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Hladinoměr s píšťalou 

Hladinoměr s píšťalou se skládá z měřícího pásma a píšťaly, která při styku s 
hladinou vydá zvuk. Obsluha pak přečte naměřenou hloubku na pásmu.  
Píšťalu lze dodat také zvlášť a použít ji v kombinaci s běžným pásmem. 
 
Možné délky: 10, 15, 20, 25 a 30m 
Průměr píšťaly: 27mm 
 
Samostatně lze dodat píšťalu v průměrech 20 nebo 27mm 

Hladinoměry 

Přístroj s mechanickým odvíjením má nainstalováno speciální čidlo, které 
měří výšku hladiny spodní vody ve vrtu. Standardně jsou dodávaný s 
optickou signalizací, nadstandardní verze je včetně akustické signalizace. V 
nabídce je několik variant provedení a také hloubek, aby si každý mohl 
vybrat vhodný typ pro konkrétní použití.  
S nadstandardním vybavením se dají využít i k měření teploty vody do 50°C. 
Hladinoměr lze také vybavit závažím pro měření hloubky vrtu. Hladinoměry lze dodat 
dle typu buď s ručním úchopem nebo ochranným rámem. 
 

Dodávané v délkách od 10 do 500 metrů.  
Číselně vyznačeny jsou metry a decimetry do 200m, metry do 500m. 
Teplotní rozsah do 25°C nebo do 50°C. 
  
 
 

Hloubkoměry 

Přístroj s mechanickým odvíjením a olověným závažím, které měří hloubku 
vrtu. V nabídce je několik variant provedení a také hloubek, aby si každý 
mohl vybrat vhodný typ pro konkrétní použití.  
Hloubkoměry jsou určeny k překontrolování hloubky vrtu. Lze objednat také 
kombinaci hladinoměru a hloubkoměru. 
 

Dodávané v délkách od 10 do 500 metrů.  
Značkování je možné po 1m nebo po 5m. 
  
 
 
Zhlaví pro monitorovací vrty 

Slouží k dlouhodobé ochraně vrtů pro monitorování podzemních vod. Velmi 
stabilní a pevná konstrukce vyrobena ze speciální slitiny - odolává 
povětrnostním vlivům i korozi. Díky dvojitému zámku víka je dosaženo 
maximální bezpečnosti. Konstrukce umožňuje rychlé otevření a zavření 
pomocí malého imbusového klíče.  
 
Lze dodat také v provedení pro tlakovou vodu (vybaveno vodotěsnou plastovou 
vložkou)  nebo s bezpečnostním uzávěrem (vybaveno atypickým pětihranným klíčem) 
 

Rozměry: 
DN35 až DN150 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


