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ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Συσκευή
Το σταθμήμετρο είναι μία συσκευή με την οποία μπορούμε να εντοπίσουμε την στάθμη του νερού μίας γεώτρησης.

Εφαρμογές
Μέτρηση νερού εντός : γεώτρησης,πηγάδια,σωληνωτών πιεζομετρικών γεωτρήσεων.

Χαρακτηριστικά
Συμπαγές και ανθεκτικό καρούλι τυλίγματος του καλωδίου με φρένο και εργονομική
λαβή για εύκολη μεταφορα.
Ανθεκτικό ηλεκτρονικό κομμάτι αντοχής στην υγρασία.
Επαναφορτιζόμενη συσκευή ( παρέχετε και ειδικός φορτιστής ).
Αρίθμηση καλωδίου ανα 1 cm.
Εύκαμπτο καλώδιο.
Ηχητική και οπτική ενδειξη εύρεσης νερού.

5 mm

Κουμπί test δοκίμής της συσκευής.
Ειδικό αναλογικό όργανο ένδειξης αγωγιμότητας για διαχωρισμό νερού - υγρασίας.
Δίαμετρος καλωδίου 5mm.
Διάμετρος ηλεκτρόδιου 10mm.

10mm

Λειτουργία
Κατεβάζουμε μέσα στην γεώτρηση το ειδικό αριθμημένο ανά 1 cm καλώδιο. Μόλις έρθει σε επαφή με το νερό της
γεώτρησης το ηλεκτρονικό κύκλωμα μας παρέχει ήχο και φωτεινή ένδειξη, τότε διαβάζουμε τον αριθμό που γράφει
το καλώδιο που είναι και η στάθμη της επιφάνειας του νερού της γεωτρήσεως.

Φόρτιση
Με τον διακόπτη λειτουργίας σε κατάσταση OFF συνδέουμε τον φορτιστή συσκευής. Ανάβει το LED (φωτάκι)
πράσινο ένδειξη πως φορτίζει Αφήνουμε την συσκευή στην φόρτιση περίπου 10 ώρες.

Έλεγχος της συσκευής ότι είναι φορτισμένη η μπαταρία και ότι λειτουργεί.
Αφού αποσυνδέσουμε τον φορτιστή ανοίγουμε τον διακόπτη λειτουργίας σε κατάσταση ON. Ανάβει το LED
(φωτάκι) πράσινο και έπειτα πιέζοντας το κουμπί TEST πρέπει η βελόνα του ενδεικτικού να πηγαίνει στο τέρμα
της ένδειξης WATER και να αναβοσβήνουν τα κόκκινα LED (φωτάκια) ακούγοντας ταυτόχρονα ένα διακοπτόμενο
ήχο.(Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται όταν για επιπλέον δοκιμή βάζουμε το ηλεκτρόδιο του καλωδίου σε νερό χωρίς να
πατάμε TEST).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Bάζετε σε λειτουργία ON τον διακόπτη της συσκευής όταν είναι να κάνετε μέτρησης.Μετά την ολοκλήρωση της
μετρήσεως σας βάζετε το διακόπτη σε κατάσταση OFF ώστε να μην αδειάζει η μπαταρία.
Mην πληγώνεται το καλώδιο μεζούρα όταν το κατεβάζεται στην γεώτρηση και όταν το μαζεύεται και είναι βρεγμένο
να το σκουπίζεται διότι η υγρασία θα χαλάσει το ηλεκτρονικό κομμάτι της συσκευής σας.
Xρησιμοποιείται το φορτιστή που παρέχεται με την συσκευή και κανέναν άλλον.

Η εταιρία μας δεν φερεί καμία ευθύνη
για βλάβες που θα προκλιθούν στην
συσκευή απο την κακή χρήση ή μη
τηρηση των οδηγιων.
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