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Датчик вуглекислого газу 
(Артикул СО2-ВТА) 

 
 

Датчик вуглекислого газу Vernier вимірює рівні газоподібної вуглекислоти шляхом моніторингу 

об’єму інфрачервоного випромінювання, яке поглинають молекули діоксину карбону. 

Датчик має два діапазони: низький (1-10,000 ч/млн.) та високий (1-100,000 ч/млн.). Студенти можуть 

використовувати датчик вуглекислого газу для вимірювання варіації об’ємів діоксину карбону в 

різних системах, включаючи 

 Камеру, в якій знаходяться малі живі істоти, такі як цвіркуни, черв’яки або пророщене насіння 

 Тераріум рослин, що знаходяться під впливом циклів респірації та фотосинтезу 

 Аудиторію 

 Замкнений простір, в якому міститься гідроксид натрію або гідроксид калію у якості 

нейтралізаторів СО2 

 Хімічну реакцію між соляною кислотою та двовуглекислим натрієм 

 Вуглекислий газ, який розсіюється через трубку газової дифузії 

 Ферментацію або респірацію цукру 

 Дихання людей в різних умовах (у стані спокою або після виконання вправ) 

 

Примітка: Продукти Vernier розроблені для навчальних цілей. Наші продукти не рекомендується 

застосовувати у жодних промислових, медичних або комерційних процесах, наприклад: для 

реанімації, встановлення діагнозу пацієнта, для контролю над виробничим процесом або будь-якого 

промислового аналізу. 

 

Склад 

 Датчик вуглекислого газу 

 Ємність для відбирання проб газу об’ємом 250 мл (пляшка Nalgene з кришкою) 

 

Відповідне програмне забезпечення та інтерфейси 

Перелік інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісного з датчиком вуглекислого газу, можна 

знайти на www.vernier.com/manuals/co2-bta.  

 

З чого почати 

1. Підключіть датчик до інтерфейсу (LabQuest Mini, LabQuest 2, т.і.).  

2. Запустіть необхідну програму по збору даних (Logger Pro, Logger Lite, LabQuest App), якщо вона 

ще не активована, і оберіть функцію «Новий» (New) з меню «Файл» (File). 

 

Програма визначить датчик і завантажить налаштування для збору даних за замовчуванням.  

Якщо ви збираєте дані за допомогою Chromebook™, мобільного пристрою, такого як iPad® або 

планшет Android™, чи безпровідного датчика або інтерфейсу Vernier, перейдіть за наступним 

посиланням, щоб отримати найновішу інформацію про з’єднання:  

www.vernier.com/start/co2-bta 

 

Використання продукту 

1. Установіть перемикач діапазонів на датчику. 
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2. Підключіть датчик відповідно до етапів, описаних в розділі «З чого почати» цієї інструкції з 

використання. 

 

Далі описана додаткова важлива інформація про датчик вуглекислого газу. 

 Перед збором даних залиште датчик вуглекислого газу для нагрівання протягом 90 секунд. Під 

час нагрівання показники будуть дуже низькими. 

 Датчик вуглекислого газу чутливий до високої вологості. Не використовуйте його в 

конденсаторному середовищі. 

 Більшість експериментів будуть базуватись на низькому діапазоні (0-10,000 ч./млн.). Високий 

діапазон буде підходящим під час вимірювання дихання людини, тоді як повітря під час 

видихання зазвичай містить 40,000-60,000 ч./млн. СО2. 

 Датчик вуглекислого газу дещо чутливий до змін температури. В більшості випадків, зміни 

показників СО2 через зміни температури є незначними (<100 ч./млн. в низькому діапазоні, <1000 

ч./млн. у високому діапазоні). Датчик розроблений для роботи між 20 та 300С. Його можна 

використовувати за межами вказаного діапазону температур, однак, показники будуть менш 

точними, навіть якщо ви калібруєте датчик при нижчій або вищій температурі. З належним 

планом дослідження зміна показників СО2 через зміну температури буде незначною порівняно із 

загальною зміною концентрації СО2. Якщо увесь експеримент потрібно проводити при постійній 

температурі, ви могли б покращити точність показників шляхом калібрування датчика при такій 

температурі. Це не забороняє знімання показників з використанням температури інкубації або 

зовнішніх показників при температурах вищих або нижчих, ніж діапазон від 20 до 300С. 

Приділіть достатньо часу для стабілізації вашого датчика вуглекислого газу при бажаних робочих 

температурах. 

 Датчик вуглекислого газу поновлює свої показники щосекунди, однак типові зміни в 

експериментах є настільки поступовими, що рекомендована швидкість відбору проб становить 4 

секунди на зразок або повільніше. Газ повинен розсіюватись через отвори в когерері перед тим, 

як датчик встановить будь-які зміни концентрації. Оскільки розсіювання газів є повільним 

процесом, визначення показників може відбуватись із затримками. 

 Для збору даних у контрольованому середовищі за допомогою датчика вуглекислого газу та 

датчика газоподібного кисню, рекомендується придбати BioChamber 250 (ємність 250 мл) або 

BioChamber 2000 (ємність 2 л). Кожна BioChamber має другий отвір з прокладкою, тому ви 

можете увести два зонди одночасно. 

 Оскільки датчик працює на основі показників інфрачервоного випромінювання, вам варто 

уникати використання датчика під впливом прямих сонячних променів, наскільки це можливо. 

Хоч датчик інфрачервоного випромінювання має захисний екран, найкраще уникати можливості 

виникнення відбитого світла, що впливає на показники, тримаючи датчик в тіні під час 

використання на відкритому повітрі. 

 Найкращі результати можна отримати, якщо до інтерфейсу підключений лише датчик 

вуглекислого газу. Використання струму від двох або більше датчиків вуглекислого газу, 

підключених до одного інтерфейсу, може призвести до помилкових даних. 

 

Відео 

Див. відео, пов’язані з даним продуктом, на www.vernier.com/co2-bta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/co2-bta


3 
 

Калібрування 

Вам не потрібно проводити нове калібрування дуже часто під час використання датчика вуглекислого 

газу. Калібрування записується на датчику перед його поставкою. Якщо ви дійсно виявите 

необхідність калібрування датчика вуглекислого газу, її можна провести з використанням одного із 

відомих рівнів СО2. Калібрування буде проводитись для зразка середовища, в якому концентрація 

діоксину карбону становить близько 400 ч./млн. Значення на вашій території можуть бути дещо 

вищими через вплив локальних факторів, таких як автомобільні або промислові викиди вуглекислого 

газу. Примітка: Такий метод калібрування відрізняється від звичайного калібрування в двох точках, 

яке проводиться за допомогою інших датчиків Vernier. Для калібрування датчика вуглекислого газу: 

1. Наповніть посудину для відбору проб газу (що постачається разом з датчиком) водою доверху, 

винесіть на вулицю і злийте воду, щоб переконатись, що посудина заповнена свіжим повітрям. 

Залишаючись на вулиці, уведіть датчик в посудину для відбору проб газу, в якій міститься свіже 

повітря. Тепер можна перенести посудину та датчик до місця проведення калібрування. 

2. Підключіть датчик вуглекислого газу до інтерфейсу по збору даних. Запустіть програму по збору 

даних та оберіть інтерфейс при необхідності. Залиште датчик нагріватися принаймні на 90 

секунд. 

3. Після нагрівання датчика вуглекислого газу (показники повинні стабілізуватись), використовуйте 

скріпку для паперу, щоб натиснути кнопку калібрування. Відпустіть кнопку, як тільки почне 

спалахувати червона лампочка. Через 30 секунд показники повинні стабілізуватись при значені 

приблизно 400 ч./млн. (±100 ч./млн.). Якщо показник суттєво нижчий або вищий, ніж 400 ч./млн., 

просто знову натисніть кнопку, щоб повторити процес. Примітка: Якщо червона лампочка 

продовжує світитись, ви тримали кнопку занадто довго. В такому випадку, почекайте доки вона 

погасне і натисніть її знову, відпустивши її, як тільки лампочка почне спалахувати. 
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Технічні характеристики 

Виміряний діапазон датчика вуглекислого газу Низький діапазон: 0 до 10,000 ч./млн. СО2 

Високий діапазон: 0 до 100,000 ч./млн. СО2 

Типова точність низького діапазону (при 

стандартному значенні тиску, 1 атмосфера) 

0 до 1,000 ч./млн. ± 100 ч./млн. 

1,000 до 10,000 ч./млн. ± 10% показника 

Типова точність високого діапазону 0 до 1,000 ч./млн. ± 100 ч./млн. 

1,000 до 100,000 ч./млн. ± 20% показника 

Час реагування 95% максимального показника через 120 секунд 

Час нагрівання 90 секунд 

Вплив тиску 0,19% показника/мм.рт.ст від стандартного тиску 

Діапазон вихідного сигналу 0 до 4,0 В 

Вхідний потенціал 5 В (±0,250С) 

Режим відбору газових проб Дифузія  

Звичайний діапазон робочих температур 250С (±50С) 

Діапазон робочої вологості 5 до 95% (не конденсується) 

Діапазон температур зберігання -40 до 650С 

13-бітна роздільна здатність 0 до 10,000 ч./млн. СО2: 1,5 ч./млн. 

0 до 100,000 ч./млн. СО2: 15 ч./млн. 

12-бітна роздільна здатність 0 до 10,000 ч./млн. СО2: 3 ч./млн. 

0 до 100,000 ч./млн. СО2: 30 ч./млн. 

10-бітна роздільна здатність 0 до 10,000 ч./млн. СО2: 12 ч./млн. 

0 до 100,000 ч./млн. СО2: 120 ч./млн. 

 

Догляд та обслуговування 

Дуже важливо: Не дозволяйте датчику вуглекислого газу взаємодіяти з будь-якою рідиною. Датчик 

призначений лише для вимірювання концентрації газоподібної, а не водної СО2. 

Температура, вища ніж 650С, нанесе шкоду датчику. 

Рекомендується вручну мити посудини для відбору газових проб. Більшість посудомийних машин 

можуть розплавити пластик. 

 

Принцип роботи датчика 

Датчик вуглекислого газу Vernier вимірює рівні газоподібної вуглекислоти в діапазоні від 0 до 10,000 

ч/млн. (налаштування низького діапазону) або від 0 до 100,000 ч/млн. (налаштування високого 

діапазону) шляхом моніторингу величини інфрачервоного випромінювання, що поглинається 

молекулами діоксину карбону. 
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Вуглекислий газ рухається в трубці датчика шляхом розсіювання через двадцять вентиляційних 

отворів у трубці датчика. Датчик використовує невелику лампу розжарювання для створення 

інфрачервоного випромінювання (ІЧВ). Джерело ІЧВ знаходиться на одному кінці стержня датчика. 

На іншому кінці стержня знаходиться інфрачервоний датчик, який вимірює скільки радіації 

проходить через зразок без поглинання молекулами діоксину карбону. Детектор вимірює 

інфрачервоне випромінювання у вузькій стрічці, відцентрованій на 4260 нм. Чим вища концентрація 

поглинутого газу у трубці для відбору проб, тим нижча радіація буде виходити з джерела через 

трубку датчика до ІЧВ детектора. Детектор створює напругу, що конвертується в ч./млн. (частинок на 

мільйон) за допомогою програми. 

 

Усунення несправностей 

 Якщо виявлена концентрація вуглекислого газу буде неточною (через 90 секунд після 

нагрівання), відкалібруйте датчик згідно опису в розділі Калібрування. Пам’ятайте, що 

концентрація СО2 у приміщенні може суттєво змінюватись і зміна між установками може 

становити кілька сотень частинок на мільйон СО2. 

 Якщо датчик показує точне або наближене максимальне значення для встановленого діапазону, 

концентрація СО2 може перевищувати максимальне значення налаштування. Поверніть датчик 

назад на відкрите повітря або на повітря кімнатної температури, та почекайте зниження 

показників. 

 Якщо під час експерименту не відбувається жодна зміна концентрації СО2, якщо така очікується, 

це може бути ваш експеримент, а не датчика. Перевірте датчик, знявши його з реактивної камери, 

та обережно продуйте стержень, щоб перевірити як вона реагує на ваше дихання. 

 

Для більш детальної інформації щодо усунення несправностей та найпоширеніших питань, див. 

www.vernier.com/til/1366. 

 

Інформація щодо ремонту 

Якщо ви переглянули відео, пов’язані з продуктом, що показують етапи усунення несправностей, і 

досі маєте труднощі зі своїм датчиком вуглекислого газу, зверніться до відділу технічної підтримки 

Vernier за адресою info@b-pro.com.ua або за телефоном +38 (044) 222-83-07. Спеціалісти служби 

техпідтримки допоможуть вам вирішити, чи потрібно ремонтувати пристрій. В той же час, ви 

отримаєте номер дозволу на повернення товару (RMA) разом з інструкцією, як передати пристрій на 

ремонт. 

  

Аксесуари/Заміна 

Товар 

BioChamber 250 

BioChamber 2000 

Пляшка Nalgene з кришкою на 250 мл 

Артикул 

ВС-250 

ВС-2000 

СО2-BTL 

 

 

Гарантія 

Vernier гарантує, що у цьому виробі не проявлятимуться дефекти матеріалів та виробництва протягом 

п’яти років з дати поставки замовнику. Ця гарантія не покриває пошкодження виробу, спричинені 

надмірними навантаженнями або неправильним використанням. Ця гарантія стосується виключно 

навчальних закладів.  
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«Вимірюйте. Аналізуйте. Навчайтесь» 

Vernier Software & Technology 

13979 SW Міллікан Вей, Беавертон, OR 97005-2886 (13979 SW Millikan Way, Beaverton, OR 97005-2886) 

Безкоштовний виклик (888) 837-6437 • (503) 277-2299 • Факс (503) 277-2440 
info@vernier.com  www.vernier.com 

 
Вид. 2/8/16 

Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest 2, LabQuest Mini та інші вказані позначки є нашими торговими марками або які 

зареєстровані в США.  

Всі інші марки, які нам не належать, але вказані у цьому документі, мають відповідних власників, які можуть бути 
афілійовані, пов’язані з нами або отримувати нашу спонсорську допомогу. 
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