
 

  

  

PRÓBNIKI I SONDY TYPU „DIRECT PUSH” S-9097 

Próbniki i sondy typu „Direct Push” pozwalają na łatwe i stosunkowo szybkie pobieranie próbek wód gruntowych oraz 

wód kapilarnych. Mogą być wbijane w grunt na określoną głębokość ręcznie – przy użyciu np. młotka - lub 
mechanicznie dzięki zastosowaniu urządzenia wbijającego. Pobieranie próbki odbywa się poprzez zamontowany filtr 

zewnętrzny do wnętrza próbnika i może być dalej wypompowana na powierzchnię przy użyciu zaworu ssącego. 
Maksymalny zasięg sondowania to 20 m p.p.t. Średnica otworu przelotowego w żerdzi wynosi Ø12 mm. 

 

SONDA DO POBIERANIA PRÓBEK WODY TYPU „DIRECT PUSH” DP S-9097 [S/28.700] - ZESTAW 
Zestaw 28.700 zawiera pojedynczy próbnik DP-S-9097 wraz z żerdzią drążoną i łącznikiem: 

 Próbnik DP-S-9097 – pojedynczy (1-3)  
[nr kat.: 23.404] 

1 szt. 

 Żerdź drążona Ø22x1000 mm (5)  

[nr kat.: 23.009]  
z mufą gwintowaną Ø28x76 mm (4)  

[nr kat.: 23.008] 

1 kpl. 

 Głowica gwintowana S-M20 [nr kat.: 23.260]  

Opcjonalnie pojedynczy próbnik 23.404 można zastąpić próbnikiem podwójnym 29.130! 

 

PRÓBNIKI DO POBIERANIA PRÓBEK WODY TYPU „DIRECT PUSH” 
Próbnik DP-S-9097 – pojedynczy [S/23.404] 

W zestawie: 

 Końcówka stożkowa Ø32 mm (1) 

[nr kat.: S/23.402] 

1 szt. 

 Filtr zewnętrzny Ø25x100 mm (2) 

[nr kat.: S/23.405]  

1 szt. 

 Rura filtra [nr kat.: S/28.701] 1 szt. 
 Łącznik do rury (3) 

[nr kat.: S/28.704] 
1 szt. 

 Uszczelka O-ring 22x2 mm   
[nr kat.: S/23.130]  

2 szt. 

   

Próbnik DP-S-9097 – podwójny [S/29.130] 
W zestawie: 

 Końcówka stożkowa Ø32 mm (1) 
[nr kat.: S/23.402] 

1 szt. 

 Filtr zewnętrzny Ø25x100 mm (2) 

[nr kat.: S/23.405] 

2 szt. 

 Rura filtra [nr kat.: S/28.701] 2 szt. 

 Łącznik do rury (3)  

[nr kat.: S/28.704] 

1 szt. 

 Uszczelka O-ring 22x2 mm  

[nr kat.: S/23.130]  

4 szt. 

 Tuleja łącząca  filtry Ø28x80 mm,  
M18x1,5 mm [nr kat.: S/29.125] 

1 szt. 

 
Do próbników i sondy S-9097 oferujemy zawory ssące różnego typu oraz pompę: 

ZAWORY SSĄCE ZE SZLAUCHAMI DO PRÓBNIKÓW I SOND S-9097 

 Zawór ssący S-60, AD11 mm do szlaucha Ø10x1 mm  Szlauch PE Ø10x1 mm, 100 m 

 Zawór ssący AD12 mm do szlaucha Ø10x1 mm  Szlauch PE Ø12x1 mm, 100 m 

 Zawór ssący AD13 mm do szlaucha Ø12x1 mm  Szlauch PE Ø16x2 mm, 50 m 

 Zawór ssący AD18 mm do szlaucha Ø16x2 mm  

POMPA DO WODY SL-10 [29.100] DO PRÓBNIKÓW I SOND S-9097 
 Przeznaczona do stosowania z próbnikami typu „Direct-push” 

 Zasięg do 20 m głębokości 

 Wydajność max. 5 l/min 

 Średnica szlaucha Ø10 mm 

 Zasilanie 230V/50Hz 


