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 Soil Oxygen Meter 

Ikhtisar Produk 
Soil Oxygen Meter (SOM) merupakan alat yang digunakan 

untuk mengukur kadar oksigen dalam tanah dan dapat 

menampung hingga 10 buah sensor pengukur oksigen ICT02.  

Sensor ICTO2 dirancang agar dapat dikubur dalam tanah 

dan digunakan bersama-sama dengan SOM sehingga kadar 

oksigen dalam tanah dapat diukur secara kontinu.

 

Sensor ICTO2 melakukan pengukuran berdasarkan prinsip 

Sel Galvani. Oleh karena itu sensor ICTO2 merupakan sensor 

pasif yang tidak memerlukan input tegangan listrik (voltase).  

Di bagian dalam sensor ICTO2 juga terdapat kompensasi 

suhu otomatis yang menyatu dengan sirkuit kompensasi 

thermocouple.

 

Sensor ICTO2 dilapisi oleh bahan Teflon dan 

terbuat dari bahan plastik yang dapat bertahan dalam jangka 

waktu lama.  Pemakaian sensor ICTO2 di lapangan dapat 

bertahan hingga 5 tahun.

Gambar 3  

Gambar 2 

Gambar 1  

SOM sangat sesuai digunakan bersama-sama 

dengan produk Light Sensor Meter (LSM) keluaran 

ICT sehingga dapat diperoleh data seperti pada 

Gambar 4.  Selain itu penggunaan SOM juga dapat 

dikombinasikan dengan Soil Moisture Meter (SMM) 

untuk mengukur potensial air dan Soil Tension 

Meter (STM) untuk  mengukur potensial matriks 

tanah.

http://www.export-draft.ictinternational.org/soilo2.html
http://www.export-draft.ictinternational.org/soilo2.html
http://www.export-draft.ictinternational.org/soilo2.html
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Aplikasi 

Bidang Geo-Teknik 

Sensor tanah ICTO2 tidak terpengaruh pada kondisi 

tanah salin ataupun sodik dan dapat digunakan pada 

kisaran jenis tanah yang luas. Sebagai contoh, pada 

industri pertambangan dan TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir) sensor dikubur dalam limbah untuk meninjau 

efektivitas bahan penutup yang dirancang untuk 

mengurangi fluks oksigen dalam limbah.
  

ICT International menawarkan bantuan untuk 

penetapan objektif program pengukuran, 

pengembangan rencana pengukuran dan 

interpretasi data.

 Spesifikasi  

Teori Baterai Galvani & lapisan 

membran berpori

Dimensi alat Diameter 35 mm, 

panjang 65 mm (panjang 

kabel konektor 50 mm) 

Output  45~65 mV pada 20,9% 

O2 (Pengguna harus 

memeriksa output udara 

sebelum setup) 

Akurasi  ± 0,5 % 

Berat 220 grams (termasuk 3 m 

kabel)

Panjang kabel 3 m (putih untuk kabel + dan hitam untuk 

kabel – beserta pelindung kabel 

Pengaruh suhu Pada RH 100% dan O2 20,9% 

maka output sensor sebesar 

20,8% pada suhu 5 ℃ dan 

19,4% pada suhu 40℃. Pada 

RH 0% dengan O2 20,9% maka 

output sensor tidak lagi 

dipengaruhi oleh suhu

Suhu 0 ~ 40 ℃ saat alat digunakan 

Bidang Fisiologi Tanaman 
Spesies tanaman mempunyai toleransi yang berbeda-beda 

terhadap kondisi anaerob dan kekurangan oksigen. SOM 

dapat mengukur tingkat toleransi pada berbagai spesies 

tanaman.

 

SOM dapat mengukur tingkat toleransi pada berbagai spesies 

tanaman. SOM dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kandungan oksigen pada tiap-tiap tanaman. 

 

Sistem perakaran tanaman menyerap oksigen untuk 

mendukung proses respirasi dan kebutuhan energi lainnya.  

Gambar 4 menunjukkan korelasi antara radiasi aktif 

fotosintesis (PAR) dan kadar oksigen tanah dengan 

penurunan nyata kandungan oksigen pada siang hari.

 

Penurunan kadar oksigen tersebut apabila ditambah dengan 

pengukuran lainnya dapat dihubungkan dengan aktvitas 

tanaman dan mikroba. Sebagai contoh formasi aerenkim 

pada perakaran tanaman merupakan salah satu respon 

morfologi terhadap penurunan kadar oksigen dalam tanah.
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Gambar 4  
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Fitur dan Manfaat SOM 

Sensor-sensor ICTO2 terhubung dengan SOM melalui breakout board 

untuk proteksi maksimum terhadap lingkungan luar

 

Sensor ICTO2 mencatat tingkat O2 di dalam lubang 

pengeboran pada lokasi penambangan 

 

  SOM merupakan instrumen mandiri yang tidak

  memerlukan kabel panjang dan power yang besar. 

  Semua data disimpan pada SD card yang dapat dilepas.

 

  Komunikasi dengan alat SOM menggunakan USB atau 

  koneksi nirkabel. Komunikasi nirkabel dapat mencapai 

  hingga jarak 250 m.

 

  Dengan menggunakan produk ICT untuk pengaturan 

  berbasis internet, SOM dan/atau tiap sensor dapat diatur 

  dari jarak jauh. Pengukuran pada saat tertentu atau 

  langsung dapat dilakukan dari lokasi pada jarak yang 

  jauh selama ada akses internet. Data pengukuran dapat 

  secara langsung tercatat di komputer atapun disimpan 

  pada server log ICT di lokasi yang kemudian dapat 

  diakses melalui internet.

 

  SOM memiliki program konfigurasi berbasis Windows. 

  Program ini berbasis GUI yang sangat mudah digunakan. 

  Program dapat diedit apabila pengguna ingin 

  memasukan atau mengedit rumus-rumus dalam 

  kalibrasi termasuk penambahan data atau informasi 

  lainnya. Pengaturan pengukuran langsung, konfigurasi 

  diagnostik dan sensor dapat ditentukan secara mudah.

 

  SOM mempunyai dua kabel bus non-polar untuk input 

  power dan data. Oleh karena alat SOM tidak 

  terpolarisasi maka tidak akan terjadi kesalahan 

  pemasangan kabel untuk voltase positif dan negative.

  SOM mempunyai baterai internal polimer-lithium yang terisi saat ada suplai power eksternal (seperti dari panel 

  surya atau listrik).  Alat SOM mempunyai pengatur voltase internal untuk realibilitas batas maksimum power.

 

  SOM dilindungi oleh bahan IP68 yang dapat bertahan pada kondisi lingkungan ekstrim. Alat SOM telah digunakan 

  pada berbagai kondisi lingkungan seperti di padang gurun panas Australia, hutan hujan basah tropis Amazon, 

  hutan temperata Jerman, lahan pertanian India hingga di daerah Artik dingin Amerika.
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Spesifikasi SOM 

Logging 

Saluran Analog 5 differential ended atau 10 single ended 

Kisaran Input Voltase 0 -15V 

Saluran Pulsa 5 

Resolusi 0,00001V-24-Bit 

Akurasi 0,001V 

Waktu Respon 1 detik

Frekuensi Sampling 10Hz 

Data  

Komunikasi USB, Frekuensi Radio Nirkabel 2,4GHz 

Penyimpanan Data MicroSD card, SD, SDHC & SDXC Compatible 

(FAT 32 Format)

Kompatibilitas Program              Windows XP, Vista dan Windows 7 

Format File Data Comma Separated Values (CSV) kompatibel 

dengan semua program software   

Kapasitas Memori 2 GB dan dapat ditambah hingga 64 GB

Kondisi Pengoperasian  

Kisaran Suhu   

Kisaran RH 0 -100% 

Tingkat Upgrade Pengguna dapat melakukan upgrade firmware 

dengan menggunakan fungsi USB boot strap loader

Power  

Suplai Power 12V DC dengan2 kabel bus non-polar 

Kebutuhan Power 20 mA 

Pemantauan Baterai 

Internal 

Ada pencatatan voltase internal baterai dan 

pengisian arus

Kisaran Pengisian 

Baterai 

Otomatisasi variasi kecepatan pengisian arus 

yang memaksimalkan pengisian arus oleh 

panel surya pada  hari-hari cerah dan/atau 

hari-hari pada kondisi berawan. 
 

Fitur 

Manajemen Power

  ・Baterai internal polimer-Lithium

  ・Tombol power On/Off

  ・Pengaturan voltase internal

  ・Isolasi Optikal untuk proteksi terhadap petir

Logging 

Aplikasi 

・Teknik Geologi, Sipil dan Lingkungan

・Manajemen Hidrologi

・Pemantauan pada lokasi pertambangan,

・TPA, jalan dan kereta api

・Pemantauan kanopi tanaman

 Aksesori 

・MCC 
・Modem Quad Band GPRS, GSM, 3-G CDM

 

- 40℃ sampai +80℃

 ・Logging berdiri sendiri/mandiri

 ・Resolusi 24-Bit

 ・Memori dengan MicroSD dan dapat ditambah

 ・Konektivitas melalui USB

 ・Transfer data nirkabel

 ・Bahan pembungkus tahan air bertaraf IP68

 ・Gratis program konfigurasi Utility Windows


