdza wszystkie czujniki co pięć minut

Sonda wielotemperaturowa o wysokiej 
wytrzymałości Pessl Instruments

Wytrzymała sonda wielotemperaturowa to termometr zaprojektowany do tworzenia 

pomiarów w ekstremalnych warunkach, takich jak składowisko odpadów lub zrębki 

w magazynach.

iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH

Barometr Pessl Instruments

Barometr Pessl Instruments mierzy bezwzględne ciśnienie powietrza 

w atmosferze w danym miejscu. Zaprojektowany został tak, 

aby można go było umieszczać w polu. Jego zadaniem 

jest ochrona określonego środowiska – wykonuje 

precyzyjne pomiary, jest stabilny oraz cechuje go 

długoterminowa niezawodność. Przyrząd można 

stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. 

Hartowany czujnik pizoceramiczny służy do 

mierzenia ciśnienia bezwzględnego i charakteryzuje 

się termiczną i mechaniczną stabilnością.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres pracy 0-1150 mbar

Waga około 50 g

Zasilanie 5.0 VDC (maksymalnie 6 V DC)

Przesunięcie punktu zerowego 0,50 ~0,09 V DC

Zapotrzebowanie na moc maksymalnie 20 mA

Precyzja maksymalnie 0,1%

Zakres działania w temperaturach od –40 do 125 °C

Typ pomiaru seryjny (RS 485)

iMETOS® 3.3 iMETOS® NB IoT/LoRaiMETOS® ECO D3



58 59Zamieniamy informacje w zysk. www.metos.at Zamieniamy informacje w zysk. www.metos.at

Deszczomierz
Pessl InstrumentsO
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Mechanika składa się z magnesu, który 

poruszając się obok kontaktronu otwiera

i zamyka obwód. Zwojnica porusza się

w lewo lub w prawo i nie traci wody, ponieważ 

mechanika działa bardzo szybko. Rozdzielczość 

na powierzchni 200 cm2 wynosi 0,2 mm, na 

powierzchni 80 cm2 wynosi 0,5 mm. Dostępne 

jest ogrzewanie deszczomierza.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Typ czujnika deszczomierz z podwójnym pojemnikiem na skraplanie

Wyjście przełącznik sygnału

Przełącznik kontaktron, wysoka wytrzymałość

Wrażliwość jedna kropla na 0,2 lub 0,5 mm

Powierzchnia kolektora 200 cm2

Obliczenia elektroniczne

Maksymalny opad deszczu 12 mm/min

Wymiary średnica 185 mm, wysokość 250 mm

iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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Mechanika urządzenia składa się z małego magnesu, który 

poruszając się obok metalowego przełącznika otwiera i zamyka 

obwód. Podwójna zwojnica przechyla się w lewo lub w prawo za 

sprawą bardzo szybko działającej mechaniki. Rozdzielczość na 

powierzchni 200 cm2 wynosi 0,2 mm, a na powierzchni 80 cm2 

wynosi 0,5 mm. Dostępne jest ogrzewanie deszczomierza.

Deszczomierz
Lambrecht

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres pomiaru bez limitu (od 0,05 mm)

Dokładność 0,1 mm lub 2%

Zakres dokładności 1% na 1 mm/min

Zakres rozdzielczości 0.001 mm

Zakres intensywności 0-10 mm/min resp. od 0 do 600 mm/h

Rozdzielczość intensywności 0.001 mm/min resp. 0.001 mm/h

Powierzchnia obszaru 

badanego 
200 cm²

Napięcie zasilania 9.8 ... 32 V DC

Zasada pomiaru pomiar masy z automatycznym opróżnianiem

Klasa ochrony IP67

Standardy
WMO-No. 8 • VDI 3786 Bl. 7 • EN 61000-2, -4 • EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, 

-11 • NAMUR NE-21

iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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Pyranometr
Pessl Instruments
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Pyranometr IM506D został zaprojektowany do polowych pomiarów globalnego 

promieniowania słonecznego w badaniach rolniczych, meteorologicznych i energetycznych. 

W czystym świetle dnia, gdzie nic mu nie będzie przeszkadzało, pyranometr Pessl Instruments 

dokona najlepszych pomiarów, porównywalnych z pyranometrami termoparowymi,

od których jest jednak dużo tańszy.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czujnik LI-200SZ

Kalibracja
zgodnie z Kipp & Zonon CMP3, podczas dnia; błąd kardynalny: 

maksymalnie 5%, zwykle 3%

Stabilność 2% przemieszczenia na dwa lata użytkowania

Czas pomiaru 10 µs

Zależność temperaturowa 0,15% / °C

Cosines correction Sensor corrects up to 80° degrees

Azymut błąd 1% ponad 360 stopniami przy podniesieniu 45 stopni

Temperatura pracy od –20 do 65 °C 

Wilgotność względna od 0 do 100%

Czujnik fotodioda

Obudowa
odporna na działania pogodowe obudowa PAS z akrylowym dyfuzorem

i sprzętem komputerowym ze stali nierdzewnej

Rozmiar średnica 35 mm, wysokość 45 mm 

Waga 114 g

Ewaluacja modulacja szerokopasmowa 0-80% = 0-2000 W/m2

Zakres spektralny 300-1100 nm
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O Pessl Instruments

PAR Quantum

Promieniowanie czynne fotosyntetyczne zwykle mierzone jest w gęstości strumienia 

fotosyntetycznych fotonów, którego jednostki to fotony na jednostkę czasu na jednostkę 

powierzchni. Te jednostki najczęściej są mikromolami kwantów na sekundę na metr 

kwadratowy. Botanicy, ogrodnicy, ekolodzy i inni naukowcy badający środowisko używają 

MD507D Quantum Sensors, by dokładnie mierzyć czynniki zmienne.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czujnik EG&G VACTEC VTB1012B

Kalibracja
zgodnie z LI-190SZ CMP3, podczas dnia;

błąd kardynalny: maksymalnie 5%, zwykle 3%

Liniowość maksymalne odchylenie 1% do 3000 W/m2

Stabilność zmiana do 2% w skali roku

Czas odpowiedzi 150 ms

Zależność temperaturowa 0,15% / °C

Korekcja cosinusowa czujnik koryguje je do 80 stopni

Azymut błąd 1% ponad 360 stopniami przy podniesieniu 45 stopni

Temperatura pracy od –20 do 65 °C

Wilgotność względna od 0 do 100%

Czujnik fotodioda

Obudowa
odporna na działania pogodowe obudowa PAS z akrylowym dyfuzorem

i sprzętem 

Rozmiar średnica 35 mm, wysokość 45 mm 

Waga 114 g

Ewaluacja PWM: 0-80% cyklu pracy = 0-20 kJ/m2

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych
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Pessl Instruments
Lux Meter
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Fotometria lub luksomierz IM508D znajdują swoje miejsce w pomiarach widzialnego 

promieniowania (światła) za pomocą czujnika, który ma krzywą czułości widma równą 

przeciętnemu ludzkiemu oku. Ten czujnik jest używany do mierzenia warunków 

oświetleniowych, w których oko jest podstawowym odbiornikiem, czyli takich jak oświetlenie 

miejsca pracy, szklarnie, oświetlenie pokojowe.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czujnik VTB 1012 HB

Kalibracja Skye SKL 310

Stabilność zmiana do 5% w ciągu dwóch lat

Czas odpowiedzi 250 ms

Zależność temperaturowa 0,15% / °C

Korekcja cosinusowa czujnik koryguje je do 80 stopni

Błąd kierunku 1% przy 45 stopniu na 360 stopni

Temperatura pracy od –20 do 65 °C

Wilgotność względna od 0 do 100%

Czujnik fotodioda

Obudowa
odporna na działania pogodowe obudowa PAS z akrylowym dyfuzorem

i sprzętem komputerowym ze stali nierdzewnej

Rozmiar średnica 35 mm, wysokość 45 mm 

Waga 114 g

Ewaluacja
modulacja szerokopasmowa: 8,18% szerokości pulsu na 0 lx, 91,82% 

szerokości pulsu na 80 000 lx

Zakres spektralny 330-730 nm, szczyt na 580 nm Par Quantum

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych
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ŚW
IA

TŁ
O Pyranometr SP Lite 2

Kipp & Zonen SP

SP Lite 2 został zaprojektowany do rutynowych pomiarów promieniowania słonecznego i 

może być użyty w każdych warunkach pogodowych. Mierzy energię słoneczną otrzymywaną

z całej półkuli. Jest idealny do mierzenie energii dostępnej dla urządzeń, które na niej polegają, 

hodowli roślin, konwekcji i ewapotranspiracji.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

ŚW
IA

TŁ
O

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czas odpowiedzi (95%) < 500 ns

Niestabilność

(zmiana/rok) 
< 2%

Nielinearność

(0-1000 W/m2) 
< 1%

Błąd kierunku

(do 80 stopni

z promieniem 1000 W/m2) 

< 10 W/m²

Zależność temperaturowa 

(od –30 do 70 °C)
0.15% / °C

Czułość od 60 do 100 µV/W/m2

Temperatura użytkowania od –40 do 80 °C

Zakres spektralny od 400 do 1100 nm

Standardowe wyjście 

sygnałowe dla urządzeń 

atmosferycznych

od 0 do 100 mV

Maksymalna irradiacja 2000 W/m²

Detektor silikonowa fotodioda

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych
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Pyranometr CMP3
Kipp & Zonen

ŚW
IA

TŁ
O

Pyranometr CMP3 to przyrząd do mierzenia irradiancji słonecznej. Termoparowy czujnik 

mierzy energię solarną otrzymywaną z całego spektrum słonecznego i całej półkuli 

(180-stopniowego pola). Wynik jest podawany w W/m2. CMP3 został zaprojektowany do użytku 

zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

ŚW
IA

TŁ
O

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasyfikacja

ISO 9060:1990 
klasa druga

Czas odpowiedzi (95%) < 18 s

Przesunięcie punktu 

zerowego – promieniowanie 

cieplne (200 W/m2) 

< 15 W/m²

Przesunięcie punktu 

zerowego – zmiana 

temperatury (5 K/godz.) 

< 5 W/m²

Niestabilność

(zmiana/rok) 
< 1%

Nielinearność

(0-1000 W/m2)
< 1%

Błąd kierunku

(do 80 stopni 

z promieniem 1000 W/m2) 

< 20 W/m²

Temperaturowa zależność 

wrażliwości
< 5% (od –10 do 40 °C)

Błąd przechylenia

(na 1000 W/m2) 
< 1%

Wrażliwość od 5 do 20 µV/W/m²

Dokładność poziomu 1 stopień

Temperatura użytkowania od –40 do 80 °C

Zakres spektralny

(50% zwrotnic) 
od 300 do 2800 nm

Standardowe wyjście 

sygnałowe dla urządzeń 

atmosferycznych

od 0 do 20 mV

Maksymalna irradiancja 2000 W/m²na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych
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ŚW
IA

TŁ
O Pyranometr CMP6

Kipp & Zonen

Pyranometr CMP6 został zaprojektowany do rutynowych pomiarów promieniowania 

słonecznego z samolotu lub z powierzchni ziemi. W pełni zgodny ze specyfikacją ISO 9060:1990 

(klasa pierwsza), CMP6 posiada 64-termoelementowy węzeł czujników. Ma wysokiej jakości 

nieorganiczne węglowe pokrycie, które zapewnia świetną absorpcję widmową i wieloletnią 

trwałość. Sprawdzi się we wszystkich warunkach pogodowych.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

ŚW
IA

TŁ
O

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasyfikacja

ISO 9060:1990
klasa pierwsza

Czas odpowiedzi (95%) < 18 s

Przesunięcie punktu 

zerowego – promieniowanie 

cieplne (200 W/m2)

< 12 W/m²

Przesunięcie punktu 

zerowego – zmiana 

temperatury (5 K/godz.)

< 4 W/m²

Niestabilność

(zmiana/rok)
< 1%

Nielinearność

(0-1000 W/m2) 
< 1%

Błąd kierunku

(do 80 stopni 

z promieniem 1000 W/m2) 

< 20 W/m²

Temperaturowa zależność 

wrażliwości 
< 4% (od –10 do 40 °C)

Błąd przechylenia

(na 1000 W/m2) 
< 1%

Wrażliwość od 5 do 20 µV/W/m²

Dokładność poziomu 1°

Temperatura

użytkowania 
od –40 do 80 °C

Zakres spektralny

(50% zwrotnic) 
od 285 do 2800 nm

Standardowe wyjście 

sygnałowe dla urządzeń 

atmosferycznych

od 0 do 20 mV

Maksymalna irradiancja 2000 W/m²

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych
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Albedometr CMA6
Kipp & Zonen

ŚW
IA

TŁ
O

Albedometry CMA to podwójne piranometry, które – będąc jednym urządzeniem – mierzą 

globalną i odbitą irradiancję słoneczną. Albedometry CMA nadają się do mierzenia 

promieniowania globalnego na wielu rodzajach powierzchni. Górny piranometr mierzy 

kierujące się w stronę ziemi promieniowanie słoneczne, a dolny czujnik odpowiada za pomiar 

promieniowania słonecznego odbitego od powierzchni poniżej. CMA5 składa się z dwóch 

piranometrów CMP6.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

ŚW
IA

TŁ
O

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasyfikacja

ISO 9060:1990 
klasa pierwsza 

Czas odpowiedzi (95%) < 18 s

Przesunięcie punktu 

zerowego – promieniowanie 

cieplne (200 W/m2)

< 12 W/m²

Przesunięcie punktu 

zerowego – zmiana 

temperatury (5 K/godz.) 

< 4 W/m²

Niestabilność

(zmiana/rok) 
< 1%

Nielinearność

(0-1000 W/m2) 
< 1%

Błąd kierunku

(do 80 stopni 

z promieniem 1000 W/m2) 

< 20 W/m²

Temperaturowa

zależność wrażliwości 
< 4% (od –10 do 40 °C)

Błąd przechylenia

(na 1000 W/m2) 
< 1%

Wrażliwość od 5 do 20 µV/W/m²

Dokładność poziomu 0,1°

Temperatura użytkowania od –40 do 80 °C

Zakres spektralny

(50% zwrotnic) 
od 285 do 2800 nm

Standardowe wyjście 

sygnałowe dla urządzeń 

atmosferycznych 

od 0 do 20 mV

Maksymalna irradiancja 2000 W/m²

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych
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ŚW
IA

TŁ
O Czujnik strumienia ciepła

Hukseflux LP02 

LP02 służy do pomiaru ciepła płynącego przez obiekt, do którego LP02 jest podłączone 

lub przy którym jest zamontowane. Czujnik w LP02 to termostos, który mierzy różnice 

temperaturowe w swojej ceramiczno-plastikowej obudowie. Pracując całkowicie pasywnie, 

LP02 generuje niewielkie napięcie wyjściowe, które jest proporcjonalne do lokalnego 

strumienia ciepła.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

ŚW
IA

TŁ
O

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wrażliwość (nominalna) 15 µV/Wm2

Zakres temperatur od –40 do 80 °C

Zakres od 0 do 2000 Wm2

Identyfikowalność

kalibracji 
WRR
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Pessl Instruments
Kierunek wiatruW

IA
TR

IM511CD to cyfrowy wiatrowskaz, który dokonuje 

pomiaru kierunku wiatru w każdych warunkach 

pogodowych. Oblicza uśredniony kierunek wiatru 

dla danego przedziału czasowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres 
360 stopni mechanicznie, 352 stopni elektrycznie

(8 stopni otwarty)

Czujnik zbalansowany wiatrowskaz, zasięg obrotu 16 cm

Zakres tłumienia 0,2

Odległość opóźnienia 0,5 m

Próg 1,3 m/s na 10 stopniach przesunięcia, 1,9 m/s na 5 stopniach przesunięcia

Transduktor 

precyzyjnie przewodzący potencjometr, 10 kOhm ~20% odporności,

1,0% linearności, oczekiwana liczba obrotów w cyklu życia: 50 milionów, 

szacowany jeden wat przy 40 °C, zero watów przy 125 °C 

Wymagane do

wzbudzenia przetwornika 
osadzony mikrokontroler

Wyjście RS 485

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres 0-50 m/s, w porywach do 60 m/s

Czujnik stelaż na puchary ma średnicę 12 cm, puchary mają średnicę 40 mm

Czynnik obrotu 75 cm

Stały dystans

(63% regeneracji) 
2,3 m

Próg 1,1 m/s

Transduktor stacjonarna cewka

Sygnał sinusoidalny 
AC nadawany przez obracający się magnes na wale naczynia. 

100 mVpp na 60 rpm, 6 Vpp na 3600 rpm.

Częstotliwość wyjścia jeden cykl na obrót koła, 0,75 m/s na Hz

W
IA

TRPessl Instruments
Prędkość wiatru

IM512CD to wiatromierz typu pucharowego, 

który kosztuje mało i działa długo, dokładnie 

mierząc wszelkiego rodzaju parametry związane 

z wiatrem. Oblicza on uśrednioną prędkość 

wiatru dla danego przedziału czasowego.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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RM Young
Wind MonitorW

IN
D

W
IA

TR

Wind Monitor łączy pomiar prędkości wiatru i jego kierunek. Składa się ze śmigła śrubowego 

o czterech łopatkach, które dokładnie mierzy prędkość wiatru, i wbudowanego czujnika 

kierunku wiatru. Mierzy wartości szczytowe.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3

W
IN

D
W

IA
TR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres od 0 do 100 m/s (224 mph), od 0 do 360°

Dokładność
Prędkość wiatru: ~0,3 m/s (0,6 mph) lub 1% odczytu

Kierunek wiatru: ~3°

Zakres temperatur 

użytkowania 
od –50 do 50°C

Próg
Śmigło: 1,0 m/s (2,2 mph)

Wiatrowskaz: 1,1 m/s (2,4 mph)

Wyjście sygnałowe

Prędkość wiatru: napięcie prądu zmiennego wywoływane magnetycznie, 

3 impulsy na obrót

1800 rpm (90 Hz) = 8,8 m/s (19,7 mph)

Kierunek wiatru napięcie prądu stałego z przewodzącego prąd 

plastikowego potencjometru – rezystancja 10 K Ω, liniowość 0,25%, długość 

działania – 50 milionów obrotów

Zapotrzebowanie na energię uruchomienie potencjometru: maksymalnie 15 VDC

Wymiary 37 cm wysokości x 55 cm długości, śmigło: średnica 18 cm 

Montaż średnica 34 mm

Waga 1,0 kg
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W
IN

D Czujnik wiatru METER
ATMOS 22 UltrasonicW

IA
TR

ATMOS 22 to dwuwymiarowy czujnik dźwięku o jakości umożliwiającej prowadzenie 

dokładnych badań, skonstruowany specjalnie do zastosowań w rolnictwie, leśnictwie i 

badaniach środowiskowych. Niższy próg prędkości wiatru czyni go szczególnie przydatnym 

do pomiaru wiatru w zadaszeniach roślin, gdzie prędkości wiatru są często poniżej progu 

wykrywalności czujników wiatru wyposażonych w śmigła.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

W
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D
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IA
TR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pozioma prędkość wiatru

Zakres od 0 do 30 m/s

Rozdzielczość 0,01 m/s

Dokładność większa od 0,3 m/s lub 3% pomiaru

Podmuch wiatru

Zakres 0-30 m/s

Rozdzielczość 0,01 m/s

Dokładność większa od 0,3 m/s lub 3% pomiaru

Kierunek wiatru

Zakres od 0 do 359°

Rozdzielczość 1°

Dokładność ~5°

Przechylenie

Zakres od 0 do 180°

Rozdzielczość 0,1°

Dokładność ~1°

Wymiary 10 cm średnicy x 16 cm wysokości

Długość kabla 5 m (niestandardowe długości kabli są dostępne za dodatkową opłatą)

Napięcie zasilania (VCC)

do GND 
od 3,6 do 15,0 VDC

Spust prądu

(podczas uśpienia) 
od 0,050 do 0,1550 mA (typowo: 0,125 mA)

Spust prądu

(podczas pomiaru) 
od 0,050 do 0,500 mA (typowo: 0,125 mA)

Zakres temperatury pracy od –40 do 50°C

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
SDI12_WX2
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Pessl Instruments
Czujnik zwilżenia liściaLI

ŚC
IE

Czujnik zwilżenia liścia („sztuczny liść”) działa, mierząc przewodnictwo w papierze filtracyjnym. 

Znajduje się on między dwiema elektrodami ze stali nierdzewnej, w przezroczystym uchwycie. 

Użycie szkła akrylowego do obudowy uchwytu redukuje nagrzewanie się czujnika, gdy jest on 

wystawiony na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

LI
ŚC

IE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napięcie zasilania 4,75-5,25 V

Prąd zasilania maksymalnie 1500 µA

Ochrona przed zwarciem nieskończona (w zakresie napięcia)

Mokry/suchy próg 220-390 kOhm

Wyjście
suche: maksymalnie 0,4 V DC

mokre: minimalnie V CC-0,4 V DC

Elektronika zamknięta w plastikowym pojemniku – SMD

Ewaluacja cyfrowa – filtr papierowy

Wymiary 127 mm x 254 mm x 508 mm

Długość kabla 5 m
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LI
ŚC

IE Pessl Instruments
Temperatura liści

IM522CD to bardzo dokładny czujnik temperatury. Mierzy wypromieniowaną temperaturę

na powierzchni liści lub rośliny.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

LI
ŚC

IE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czujnik SMT172

Dokładność minimalnie 0,3 °C (od –30 do 99 °C)

Błąd kalibracji maksymalnie 0,25 °C (23 °C)

Zasilanie prądem maksymalnie 200 µA

Ochrona przed zwarciem nieskończona (w zakresie napięcia)

Prąd zasilania zwarcia maksymalnie 40 mA

Temperatura użytkowania od –30 do 99 °C

Błąd nieliniowości maksymalnie 0,2 °C

Czułość napięcia zasilania maksymalnie 0,1 °C/V

Regularność maksymalnie 0,2 °C

Dryf długoterminowy maksymalnie 0,1 °C 

Częstotliwość wyjścia 1-4 kHz

Cykl życia 0,320 (0 °C), 0,00470 °C

Ewaluacja analogowa

Długość kabla 5 m
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Pessl Instruments
Temperatura IR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czujnik Melexis MLX90614-BCC

Rozdzielczość 0,1 °C

Interfejs magistrala czujników RS 485 PI

Rozmiar 22 mm średnicy x 24 mm

Obudowa czujnika odporna na warunki pogodowe PAS

Zakres od –40 do 85 °C

Czujnik na podczerwień szacuje temperaturę 

na podstawie dawki promieniowania cieplnego 

(ciała doskonale czarnego) emitowanego przez 

obiekt, który jest przedmiotem pomiaru. Jest 

to metoda zdalnego pomiaru temperatury. 

Temperatura celu pomiaru może zostać ustalona 

dzięki mierzeniu ilości energii podczerwonej 

emitowanej przez obiekt i jego emisyjności. 

Głównym przeznaczeniem urządzenia jest 

pomiar temperatury liścia lub rośliny.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3

LI
ŚC

IE

iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

PHYTOS 31 skonstruowany przez METER 

służy do wykrywania wilgotności (obecności 

i czasu trwania) oraz przymrozków.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3

INTERFEJS
Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13

iMETOS® 3.3 iMETOS® NB IoT/LoRa

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Czas pomiaru 10 ms

Typ czujnika domena częstotliwości

Środowisko pracy od –40 do 50 °C

Wyjście 320 – wzbudzenie 1000 mV przy 3 V

Oczekiwany okres 

użytkowania 
ponad 2 lata nieprzerwanego użytkowania

Zasilanie od 2,5 VDC @ 2 mA do 5 VDC @ 7 mA

Wymiary 11,2 cm x 5,8 cm x 0,075 cm

Długość kabla to 5 m, na życzenie dostępne inne rozmiary

METER PHYTOS 31
Zwilżenie liścia LI

ŚC
IE

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych

na zapotrzebowanie przy
projektach specjalnych
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Yara
Czujnik wody

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH

Czujnik wody Yara mierzy zmiany w napięciu turgoru liścia. Gospodarowanie wodą jest 

kluczowe, ponieważ turgor jest siłą, która sprawia, że roślina rośnie i rodzi owoce.

• Nieinwazyjne, stałe pomiary kondycji wodnej rośliny.

• Transmisja danych online i dostęp internetowy przez MyYara.

• Automatyczne, przeznaczone dla danego rodzaju upraw rekomendacje dotyczące irygacji

• w połączeniu z MegaLab produkcji Yara, do tego porady dotyczące nawożenia.

R
O

ŚL
IN

Y

iMETOS® ECO D3

R
O

ŚL
IN

Y

Aby podłączyć czujnik 

Yara do płyty głównej, 

będziesz potrzebować 

interfejsu Yara.

Czujnik wody Yara jest przeznaczony do użytkowania przez kilka sezonów. Trwałość 

urządzenia zależy również od warunków środowiskowych podczas użytkowania, takich jak:

• intensywność promieniowania UV

• kontakt z nawozami i pestycydami

• kontakt z sekrecją

• uszkodzenie mechaniczne

• temperatura.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres temperatur od 5 do 60 °C

Długość kabla 2 m

Części składowe
Zestaw składa się z czujnika wody Yara, dokumentacji i klipów montażowych 

do drutu.

ROŚLINY
Oliwa duże (0,5 mm)

Cytrusy duże (0,5 mm)

Winogrona  zależy od gatunku i lokalizacji uprawy, zaleca się małe (0,25 mm)

Wiśnie małe (0,25 mm)

Jabłka małe (0,25 mm)

iMETOS® 3.3 iMETOS® Blue/NB IoT/LoRa
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D Pessl Instruments
Dendrometr
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Dendrometry to urządzenia do stałych pomiarów wzrostu roślin (zmian w różnicy średnicy 

rośliny). Dendrometr pozwala na dokumentowanie parametrów rośliny w stałych odstępach 

czasowych, które to dane są również informacjami o środowisku. Dendrometry to tanie 

i użyteczne narzędzia do badań ekofizjologicznych.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
DN501

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres rozmiarów roślin 

nadających się do mierzenia 
3-30 cm różnicy

Zasięg czujnika 11 mm

Dokładność ~1,5 μm ~0,12% (rejestrator CR1000)

Rozdzielczość 0,2-2,6 μm (zależy od użytego rejestratora)

Linearność 1%

Współczynnik 

rozszerzalności

cieplnej czujnika 

< 0,1 μm/K

Pogodowe warunki 

użytkowania
od –25 do 70 °C

Operacyjny zakres 

wilgotności względnej
od 0 do 100% 

W
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Moduł z interfejsem EC & pH z 
wyświetlaczem w obudowie IP65

EC500PH EC & PH Interfacebox to narzędzie pomiarowe z wyświetlaczem IP65 Box, który może 

być zintegrowany z każdym łańcuchem czujników iMETOS®, by zapewnić stałe pomiary PH i EC 

w wodzie. Urządzenie pozwala na używanie większości standardowych czujników EC i PH.

Na wyświetlaczu można zobaczyć aktualne odczyty. Wszystkie odczyty z czujników mogą 

zostać skalibrowane i od czasu do czasu sprawdzane.

Możliwości podłączenia: 

• Jeden czujnik EC (numer części EC501)

• Jeden czujnik PH (numer części PH501)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Informacje ogólne 
wyświetlacz pokazuje aktualne dane po naciśnięciu przycisku; 

działa z iMETOS® 3.3 i METOS® ECO D3

Długość kabla 5 m, dłuższe kable dostępne na zamówienie

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3

W
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iMETOS® ECO D3

Pessl Instruments
Przewodnictwo elektryczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres 0.1 µS/m - 1000 mS/cm

Rozdzielczość 0.1 µS/cm

Kompensata

temperatury 
automatyczna

Materiał sondy PP

Średnica sondy 12 mm

Minimalne zanurzenie 40 mm

Czujnik przewodnictwa zapewnia całkowicie samodzielne pomiary. Wykorzystuje on trwały

i mocny czujnik do pomiarów przewodnictwa i termistor do pomiaru temperatury. Czujnik

jest idealny do użytku w hydrograficznym i środowiskowym monitoringu wody, rolnictwie

i operacjach przemysłowych. Trwałe wykonanie zapewnia odporność na najcięższe warunki 

środowiskowe.

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
EC500PH skrzynia interfejsowa z wyświetlaczem

W
O

D
A
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Pessl Instruments
Czujnik pH

Czujnik pH jest trwałym i tanim czujnikiem do pomiaru wartości pH w różnych dziedzinach, 

które mają związek z wodą. Skala pH waha się od 0 do 14.

Kwasy mają wartość zbliżoną do 0, natomiast substancje żrące do 14.

W
O

D
A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres pH od 0,00 do 14,00

Rozdzielczość  0,001 pH

Dokładność ~2% F.S.

Kompensata

temperatury 
3% (zakres od 5 do 30°C)

Sonda pH do 7 barów, trzymetrowy kabel, dwie uszczelki przepływowe

Kalibracja pH dwupunktowa z automatycznym buforem (rozpoznanie pH 4,0 i pH 7,0)

Materiał sondy szkło

Średnica sondy 12 mm

Minimalne zanurzenie 35 mm

Zakres temperatur 

użytkowych 
od 15 do 60 °C

Czas odpowiedzi ≤ 90 s

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
EC500PH skrzynia interfejsowa z wyświetlaczem

W
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Pessl Instruments 
Przełącznik ciśnienia

Prosta i trwała konstrukcja oraz przełącznik regulowany za pomocą śruby bez zakończenia 

sprawia, że urządzenie to nadaje się do używania ze sprzężonym powietrzem, olejem 

hydraulicznym, emulsją olejową i wodą. Można ustawić następujące parametry: od 1

do 10 barów i od 0,2 do 2 barów. Głównym celem czujnika jest kontrola i sprawdzanie 

prawidłowego działania systemu irygacyjnego.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3

W
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iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Materiał mosiądz (G 1/8”) lub ocynkowana stal (G1/8”)

Funkcja przełączania kontakt otwarty, zamknięty, zluzowanie

Substancje woda, sprężone powietrze, olej hydrauliczny, emulsja olejowa

Maksymalna średnia 

temperatura 
85 °C

Zakres regulacji od 1 do 10 barów (14,5-145 psi) 0,2-2 bary

Częstotliwość przełączania maksymalnie 200/min

Zmiana ciśnienia 

przełączania 
od 10 do 15%

Napięcie przełączania 
otwarty/zamknięty kontakt 42 V, maksymalnie 2 A; zmiana 250 V, 

maksymalnie 2 A

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
Elektroniczny przełącznik ciśnienia PS100 z pięciometrowym kablem, skrzynką i uchwytem 
ze stali nierdzewnej.

W
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Pessl Instruments 
Licznik wody

Licznik wody to wielostrumieniowy 

licznik analogowy używany

zarówno w nawadnianiu, jak 

i w wykorzystywaniu wody pitnej. 

Ma wysoki standard techniczny i 

takie samo wykonanie. Precyzyjne 

pomiary są dokonywane nawet wtedy, kiedy 

woda jest niskiej jakości, a warunki pomiaru skomplikowane. 

Licznik wody jest wyposażony w rejestrator zenner-D z siedmioma 

lub ośmioma rolkami z cyframi, które odpowiadają różnym 

przepływom, i zmodernizowaną tarczą z mechanicznym cyklomierzem. 

Wydajność może wynosić: 0,1, 1, 10, 100 i 1000 litrów na cykl.

• Plastikowe okno podglądowe wysokiej jakości, odporne na działanie UV.

• Sucha tarcza czytnika z magnetycznym sprzęgłem za osłoną.

• Ciśnienie użytkowe PN 16.

• Dostępny z rejestratorem odpornym na zalewanie (IP68, hermetycznie zaplombowanym 

szklanym lub miedzianym).

• Zgodny z MID. 

Zastosowanie: zarządzanie irygacją, konsultacje irygacyjne, wydajne irygowanie, 

monitorowanie nawadniania, księgowość, alarmy i nadzór. Używany często na polach 

uprawnych, hydroponikach i w szklarniach.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3
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iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasada mierzenia licznik wielostrumieniowy

Długość bez czujników 165 mm, 170 mm, 190 mm

Materiał obudowy mosiądz

Rejestrator sucha tarcza

Ochrona suchej tarczy klasa IP68

Przepływ nominalny Q3=2,5 to 10

Temperatura woda zimna do 50 °C

Jednostki na wyświetlaczu metry sześcienne

Klasa meteorologiczna 

pozioma (maksymalna) 
R 160

Klasa meteorologiczna 

pozioma (maksymalna) 
R 40

Ciśnienie operacyjne 

(maksymalne)
MAP 16

Technologie AMR kontaktron impulsowy

Aby połączyć ten 
czujnik z płytą główną, 
wymagany jest interfejs 
SW1000 lub SW1010.

Zewnętrzny interfejs SW1000 Wewnętrzny interfejs SW1010

W
O

D
A
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Pessl Instruments
Ciśnienie w rurach

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3

Ten czujnik zapewnia stały nadzór nad ciśnieniem w rurach doprowadzających wodę do 

systemu irygacyjnego (w rurach głównych i sektorowych). Dostępny jest w zakresie od 2 do 10 

barów, może więc być używany we wszystkich systemach irygacyjnych. Jest łatwy w montażu 

pod nadzorem kogoś, kto zna się na nawadnianiu. Część główna i membrana ceramicznego 

czujnika grubowarstwowego są zbudowane z ceramiki odpornej na korozję. 

 

Zastosowanie: monitorowanie i nadzór nawadniania, wykrywanie strat ciśnienia w instalacji.
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iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dokładność zgodnie 

z IEC 60770

regulacja punktu granicznego (nielinearność, histereza, powtarzalność) 

w ~3% zakresu pomiarów

Czas odpowiedzi ~ 5 ms

Zakres 0-20 kolumny wodnej (inne – na zamówienie)

Rozdzielczość 1 mm

Dokładność 3 mm głębokości wody

Zakres temperatur 

użytkowania
od 0 do 50 °C

Zakres temperatur 

przechowywania 
od –20 do 80 °C

Waga 1,1 kg (wraz z kablem)

Obudowa polioksymetylen

Membrana ceramiczna

Zabezpieczenia FKM

Osłona kabla osłonięte PVC

Sygnał wyjścia 0-5 V

Wsparcie Pessl Instruments BUS, jedynie na końcu łańcucha

Wymiary trzonka 90 mm x 20 mm (wysokość x średnica)

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13

W
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Pessl Instruments Czujnik poziomu 
wody lub poziomu cieczy w zbiorniku

Czujnik poziomu wody lub poziomu cieczy w zbiorniku to dokładny i tani czujnik podwodny, 

który dokonuje pomiarów z dokładnością do 3 mm. Może być podłączony do stacji iMETOS®. 

Czujnik posiada zintegrowany moduł z barometrem, zapewniając tym samym jeszcze większą 

precyzję tego urządzenia. Zakres ciśnienia (pomiaru) waha się od 0 do 5 mWC (inne zakresy – 

na zamówienie). Dostępny jest specjalny kabel do pomiaru poziomu wody.

Zastosowanie: mierzenie głębokości lub poziomu wody w studniach lub zbiornikach wodnych 

(rzekach i jeziorach) i pomiary wód gruntowych. Dostępny jest również czujnik poziomu wody 

w zbiorniku. Zbudowany jest ze stali nierdzewnej, więc może być używany w korozyjnym 

środowisku oraz w zbiornikach z nawozem, gdzie będzie monitorować ich poziom. 

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3
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iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dokładność zgodnie

z IEC 60770 

regulacja punktu granicznego (nielinearność, histereza, powtarzalność)

w ~3% zakresu pomiarów

Czas odpowiedzi ~ 5 ms

Zakres 0-20 kolumny wodnej (inne – na zamówienia)

Rozdzielczość 1 mm

Dokładność 0,5% maksymalnego poziomu wody

Zakres temperatur 

użytkowania 
do 0 do 50 °C

Zakres temperatur 

przechowywania 
od –20 do 80 °C

Waga 1,1 kg (wraz z kablem)

Obudowa stal nierdzewna 1,4571

Membrana ceramiczna

Zabezpieczenia FKM

Osłona kabla osłonięte PVC

Sygnał wyjścia 0-5 V

Wsparcie Pessl Instruments BUS, jedynie na końcu łańcucha

Wymiary trzonka 90 mm x 20 mm (wysokość x średnica)

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13 lub podłączyć bezpośrednio do METER
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METER HYDROS 21 Poziom wody, 
przewodnictwo, temperatura

Czujnik HYDROS 21 zbudowany przez METER jest niedrogim, dokładnym narzędziem do 

monitorowania poziomu wody, przewodności elektrycznej i temperatury zarówno w wodzie 

gruntowej, jak i powierzchniowej. Czujnik wykorzystuje wentylowany przetwornik ciśnienia, 

aby uzyskać dokładne pomiary poziomu wody od 0 do 10 m, usuwając wpływ ciśnienia 

barometrycznego. W zakresie od 0 do 120 dS/m czujnik HYDROS 21 ma możliwość wykonywania 

dokładnych pomiarów przewodnictwa elektrycznego w szerokim zakresie zastosowań.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3
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iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres

Głębokość wody od 0 do 10 000 mm

Przewodność elektryczna od 0 do 120 dS/m

Temperatura od –11 do 49°C, nie wystawiać na działanie temperatury < 

32°F, jeżeli czujnik znajduje się w wodzie

Rozdzielczość

Głębokość wody 2 mm

Przewodność elektryczna 0,001 dS/m

Temperatura 0,1°C

Dokładność

Głębokość wody +/–0,05% pełnej skali przy 20°C

Przewodność elektryczna ~0,01 dS/m lub ~10% (w zależności od tego, 

która wartość jest większa)

Temperatura ~1°C

Zakres temperatur pracy od 0 do 50°C (przetwornik ciśnienia nie może zamarznąć po zanurzeniu)

Wymagania

dotyczące zasilania 

od 3,6 do 15 VDC, 0,03 mA w stanie spoczynku,

0,5 mA podczas pomiaru 300 ms

Wymiary standardowe 10 m; niestandardowe długości są dostępne na życzenie

Wsparcie montuj magistralę Pessl Instruments tylko na końcu łańcucha

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13
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Czujnik poziomu wody w
parownicach firmy KellerW

O
D
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ET-250 to bardzo dokładny podwodny czujnik poziomu wody zbudowany ze stali 

nierdzewnej, używany do naczyń ewaporacyjnych klasy A, podłączonych do stacji iMETOS®. 

Najwyższa precyzja jest tu zapewniana przez technologię czujników Keller, kompensację 

temperatury wody i zintegrowany moduł czujnika barometrycznego. Większość 

mechnicznych naczyń klasy A można doposażyć w automatyczne mierniki ET. Pomiary są 

dokonywane z dokładnością do 0,2%.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dokładność zgodnie

z IEC 60770 

regulacja punktu granicznego (nielinearność, histereza, powtarzalność)

w ~3% zakresu pomiarów, od 0 do 350 mm

Czas odpowiedzi ~5 ms

Zakres od 5 do 350 mm

Rozdzielczość 0,1 mm

Dokładność 0,3 mm głębokości wody

Zakres temperatur 

użytkowania 
od 0 do 50 °C

Zakres temperatur 

przechowywania 
od –20 do 80 °C

Waga 1,1 kg (wraz z kablem)

Obudowa stal nierdzewna 1,4571

Membrana stal nierdzewna 1,4404

Zabezpieczenia FKM

Osłona kabla osłonięte PVC, 5 m

Zakres pomiarów 0 mmWC do 350 mmWC

Sygnał wyjścia 0-5 V

Wsparcie Pessl Instruments BUS, jedynie na końcu łańcucha

Wymiary wskaźnika 60 mm średnicy, stal nierdzewna

Wymiary trzonka 90 mm x 20 mm (wysokość x średnica)
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ŚN
IE
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Ultradźwiękowy czujnik głębokości śniegu jest używany do bezdotykowego pomiaru 

głębokości śniegu w ekstremalnych warunkach za pomocą ultradźwiękowych czujników. 

Czujnik charakteryzuje się wysokim poziomem trwałości, niskim poborem mocy i łatwością 

użytkowania w polu.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3

Pessl Instruments Ultradźwiękowy 
czujnik głębokości śniegu

iMETOS® ECO D3

ŚN
IE

G

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres 0-10 m

Resolution 10 mm

Dokładność 0,1% (FS)

Metoda pomiaru ultradźwięk

Zakres temperatur 

użytkowania 
od –40 do 60 °C

Rozdzielczość – temperatura 0,1 °C

Interfejs analogowy odległość lub głębokość śniegu, rozdzielczość 12 bitów

Interfejs cyfrowy RS-232 protokół portu szeregowego

Zasilanie z wejście iMETOS

Stopień ochrony IP 66

Do podłączenia czujnika 

głębokości śniegu do płyty 

głównej będzie potrzebny 

interfejs MOD BUS.
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GS 1 jest ulepszoną wersją podstawowego czujnika wilgotności gleby METER. Dokładnie mierzy 

objętość wody w glebie lub pożywce bezglebowej. Wyróżnia się dłuższą żywotnością, lepszym 

kontaktem czujnika i gruntu oraz łatwiejszym montażem.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa

Czujnik objętościowej zawartości 
wody TEROS 10 firmy METER G

LE
B

A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokładność

przy użyciu ogólnej kalibracji: ~0,03 m³/m³ (~3% VWC) typowej dla gleb 

mineralnych o przewodności elektrycznej roztworu < 10 dS/m. Kalibracja 

właściwa dla medium, ~0,01-0,02 m³/m³ (~1-2% VWC) w dowolnym 

porowatym ośrodku

Rozdzielczość 0,001 m³/m³ VWC w glebach mineralnych

Zakres  od 0 do 57% VWC

Objętość wpływu 690 cm³ – zobacz artykuł porównawczy

Szybkość pomiaru 10 ms 

Typ czujnika VWC: domena częstotliwości

Wyjście od 1000 do 2500 mV

Środowisko pracy od –40 do 50°C

Moc od 3,0 do 15 VDC (maksimum absolutne) przy 15 mA

Długość kabla 
Czujniki są standardowo wyposażone w 5-metrowy kabel; niestandardowe 

długości kabli są dostępne. Maksymalna długość kabla: 75 m

Wymiary czujnika 5,1 cm x 2,4 cm x 2,1 cm

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13
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A Czujnik wilgotności gleby

TEROS 12 firmy METER

Czujnik wilgotności gleby TEROS 12 firmy METER mierzy wilgotność gleby, temperaturę gleby 

i masę EC. Czujnik został zoptymalizowany do stosowania na podłożach bezglebowych, 

pozostawiając szerszy zakres pomiarów EC i zwiększony zakres temperatur. Stalowe igły 

nie tylko wbijają się w podłoże, by zebrać lepsze próbki, ale również poprawiają zdolność 

czujnika do pomiaru objętości EC w porowatych 

podłożach, takich jak torf lub perlit. Czujnik 

sprawdza się również w glebach mineralnych. 

Jego częstotliwość 70 MHz minimalizuje 

zasolenie i efekty teksturalne, dzięki czemu jest 

on dokładny w większości mediów glebowych 

i bezglebowych. Igły ze stali nierdzewnej mają 

rozszerzoną powierzchnię, aby zoptymalizować 

wyniki pomiarów EC, jednocześnie 

minimalizując zakłócenia powstałe podczas 

wstawiania.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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INTERFEJS
Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Objętościowa

zawartość wody

Zakres kalibracja gleby mineralnej: od 0,00 do 0,62 m3/m3; bezdotykowa 

kalibracja mediów: od 0,0 do 1,0 m3/m3; pozorna przenikalność 

dielektryczna (εa): 1 (powietrze) do 80 (woda). 

UWAGA: Zakres VWC zależy od nośnika, do którego kalibrowany jest czujnik. 

Niestandardowa kalibracja pomieści wymagane zakresy dla większości podłoży.

Rozdzielczość 0,001 m3/m3

Dokładność ogólna kalibracja: ~0,03 m3/m3(~3,00% VWC) typowa dla 

gleb mineralnych, które mają roztwór EC < 8 dS/m; kalibracja właściwa dla 

medium: ~0,01-0,02 m3/m3 (~1-2% VWC) w dowolnym porowatym ośrodku; 

pozorna przenikalność dielektryczna (εa): od 1 do 40 (zakres glebowy), ~1 

εa (bez jednostek) od 40 do 80, 15% pomiaru

Temperatura

Zakres od –40 do 60°C

Rozdzielczość 0,1°C

Dokładność ~1°C

Zbiorcze przewodnictwo 

elektryczne (ECb)

Zakres od 0 do 10 dS/m (luzem)

Rozdzielczość 0,001 dS/m

Dokładność ~5% pomiaru

Wymiary długość 9,4 cm, szerokość 2,4 cm, wysokość 7,5 cm 

Długość pręta 5 cm 

Zakres temperatury pracy od –40 do 60°C

Długość kabla 5 m (standard); 75 m (maksymalna niestandardowa długość kabla)

Napięcie zasilania (VCC) do GND od 4,0 do 15,00 VDC

Spust prądu (podczas uśpienia) typowy: 0,03 mA

Spust prądu (podczas 

pomiaru 25 ms)
od 3,0 do 16,0 mA (typowy: 3,6 mA)

Czas trwania pomiaru od 25 do 50 ms
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Czujnik wilgotności gleby
ECH2O EC-5 firmy METERG
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A

EC-5 to podstawowy, niezawodny i tani czujnik wilgotności gleby. EC-5 określa objętościową 

zawartość wody (VWC) poprzez pomiar stałej dielektrycznej mediów za pomocą technologii 

pojemnościowej. Jego częstotliwość 70 MHz minimalizuje zasolenie i efekty tekstur, dzięki 

czemu czujnik ten jest dokładny w prawie każdej glebie lub bezglebowej pożywce. Ma zaledwie 

5 cm długości i objętość pomiarową 0,3 l. 

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wolumetryczna zawartość 

wody (VWC)

Zakres od 0 do 100%

Rozdzielczość 0,001 m3/m3 VWC w glebach mineralnych, 0,25% w 

podłożach uprawnych

Dokładność ogólna kalibracja: ~0,03 m3/m3 typowa dla gleb mineralnych, 

które mają roztwór EC < 8 dS/m

Kalibracja właściwa dla medium ~0,02 m3/m3 w dowolnej porowatości (~2%)

Temperatura

Zakres od –40 do 60°C

Rozdzielczość 0,1°C

Dokładność ~1°C

Wymiary 8,9 cm długości, 1,8 cm szerokości, 0,7 cm wysokości

Szerokość pręta 5 cm 

Zakres temperatury pracy od –40 do 50°C

Długość kabla 5 m (standard); 40 m (w ofercie nielimitowana długość kabla)

Napięcie zasilania

(VIN do GND) 
od 2,5 VDC przy 10 mA do 3,6 VDC przy 10 mA

Czas trwania pomiaru maksymalnie 10 ms

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13
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Czujnik wilgotności gleby 10HS ma szerokie możliwości. Mając 10 cm długości, 10HS pobiera 

dane z jednego litra gleby i określa objętościową zawartość wody (VWC), mierząc stałą 

dielektryczną gleby za pomocą technologii kapacytancji. Używanie częstotliwości 70 MHz

minimalizuje zasolenie i efekty tekstury, dzięki czemu 10HS jest dokładny w większości gleb.

Czujnik wilgotności gleby
ECH2O 10HS firmy METER G

LE
B

A

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Objętościowa zawartość 

wody (VWC)

Zakres od 0 do 0,57 m3/m3 (od 0 do 57% VWC)

Rozdzielczość 0,0008 m³/m³ (0,08% VWC) w glebach mineralnych od 0 do 

0,50 m³/m³ (od 0 do 50% VWC)

Dokładność w przypadku standardowego równania kalibracji 0,03 m³/

m³ (3% VWC) typowe w glebach mineralnych o przewodności elektrycznej 

roztworu < 10 dS/m

UWAGA: W przypadku kalibracji specyficznej dla gleby, ~0,02 m³/m³ (~2% 

VWC) jest typowe dla każdej gleby

Wymiary 16,0 cm długości, 3,3 cm szerokości, 0,8 cm wysokości

Długość pręta 10 cm 

Zakres temperatury pracy od -40 do 50 °C

Długość kabla 5 m (standard)

Napięcie zasilania

(VIN do GND

minimum: 3 VDC przy 12 mA

maksymalnie: 15 VDC przy 15 mA

Czas trwania pomiaru maksymalnie 10 ms

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13
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Czujnik wilgotności gleby
ECH2O 5TM firmy METER G
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Temperatura zintegrowana z wilgocią gleby: 5TM dostarcza dane o temperaturze mierzonej 

termostatem pokładowym wraz z dokładną objętościową zawartością wody (VWC). Niewielkie 

rozmiary ułatwiają instalację w terenie.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Objętościowa zawartość 

wody (VWC)

Zakres kalibracji gleby mineralnej od 0,0 do 1,0 m3/m3

bezwodna kalibracja mediów: od 0,0 do 1,0 m3/m3

pozorna przenikalność dielektryczna (εa): od 1 (powietrze) do 80 (woda)

Rozdzielczość 0,0008 m3/m3 od 0 do 50% VWC

Dokładność ogólna kalibracja: ~0,03 m3/m3 typowa

kalibracja średnia: ~0,02 m3/m3

pozorna przenikalność dielektryczna (εa): od 1 do 40 (zakres gleby), ~1 εa 

(bez jednostek)

od 40 do 80, pomiar 15%

Temperatura

Zakres od –40 do 60°C

Rozdzielczość 0,1°C

Dokładność ~1°C

Wymiary 10,9 cm długości, 3,4 cm szerokości, 1,0 cm wysokości

Długość pręta 5 cm 

Zakres temperatury pracy 

od –40 do 60°C

UWAGA: Czujniki mogą być używane w wyższych temperaturach pod 

pewnymi warunkami – skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać pomoc

Długość kabla 5 m (standard)

Napięcie zasilania

(VCC do GND) 
od 3,6 do 15,0 VDC

Spust prądu (podczas uśpienia) typowy: 0,03 mA

Spust prądu (podczas pomiaru) od 0,5 do 10,0 mA (typowy: 3,0 mA)

Czas trwania pomiaru
typowy: 150 ms

maksymalnie: 200 ms

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13
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A Czujnik wilgotności gleby

ECH2O 5TE firmy METER 

5TE pozwala monitorować objętościowe przewodnictwo elektryczne (EC), objętościową 

zawartość wody (VWC) i temperaturę gleby. Monitorowanie poziomu soli może być równie 

ważne jak monitorowanie wilgotności gleby na obszarach o ograniczonej ilości wody. 5TE 

pozwala mierzyć poziom soli poprzez zbiorcze przewodnictwo elektryczne.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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INTERFEJS
Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Objętościowa zawartość 

wody (VWC)

Zakres kalibracja gleby mineralnej: od 0,0 do 1,0 m3/m3

bezwodna kalibracja mediów: od 0,0 do 1,0 m3/m3

pozorna przenikalność dielektryczna (εa): od 1 (powietrze) do 80 (woda)

Rozdzielczość 0,0008 m3/m3 od 0 do 50% VWC

Dokładność ogólna kalibracja: ~0,03 m3/m3 typowa

kalibracja średnia: ~0,02 m3/m3

pozorna przenikalność dielektryczna (εa): od 1 do 40 (zasięg gleby), ~1 εa 

(bez jednostek)

od 40 do 80, pomiar 15%

Temperatura

Zakres od –40 do 60°C

Rozdzielczość 0,1°C

Dokładność ~1°C

Zbiorcza przewodność 

elektryczna (EC)

Zakres od 0 do 23 dS/m (luzem)

Rozdzielczość 0,01 dS/m od 0 do 7 dS/m, 0.05 dS/m od 7 do 23 dS/m

Dokładność ~10% od 0 do 7 dS/m, wymagana kalibracja użytkownika od 

7 do 23 dS/m

Wymiary 10,9 cm długości, 3,4 cm szerokości, 1,0 cm wysokości

Długość pręta 5 cm 

Zakres temperatury pracy 

od –40 do 60°C; UWAGA: Czujniki mogą być używane w wyższych 

temperaturach w określonych warunkach – skontaktuj się z obsługą 

klienta, aby uzyskać pomoc

Długość kabla 5 m (standard)

Napięcie zasilania (VCC do GND) od 3,6 do 15,0 VDC

Spust prądu (podczas uśpienia) typowy: 0,03 mA

Spust prądu (podczas pomiaru) od 0,5 do 10,0 mA (typowy: 3,0 mA)

Czas trwania pomiaru typowy: 150 ms; maksymalnie: 200 ms
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TEROS 21 jest matrycowym czujnikiem potencjału wody, który zapewnia długotrwały, 

bezobsługowy przepływ informacji na temat potencjału wody gruntowej i odczytów 

temperatury na dowolnej głębokości bez wrażliwości na sole. Zakres odczytów TEROS 21 

oscyluje od pola do suchego powietrza (od –9 do –100,000 kPa). Badania laboratoryjne i 

terenowe wskazują, że może on dokonywać dokładnych pomiarów potencjałów wody jako 

susz lub stałych punktów więdnięcia.

Czujnik potencjału wodnego gleby 
TEROS 21 firmy METER 

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® 3.3 iMETOS® ECO D3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Precyzja

Potencjał wodny gleby ~(10% + 2 kPa) od –9 do –100 kPa

UWAGA: TEROS 21 nie jest jeszcze dobrze skalibrowany poza –100 kPa, 

dlatego nie zaleca się określania dokładności poza tym zakresem

Temperatura gleby ~1°C

Rozdzielczość
Potencjał wodny gleby 0,1 kPa

Temperatura gleby 0,1°C

Zakres
Potencjał wodny gleby od –9 do –100,000 kPa

Temperatura gleby od –40 do 60°C

Prędkość pomiaru 150 ms

Czas równoważenia od 10 minut do 1 godziny w zależności od potencjału wody w glebie

Typ czujnika zakres częstotliwości z kalibrowanymi dyskami ceramicznymi, termistor

Środowisko pracy od –40 do 60°C

Moc

od 3,6 do 15 VDC, 0,03 mA w stanie spoczynku, maksymalnie 10 mA 

podczas pełnego wykorzystania 

pomiar: 150 ms

Kabel

Czujniki kablowe są standardowo wyposażone w 5-metrowy kabel. 

Niestandardowe długości kabli są dostępne.

Maksymalna długość kabla: 75 m.

Wymiary czujnika 9,6 cm (długość) x 3,5 cm (szerokość) x 1,5 cm (wysokość)

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13
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Temperatura gleby

SMT 172 to czujnik temperatury gleby w wodoodpornej obudowie ze stali nierdzewnej. 

Wyjście czujnika to sygnał cyklu pracy.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czujnik SMT172

Zakres temperatur 

użytkowania 
od –30 do 99 °C

Dokładność minimum 0,3 °C (od –30 do 99 °C)

Napięcie zasilania 4,57-7 V

Natężenie zasilania maksymalnie 200 µA

Ochrona przed zwarciem nieograniczona (w zakresie napięcia zasilania)

Prąd zasilania zwarcia maksymalnie 40 mA

Błąd kalibracji maksymalnie 0,25 °C (23 °C)

Błąd nieliniowości maksymalnie 0,2 °C

Czułość napięcia zasilania maksymalnie 0,1 °C/V

Powtarzalność maksymalnie 0,2 °C

Dryf długoterminowy maksymalnie 0,1 °C

Częstotliwość wyjścia 1-4 kHz

Ocena cykl pracy

Długość kabla 5 m
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Pessl Instruments
Wielopunktowa temperatura gleby

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czujnik temperatury DS18B20

Zakres temperatur 

użytkowania 
od –55 do 125 °C

Napięcie zasilania prądem 

stałym (zakres) 
3-5,5 V

Błąd termometru 

od –10 do 85 °C 
~0,3 °C

Dryf ~0,2 °C

Transmisja danych 
Rs 485 sygnał cyfrowy (dane o temperaturze przesyłane na żądanie płyty 

głównej iMETOS®)

SAR19/SAR19M pozwala na pomiar temperatury gleby od kilku centymetrów do 15 m 

głębokości za pomocą magistrali czujników Pessl Instruments. Odległość między czujnikami 

może być wybrana w zależności od urządzenia, jednak do łańcucha czujników może być ich 

podpiętych maksymalnie 10.
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PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3 iMETOS® NB IoT/LoRa

Pessl Instruments
Jednopunktowa temperatura gleby

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czujnik temperatury DS18B20

Zakres temperatur 

użytkowania 
od –55 do 125 °C

Napięcie zasilania prądem 

stałym (zakres) 
3-5,5 V

Błąd termometru 

od –10 do 85 °C 
~0,3 °C

Dryf ~0,2 °C

Transmisja danych 
Rs 485 sygnał cyfrowy (dane o temperaturze przesyłane na żądanie płyty 

głównej iMETOS®)

WAMTEMP to czujnik temperatury gleby 

zwykle używany z czujnikami Watermark 

na iMETOS® ECO D3.
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INTERFEJS
Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
ECH871EXT, ECH874EXT lub ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, RFRN12 lub WM-BUS

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® NB IoT/LoRa
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Czujnik wilgotności gleby

Czujnik Watermark składa się z dwóch koncentrycznych elektrod, które ukryte są w specjalnej 

matrycy, trzymanej w jednym miejscu przez syntetyczną membranę. Czujnik ten bada siłę 

ssącą gleby. Materiał, z którego powstała matryca, został tak dobrany, aby odzwierciedlać 

maksymalną zmianę wytrzymałości elektrycznej w zakresie wzrostu roślin oraz aby 

neutralizować efekty zasolenia gleby. W tym procesie wilgotność gleby jest przez cały czas 

absorbowana lub uwalniana, a wytrzymałość elektryczna pomiędzy elektrodami zmienia się. 

Wytrzymałość jest odczytywana przez stację pogodową.

Czujnik został wyprodukowany z nierdzewnych tworzyw i wytrzymuje do trzech lat eksploatacji.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
WM-BUS, ECH871EXT, ECH874EXT lub WM-BUSINT, ECH871INT, ECH874INT lub RFRN09, 
RFRN12, RFRN13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar 2,2 cm średnicy x 5 cm długości

Zasada pomiaru 
Soil water tension correlated with electrical resistance in 

granular matrix

Zakres pracy 0-200 kPa

Precyzja 5%

Obliczenia analogowe

Długość kabla 5 m
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iMETOS AC Probe

Sonda podpowierzchniowa iMETOS AC zapewnia bazujące na objętości pomiary 
temperatury i wilgotności gleby, jak również pionowy profil gleby. Dostępne są 
różne konfiguracje: 6, 8 lub 12 czujnikami, a długość sondy waha się od 600 do 
1200 mm.

CONNECTION TO MOTHERBOARDS
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Długość sondy from 600 to 1200 mm

Ilość czujników 6 / 8 / 12, w zależności od konfiguracji

Średnica trzonka 32 mm

Zakres (objętościowej 

zawartości wody) wilgotności 
wysuszyć przed saturacją

Methoda technologia oparta na pojemności

Zakres temperatur od 0 do 51 °C

Rozdzielczość temperatury 0,2 °C 

Długość kabla 5 m

INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
SDI12_Chain, SDI12_X2, SDI12_WX2, RFRN13
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Sentek Drill & Drop
Sonda TriSCANG
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Sonda Sentek Drill & Drop zapewnia użytkownikowi wysoce elastyczne i precyzyjne 

monitorowanie temperatury, wody i zasolenia na różnych głębokościach profilu glebowego. 

Dostępna w trzech wersjach: 30, 60, 90 i 120 cm, gdzie czujniki są przymocowane co 10 cm.

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3iMETOS® 3.3
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INTERFEJS

Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
SEN-SDI11, SEN-SDI13, RFRN13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Długość sondy 30 cm (12”)  / 60 cm (24”) / 90 cm (36”) / 120 cm (48”)

Ilość czujników 3 / 6 / 9 / 12 

Wymiary sondy zewnętrznej (od góry do dołu) 30-27.5 mm / 30-26.25 mm / 30-25 mm

Zakres (objętościowej 

zawartości wody)

wilgotności 

wysuszyć przed saturacją

Metoda technologia oparta na pojemności

Rozdzielczość

Objętościowa zawartość wody: 1:10 000

Zasolenie (objętościowa zawartość jonów): 1:6000 

Temperatura: 0.3 °C

Precyzja

w określaniu wilgoci 
~0,03% objętości

Dokładność 

w określaniu temperatury 
~2 °C przy 25 °C 

Temperatura

użytkowania 
od –20 do 60 °C



134 135Zamieniamy informacje w zysk. www.metos.at Zamieniamy informacje w zysk. www.metos.at

PODŁĄCZANIE DO PŁYT GŁÓWNYCH
iMETOS® ECO D3
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A Irrometer

Tensjometr

Przyrząd mierzy siłę ssąca gleby. Wartość ta reprezentuje energię, 

której system korzeniowy rośliny potrzebuje, aby pobrać wodę z gleby. 

Zrozumienie dynamiki wody w glebie pomaga użytkownikowi na 

efektywne planowanie nawadniania, co skutkuje zwiększoną wydajnością 

i jakością, a z drugiej strony redukuje zużycie wody, nawozu, koszty pracy 

i energii. Dostępny o długościach: 15, 30, 45, 60 i 90 cm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiały 
korpus z maślanu, ceramiczna wskazówka,

zatyczka z neoprenu

Waga 30 cm waży 0,439 kg, dochodzi do 0,114 kg na 30 cm

Ceramiczna wskazówka biała wskazówka – używana w większości typów przyrządu

Ssanie użytkowe 0-90 kPa

Temperatura użytkowania 0-50 °C

Wymiary zbiornika
wysokość: 120-130 mm, wliczając zatyczkę

średnica: 51-55 mm, wliczając zatyczkę

Wymiary sondy długość: od 15 do 150 cm, średnica: 22 mm

INTERFEJS
Interfejs jest konieczny, aby połączyć ten czujnik z iMETOS:
TNS100, TNS120; transduktor może być podłączony do każdego wejścia urządzenia METER 
lub przez PI BUS.

iMETOS® 3.3 iMETOS® NB IoT/LoRa
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nas znaleźć?
SIEDZIBA GŁÓWNA

AUSTRIA

Pessl Instruments GmbH

Werksweg 107

8160 Weiz

Tel.: +43 (0) 3172 5521

Faks: +43 (0) 3172 5521 23

email: office@metos.at

Nasze biura

Państwa, w których działają nasi dystrybutorzy
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POLSKA

Marek Januszewski

+48 733 601 690

marek.januszewski@metos.at

www.metospolska.com

Marek Wilanowski

+48 733 601 304

marek.wilanowski@metos.at

POLSKA

Jeśli szukasz przedstawicieli z krajów, które nie znalazły się na przedstawionej liście, 

odwiedź naszą stronę www.metos.at lub skontaktuj się z naszą siedzibą główną.



Dane zawarte w katalogu mogą zostać zmienione bez uprzedniego poinformowania.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright Pessl Instruments. 


