
 
 
 

KTCDL-WATERMARK DİJİTAL OKUYUCU 

 

 
 

 

 

 

 

 

WATERMARK Metre, sahadaki WATERMARK sensörlerini okumak için 

tasarlanmıĢ bir el cihazıdır. Dijital okuma, sensörlerin toprak nemi durumunu 

santibar (cb) veya kilopaskal (kPa) cinsinden toprak su gerginliğini gösterir. Bu 

değer, bir bitkinin kök sisteminin topraktan su çekmek için kullandığı enerjiyi 

temsil eder. Daha yüksek gerilim değerleri kurutucu toprağı gösterirken, daha 

düĢük gerilim değerleri daha ıslak toprağı gösterir. Ölçüm aletinin değiĢtirilebilir 

kablo düzeneği, sensör uçlarına takmak için yaylı klipslere sahiptir. Kullanıcılar 

sadece herhangi bir sayıyı okumak için bir metreye ihtiyaç duyarlar. 

WATERMARK sensörleri. Cihaz kullanımda değilken güvenli tutmak için 

yastıklı ve fermuarlı, kendi naylon kılıfıyla gelir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Özellikler: 

• GeniĢ LCD ekran güneĢ ıĢığında kolayca görülebilir 

• Dokunmatik yüzey iĢletim panelinin kullanımı kolaydır ve kendi kendine test 

iĢlevine sahiptir 

• Hızlı açılan kablo montajı sahada değiĢtirilebilir 

• Toprak sıcaklığı değiĢimleri için ayarlanabilir 

 

 
 

ÇALIġMA PRENSĠBĠ: WATERMARK metre 

Tüm WATERMARK toprak nemi sensörlerini özel olarak okumak için tasarlanmıĢtır. Bu 

sensörler, doğrusal olmayan, 500-30.000 ohm'luk elektrik direnci çıkıĢına sahiptir. Cihaz, 

sensörleri okumak için bir katı hal alternatif akım direnç köprüsü ölçer kullanır ve direnç 

değerini toprağın su geriliminin santibar (cb) veya kilopaskal (kPa) değerine dönüĢtürür. 

Okuma, LCD ekranda [aralık 0-199 cb (kPa)] görüntülenir. Sensör okuması üzerindeki 

etkilerini telafi etmek için kullanıcı tarafından toprak sıcaklığı değerleri girilebilir. 

 

 

 

ÖZELLĠK BĠLGĠLERĠ: Toprak nemi izleme sistemi, toprak suyu gerginliğini ölçmek için 

Granüler Matris Sensörleri (GMS) içerecektir. Sensörler, sensör değerlerini okumak için 

dijital bir sayaç kullanmalıdır. Cihaz, toprak sıcaklığı kompanzasyon özelliğine ve 

dokunmatik tuĢ takımında kendi kendini test etme fonksiyonuna sahip olacaktır. Sayaç, 

IRROMETER Company, Inc., Riverside, California tarafından imal edilen # 30- KTCD-NL 

WATERMARK dijital okuyucu modeli olacaktır. 

 

 

WATERMARK Dijital Okuyucu -Özellikler – 

 

UYUMLULUK: WATERMARK metre, yalnızca WATERMARK sensörlerini okumak için 

tasarlanmıĢtır. 

GÜÇ GEREKLĠLĠKLERĠ: Kendiliğinden çalıĢan 9 VDC dahili batarya MALZEME: 

Dokunmatik yüzey kontrollerine sahip ABS plastik kasa (dokunmatik anahtarlar) 

 ÖLÇÜLER: 

YÜKSEKLĠK: 4.750 inç (121 mm) [kablo alıcı dahil olmak üzere 5.25 inç (140 mm)] 

GeniĢlik: 2,75 inç (70 mm) 

DEPTH: 1,0 inç (25 mm) 

AĞIRLIK: .7 lbs. (.31 kg) 

KABLO: 50 OHM koaksiyel kablo [24 inç (.6 m)] metre ucunda bayonet tip bağlantı (BNC) 

ve sensör ucunda iki timsah klipsi ile 

 

EKRAN: 0-199 cb (kPa) toprak suyu gerginliği 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AĢağıdaki çizim, WATERMARK ölçüm cihazının sulama zamanlama 

verimliliğini artırmak için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Grafiğin sol 

alt çeyreğinden baĢlayarak, ayın ilk dokuz günü için sensör okumalarının 

toprağın normal kurumasını gösterdiği anlaĢılıyor. On günde, topraktaki su 

gerginliğini iĢaretleyin. 

sığ sensör (siyah çizgi), kullanıcıdan bir sulama döngüsü baĢlatmasını isteyen 

yaklaĢık 60 cb (kPa) seviyesine yükselmeye baĢlar. Bunun, tarla kapasitesine 

yakın olabilecek (toprak tipine bağlı olarak) 10 cb'ye (kPa) düĢtüğü gibi sığ 

sensör üzerinde ani bir etkisi vardır. Derin sensörün (beyaz çizgi) sulama 

olayından bir miktar etkilendiğine dikkat edin, çünkü süre kısa olmuĢtur. Bu, 

irrigatör tarafından sadece sığ köklere su uygulanması ve kök bölgesinin daha 

derin kısmına ulaĢmaması için planlandı. Yirmi beĢinci günde, her iki sensör 

okuması, irrigatörün, her iki derinlikteki dik okuma değerinin dik düĢüĢüne bağlı 

olarak, daha etkili bir Ģekilde daha etkili olan, daha uzun bir sulama döngüsünü 

çalıĢtırmasını sağladı. WATERMARK sensörleri ve ölçüm cihazı toprak nemi 

trendlerini izlemek için çok etkili bir yöntem sunar ve üreticilerin bilinçli 

planlama kararları vermelerine yardımcı olabilir. 
 
 


