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 Nivelmetrele HT sunt cele mai folosite nivelmetre din România pentru măsurarea
nivelului apei freatice, atât static cât și dinamic. Folosite de operatori din domeniul
mediului, companii petroliere, firme de foraj și de service, nivelmetrele HT și-au dovedit de-
a lungul timpului fiabilitatea, resistența și performanțele, indiferent de mediul exterior
unde au fost folosite.

Realizat de specialiști germani, aceste aparate se remarcă prin cateva caracteristici
speciale:
- Banda de măsurare este realizată din materiale rezistente la apă, abraziune și UV;
- Marcajele de măsura sunt tipărite pe fond alb, în două culori, astfel ca să se deosebească
ușor unitățile de măsură, metri și centimetri.
- Sonda este asamblată cu banda de măsură printr-o tehnologie care previne defectarea
ansamblului;
- Sonda este realizată din oțel inoxidabil, cu posibilitate de mărire a parametrilor măsurați.
Standard, sonda măsoară nivelul apei (aprindere lumină la contactul cu luciul apei), dar
poate fi adaptat cu senzor fund put, senzor care întrerupe circuitul și lumina se stinge la
atingerea fundului puțului;
- Circuitele electronice sunt protejate in axul tamburului de factorii meteorologici sau
exteriori;
- Prevăzut cu manetă pentru desfășurarea/înfășurarea facilă a benzii pe tambur;
- Prevăzut cu sistem mecanic de blocare a tamburului;
- Alimentare cu 3-4 baterii tip C, incluse;8,57 cm
- Ușor de transportat datorită mânerului ergonomic;
- Tamburul, mânerele și triunghiurile de suport a tamburului sunt realizate din materiale plastice sau 
metalice (în funcție de model) rezistente la frecare, abraziune, apă, intemperii, noroi;
- Inlocuirea bateriilor nu necesita nici un fel de scule.

- Opțional:

 - se poate adapta avertizare sonoră pentru funcționare concomitenta cu avertizare
luminoasă standard.

- se poate adapta lumină LED in loc de bec cu filament.
- se poate livra cu geanta de transport.

 
Aparatele se livreaza cu Manual de Operare si Intretinere in limba romana.
Aparatele se livreaza cu Declaratie de Conformitate in limba romana.

Garanția standard este de 24 luni, pentru defecte de material si/sau manoperă.
Se asigură service garanție si post/garanție, precum și update-uri ale sistemului

existent la sediul firmei noastre.
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Nivelmetru cu suport triunghiular – Tip 010
Lungimi disponibile

15 m

30 m

50 m

80 m

100 m

150 m

200 m

300 m

500 m

750 m

1000 m

Nivelmetru de mână – Tip 015
Lungimi disponibile

15 m

30 m

50 m

Nivelmetru cu ramă metalică – Tip 025
Lungimi disponibile

15 m

30 m

50 m

80 m

100 m

150 m

200 m

300 m

500 m

750 m

1000 m

Accesorii pentru nivelmetre Tip 010 / 015 / 025
Avertizare acustică pentru Tip 010 / 015 / 025

LED în loc de bec

Senzor de fund

Senzor ø 10 mm pentru Tip 010 / 015 / 025

Sac protecție



Indicator de adâncime cu fir oțel galvanizat – Tip 150 (marcaje 1 sau 5 m)
Lungimi disponibile

15 m

30 m

50 m

80 m

100 m

150 m

200 m

300 m

500 m

750 m

Indicator de adâncime cu fir oțel inoxidabil AISI 316 Ti – Tip 155
(marcaje 1 sau 5 m)

Lungimi disponibile

15 m

30 m

50 m

80 m

100 m

150 m

200 m

300 m

500 m

750 m

Indicator de adâncime cu banda oțel – Tip 160
Lungimi disponibile

15 m

30 m

50 m

100 m



Nivelmetru cu senzor de măsurare temperatură – Tip 110

Lungimi disponibile

15 m

30 m

50 m

60 m

80 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m

400 m

500 m

Accesorii pentru nivelmetre Tip 110
Senzor de fund în loc de coș de protecție

Sac protecție

Nivelmetru cu senzori de măsurare conductivitate, temperatură și TDS – Tip 120-LTC

Lungimi disponibile

15 m

30 m

50 m

60 m

80 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m

400 m

500 m

Accesorii pentru nivelmetre Tip 120-LTC

Sac protecție
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Până la 100 m 
lungime de bandă

Peste 150 m 
lungime de bandă

Până la 100 m 
lungime de bandă

Peste 150 m 
lungime de bandă
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