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C100 

WSKAŹNIKI POZIOMU ZWIERCIADŁA WODY 

Wskaźniki poziomu zwierciadła wody stosowane jest do pomiaru wysokości wody w 
kolumnach piezometrycznych. Wskaźnik jest przenośnym urządzeniem zasilanym 
przez baterie, wyposażonym w: czujnik wykonany ze stali nierdzewnej, płaski kabel z 
podziałką nawinięty na szpule, baterie, sygnalizator optyczny oraz akustyczny. 
Model C112T wyposażony jest w cyfrowy wskaźnik temperatury. 

Łaty wodowskazowe używane są do wizualnej oceny poziomu wód 
powierzchniowych w rzekach, strumieniach, zbiornikach i otwartych kanałach. Łaty 
wykonane są ze stali emaliowanej porcelaną w celu zapewnienia trwałości, 
odporności na przebarwienia oraz czytelności. Każda z łat jest precyzyjnie 
wyskalowana oraz posiada otwory montażowe do instalacji do ścian i innych 
konstrukcji. 

ZASTOSOWANIE 

•  

•  

•  

Rury piezometryczne 
standardowe i Casagrande  

Studnie 

Pomiar poziomu wód 
gruntowych w rejonach osuwisk, 
tuneli, wykopów I zapór 

Pomiar poziomu wody w: 
basenach, jeziorach i kanałach 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

•  

•  

•  

•  

Dostępny również z czujnikiem 
temperatury 

Długa żywotność, niski koszt 

Stałe i dokładne oznakowanie kabla 

Łaty wodowskazowe dostosowane do 
montażu na pochyłych powierzchniach 

•  
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Materiał 

Stop Zn-Al, OD 12mm 

 

C100 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

MODEL C112T 

Zastosowanie Pomiar poziomu zwierciadła wody 
Pomiar temperatury wody 

MODEL C112 

Pomiar poziomu zwierciadła wody 

PRÓBNIK 

Średnica 

Długość 

Ciężarki 

16 mm ( do rur >= ¾” ) 

120 mm 

stal nierdzewna + ABS 

Stop Zn-Al, OD 12mm 
 

16 mm ( do rur >= ¾” )  

120 mm 

stal nierdzewna + ABS 

KABEL 

Materiał 

Długość 

Podziałka 

Kolor 

Szerokość 

hartowana stal + osłona nylonowa 

50, 100 , 150, 200, 300, 400, 500 m 

co millimetr 

żółty z czarnymi / czerwonymi znacznikami 

10 mm 

hartowana stal + osłona nylonowa 

50, 100 , 150, 200, 300, 400, 500 m 

co millimetr 

żółty z czarnymi / czerwonymi znacznikami 

10 mm 

SZPULA 

Material Plastikowe płytki + stalowy stojak Plastikowe płytki + stalowy stojak 

BATERIA 

Type 2 x 9 V DC  9 V DC  

CZUJNIK TEMPERATURY 

Typ czujnika 

Zakres pomiaru 

Rozdzielczość 

Dokładność 

Czas pracy 

IC 590 KH 

-55°C do +80°C 

0.1°C 

< 0.5°C 

ok. 20 godzin 

Model C112T został zaprojektowany  do pomiaru zwierciadła wód gruntowych oraz pomiaru 
temperatury wody. Szpula wyposażona jest we włącznik (on/off), wyświetlacz LCD wskazujący 
temperature, sygnał dźwiękowy I świetlny oraz pojemnik na baterie. 
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ŁATY 
WODOWSKAZOWE 

Łaty wodowskazowe używane są do wizualnej oceny poziomu wód powierzchniowych w rzekach, strumieniach, 
zbiornikach i otwartych kanałach. Łaty wykonane są ze stali emaliowanej porcelaną 
w celu zapewnienia trwałości, odporności na przebarwienia oraz czytelności. Każda z łat jest precyzyjnie 
wyskalowana oraz posiada otwory montażowe do instalacji do ścian i innych konstrukcji. 

150 mm 

ŁATA 
MODEL OHIDR1000S0 

Opis Żerdź o długości 1 m z czytelnymi znacznikami. 
Podziałka jest nadrukowana co centymetr. 

1000 mm 

Materiał 

Wymiary 

Grubość 

Stal emaliowana porcelaną 

1000 x 150 mm 

1,5 mm 

Płytka 

staff gauge 

PŁYTKA 
MODEL OHIDR1310P0 

Opis Płytka z miejscem na 3 cyfry 
reprezentujące wysokość. 

Materiał 

Wymiary 

Grubość 

Stal emaliowana porcelaną 

100x 130 mm 

1,5 mm 

100 mm 

130 mm 

ŁATY  

Istnieje możliwość dostosowania parametrów łat 
wodowskazowych zgodnie z wymaganiami klienta. 

Dodatkowo łaty mogą zostać zamontowane na pochyłych 
powierzchniach  
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AKCESORIA I CZĘŚCI 
ZAMIENNE 

C112 CZĘŚCI ZAMIENNE PRÓBNIKA 
0C112KITR00 

Zestaw części zawiera element próbnika 
C112, obciążniki oraz żywicę. 
. 

C112T CZĘŚCI ZAMIENNE PRÓBNIKA 
0C112TKITR0 

Zestaw części zawiera element próbnika 
C112T, obciążniki oraz żywicę. 

PROWADNICA KABLA 
0C1REFH0800 

Pozwala na łatwy i dokładny pomiar wysokości 
zwierciadła wody 

 

Łata wodowskazowa zamontowana na filarze mostu 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są własnością firmy Sisgeo S.r.l. i nie powinny być używane bez zgody firmy Sisgeo S.r.l. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Arkusz danych został wydany w języku angielskim i 
innych językach. Aby uniknąć rozbieżności i sporów dotyczących interpretacji znaczeń, Sisgeo Srl deklaruje, że pierwszeństwo ma język angielski  

Via F. Serpero 4/F1 
20060 Masate (Mi) italy 
phone +39 02 95764130 
Fax +39 02 95762011 
info@sisgeo.com 

SiSGEO S.r.l. Wsparcie techniczne 

SISGEO oferuje swoim klientom wsparcie techniczne on-line , aby zwiększyć 
efektywność systemu oraz szkolenie z zakresu poprawnego użytkowania 
instrumentu. Adres mailowy: assistance@sisgeo.com 
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