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Датчик освітлення і кольору Go Direct 

(Артикул GDX-LC) 

 
 

Цей датчик освітлення вимірює світло у видимому та ультрафіолетовому магнітних спектрах. Датчик 

RGB-кольору визначає відносні впливи на первинні кольори у світловому промені. Датчик 

освітлення і кольору Go Direct напряму підключений до вашої платформи без проводів через 

Bluetooth або через USВ провід. Датчик можна використовувати для вивчення інтенсивності 

видимого світла, інтенсивності УФ світла та дослідження властивостей світла. 

 

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 освітлення і кольору Go Direct 

 Micro USB кабель 

 

Відповідне програмне забезпечення  
Перелік програмного забезпечення, сумісного з Датчиком освітлення та кольору Go Direct, можна 

знайти на www.vernier.com/manuals/order-code. 

 

Запуск 
З’єднання через Bluetooth 

1. Встановіть Graphical Analysis 4 на своєму 

комп’ютері або ChromebookTM. Перевірте 

наявність програмного забезпечення на 

www.vernier.com/ga4. 

2. Заряджайте свій датчик принаймні 2 години 

перед першим використанням.  

3. Увімкніть ваш датчик, один раз натиснувши 

кнопку живлення. LED індикатор Bluetooth® 

загориться червоним. 

4. Запустіть Graphical Analysis 4. 

5. Клікніть або виберіть «Збір даних за 

допомогою датчика». 

6. Клікніть або виберіть ваш датчик Go Direct зі 

списку Виявлених безпровідних пристроїв. 

ID вашого датчика знаходиться біля штрих-

коду на датчику. LED індикатор Bluetooth 

загориться зеленим у разі успішного 

підключення. 

7. Активний канал показано у списку «Канали 

датчика для підключених пристроїв». Щоб 

змінити канали, виберіть комірку біля 

Каналу(ів) датчика, який ви б хотіли 

активувати. 

8. Виберіть або клікніть «Готово» (Done), щоб 

активувати режим збору даних. 

USB з’єднання 

1. Встановіть Graphical Analysis 4 на своєму 

комп’ютері або Chromebook. Перевірте 

наявність програмного забезпечення на 

www.vernier.com/ga4. 

2. Підключіть датчик до USB порту. 

3. Запустіть Graphical Analysis 4. 

4. Клікніть або виберіть «Менеджер пристроїв» 

(Device manager) . 

5. Активний канал показано у списку «Канали 

датчика для підключених пристроїв». Щоб 

змінити канали, виберіть комірку біля 

Каналу(ів) датчика, який ви б хотіли 

активувати. 

6. Виберіть або клікніть «Готово» (Done), щоб 

активувати режим збору даних. 
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Просимо перейти за наступним посиланням для отримання інформації про спеціальне підключення 

до платформи:  

www.vernier.com/start/gdx-lc 

 

Заряджання датчика 
Підключіть Датчик освітлення та кольору Go Direct до вкладеного micro USB кабелю та будь-якого 

USB пристрою на дві години. 

Заряджання Помаранчевий LED індикатор біля іконки акумулятора горить постійно, 

доки датчик заряджається. 

Повністю заряджений Зелений LED індикатор біля іконки акумулятора горить постійно, коли 

датчик повністю заряджений. 

 

Енергоживлення датчика 
Вмикання датчика Один раз натисніть кнопку. Червоний LED індикатор біля іконки Bluetooth 

спалахує під час вмикання пристрою. Натисніть кнопку знову (через 5-

секундної затримки), щоб увімкнути/вимкнути білий LED індикатор. 

Переведення датчика 

в режим сну 

Натисніть та утримуйте кнопку більше трьох секунд, щоб перевести датчик 

в режим сну. Червоний LED індикатор біля іконки Bluetooth припиняє 

спалахувати в режимі сну. 

 

Підключення датчика 
Просимо перейти за наступним посиланням для отримання інформації про оновлене підключення: 

www.vernier.com/start/gdx-lc. 

 

Підключення через Bluetooth 

Готовий до підключення Червоний LED індикатор біля іконки Bluetooth спалахує, коли датчик 

активовано і він готовий до підключення. 

Підключений Зелений LED індикатор біля іконки Bluetooth спалахує, коли датчик 

підключено через Bluetooth. 
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Підключення через USB 

Підключений та заряджається Помаранчевий LED індикатор біля іконки акумулятора 

горить постійно, коли датчик підключено до Graphical 

Analysis через USB, а пристрій заряджається. LED індикатор 

біля іконки Bluetooth вимкнено. 

Підключений, повністю заряджений Зелений LED індикатор біля іконки акумулятора горить 

постійно, коли датчик підключено до Graphical Analysis через 

USB, а пристрій повністю зарядженим. LED індикатор біля 

іконки Bluetooth вимкнено. 

Заряджання через USB, підключений 

через Bluetooth 

Помаранчевий LED індикатор біля іконки акумулятора 

горить постійно, коли датчик підключено до зарядки через 

USB, а сам пристрій заряджається. Зелений LED індикатор 

біля іконки Bluetooth спалахує, коли датчик підключено через 

Bluetooth. 

 

Використання продукту 
Підключіть датчик, виконуючи вказівки у розділі «Запуск» у цій інструкції користувача. 

Для того, щоб увімкнути білий LED індикатор на поверхні датчика, почекайте п’ять секунд після 

первинного вмикання датчика та знову натисніть кнопку. Єдине натискання буде вмикати та 

вимикати цей LED індикатор. 

 

Канали 

Клікніть по іконці датчика у нижньому лівому кутку Graphical Analysis 4, щоб вибрати інші канали 

для цього датчика, включаючи 

 УФ 

 615 нм (червоний) 

 525 нм (зелений) 

 465 нм (синій) 

 

Відео 
Перегляньте відео, пов’язані з цим продуктом на www.vernier.com/start/gdx-lc. 

 

Специфікації 
Діапазон інтенсивності світла 0 люкс до 150 000 люкс 

Роздільна здатність ±0,2 люкс (під час використання менше ніж 10 000 люкс) 

±5 люкс (під час використання більше ніж 10 000 люкс) 

Діапазон інтенсивності УФ світла 320 нм до 375 нм 

Діапазон інтенсивності червоного, 

зеленого та синього 

0 до 1000 (відносна шкала) 

USB специфікація USB 2.0 повношвидкісний 

Безпровідна специфікація Bluetooth v4.2 

Максимальний безпровідний діапазон 30 м (без перекриттів) 
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Габарити 8,8 см х 6,0 см х 3,2 см 

Акумулятор  300 мА Li-Poly перезаряджається 

Термін використання акумулятора 

(одиничний повний заряд) 

~10 годин постійного збору даних 

Термін використання акумулятора 

(довготривалий) 

~300 циклів повного заряду (кілька років залежно від 

використання) 

 

Безпека 
Уникайте спрямування білого LED індикатора прямо в очі. Світло яскраве і може викликати 

дискомфорт. 

 

Догляд та обслуговування 
Щоб забезпечити тривале використання акумулятора, вимикайте білий LED індикатор, якщо він не 

використовується. 

 

Інформація про акумулятор 

Датчик освітлення та кольору Go Direct містить невеликий літій-іонний акумулятор у рукоятці. 

Система розроблена для споживання незначної кількості енергії і не обтяжує акумулятор. Хоча 

акумулятор має гарантію на один рік, очікуваний термін використання акумулятора повинен 

складати кілька років. Змінні акумулятори доступні від Vernier (артикул: GDX-BAT-300). 

 

Зберігання та обслуговування 

Для зберігання Датчика освітлення та кольору Go Direct протягом тривалих періодів часу, переведіть 

пристрій у режим сну, натиснувши та утримуючи кнопку протягом як мінімум трьох секунд. 

Червоний LED індикатор перестає спалахувати, що демонструє переведення пристрою у режим сну. 

Протягом кількох місяців акумулятор буде розряджатись без пошкоджень. Після такого зберігання 

заряджайте пристрій протягом кількох годин, і пристрій буде готовий до використання. 

Вплив на акумулятор температур вище 350С (950F) буде скорочувати термін його використання. По 

можливості, зберігайте пристрій у зоні, що не піддається впливу надмірних температур. 

 

Водостійкість 

Датчик освітлення та кольору Go Direct не є водостійким, тому його не можна ніколи занурювати у 

воду. 

Якщо вода потрапить у пристрій, потрібно негайно відключити живлення (натисніть та утримуйте 

кнопку живлення більше трьох секунд). Відключіть датчик та кабель заряду, вийміть акумулятор. 

Пристрій повинен повністю висохнути перед тим, як використовувати його знову. Не намагайтесь 

висушити його за допомогою зовнішнього джерела тепла. 

 

Принцип роботи датчика 
Датчик освітлення: Датчик використовує кремнієвий фотодіод. Він створює напругу пропорційну 

до інтенсивності світла. Спектральна характеристика розраховує реакцію людського ока, як показано 

на діаграмі. 
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Датчик УФ світла: Цей датчик використовує фотодіод, чутливий до світла ультрафіолетових 

променів спектру А. Він поєднує фотодіод, підсилювачі та аналогові/цифрові кола у єдиний чіп за 

допомогою процесу CMOS. Під час активації УФ каналу, він може визначити інтенсивність УФ 

світла та видає таке значення як відносну величину.  

Датчик RGB-кольору: Датчик кольору використовує комбінацію датчиків, які володіють піковим 

сигналом, що майже відповідає червоному, зеленому та синьому світлу. Він поєднує фотодіод, 

підсилювачі та аналогові/цифрові кола у єдиний чіп за допомогою процесу CMOS. 

Програмне забезпечення аналізує відносний вплив кожного первинного кольору світла на основі 

пікового сигналу 615 нм для червоного, 525 нм для зеленого та 465 нм для синього. Кожен датчик 

буде реєструвати інтенсивність світла (відносні одиниці). 

 

 
 

 

Усунення несправностей 
Натисніть кнопку живлення на датчику, щоб увімкнути його. (LED індикатор Bluetooth спалахне 

червоним світлом). Запустіть додаток Graphical Analysis на вашому пристрої і виберіть необхідний 

датчик зі списку доступних пристроїв. У разі підключення через Bluetooth, LED індикатор буде 

горіти зеленим світлом. Клікніть по іконці датчика (нижній правий бік GA4) та виберіть бажаний 

канал(и) зі списку доступних датчиків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотодіод 

Людське око 
Чутливість 

випромінювання 

Довжина хвилі (нм) 

Червоний 

Зелений 

Синій 

Відносна 

чутливість 

Довжина хвилі (нм) 
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Піддайте світловий отвір впливу різних УФ променів, видимого світла або кольорів та підтвердіть, 

що показники датчика мають належну відповідність. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути та 

вимкнути білий LED індикатор. 

Перегляньте додаткові часті питання і відповіді, пов’язані з цим продуктом, на 

www.vernier.com/start/gdx-lc. 

 

Інформація щодо ремонту 
Якщо ви дотримувались вказівок щодо усунення несправностей і досі маєте труднощі зі своїм 

датчиком освітлення і кольору Go Direct, зверніться до відділу технічної підтримки Vernier за 

адресою support@vernier.com або за телефоном 888-837-6437. 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/Запасні частини 
Товар 

Micro USB кабель  

Micro USB-С кабель  

Змінний акумулятор Go Direct 300 мА*год 

Артикул 

CB-USB-MICRO 

CB-USB-C-MICRO 

GDX-BAT-300 

 

 

Гарантія 
Vernier гарантує, що даний продукт не містить дефектів матеріалів та не використовувався протягом 

п’яти років з дати поставки замовнику. Дана гарантія не покриває пошкодження продукту, 

спричинені надмірним або неправильним використанням. Дана гарантія стосується лише навчальних 

установ.  

 

Утилізація 
Під час утилізації цього електронного продукту не залишайте його серед побутових відходів. Його 

утилізація регулюється положеннями, які варіюються залежно від країни та регіону. Даний пристрій 

потрібно передати до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного 

обладнання. Переконавшись у правильності утилізації цього продукту, ви зможете запобігти 

потенційним негативним наслідкам впливу на здоров’я людини або на навколишнє середовище. 

Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Для більш детальної інформації про 

утилізацію цього продукту зверніться до вашого місцевого органу влади або служби з утилізації. 

Інформація про утилізацію акумулятора доступна на www.call2recycle.org. 

Не руйнуйте та не піддавайте акумулятор надмірному впливу вогню або полум’я. 

Цей символ вказує на те, що даний продукт не можна утилізувати у стандартному контейнері для 

сміття. 

 

 

Заява про втручання Федеральної агенції зі зв’язку 
Дане обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає умовам цифрових пристроїв Класу В згідно з 

частиною 15 Правил FCC. Такі  умови розроблено для забезпечення належного захисту від шкідливого 

втручання у житлове приміщення. Дане обладнання створює, використовує та може випромінювати енергію 

радіочастот і, якщо не встановлене та не використовується відповідно до інструкцій, може спричинити 

шкідливе втручання у радіо комунікації. Однак, немає гарантії, що втручання не буде виникати у конкретній 

установці. Якщо дане обладнання дійсно викликає шкідливу інтерференцію при отриманні радіо або 

телевізійного сигналу, що можна визначити шляхом вмикання та вимикання обладнання, користувач повинен 

спробувати усунути дану інтерференцію одним або кількома наступними способами: 

Переналаштувати або перемістити приймаючу антену. 

Збільшити відстань між обладнанням та приймачем. 

Підключити обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тої, до якої підключено приймач. 

Звернутись до дилера або досвідченого радіо/телетехніка по допомогу. 
 

 

 

Попередження FCC 

http://www.vernier.com/start/gdx-lc
mailto:support@vernier.com
http://www.call2recycle.org/
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Даний пристрій відповідає Частині 15 Правил FCC. Експлуатація регулюється наступними двома умовами: 

(1) Цей пристрій може не призводити до шкідливої інтерференції, і 

(2) Цей пристрій повинен приймати будь-яку отриману інтерференцію, включаючи інтерференцію, яка може 

викликати небажану експлуатацію. 

 

Попередження про радіочастотне опромінення 

Обладнання відповідає вимогам до радіочастотного опромінення, що застосовуються до неконтрольованого 

середовища. Антена(и), яка використовується для цього передавача, не повинна розміщуватись або працювати 

разом з будь-якою іншою антеною або передавачем. Вас попереджують, що зміни або модифікації, які не 

узгоджені стороною, відповідальною за відповідність, можуть обмежити ваші повноваження щодо 

використання обладнання. 

 

Заява ІС 
Цей пристрій відповідає стандарту(ам) міністерства промисловості Канади окрім RSS. Експлуатація 

регулюється наступними двома умовами: 

(1) Цей пристрій може не призводити до шкідливої інтерференції, і 

(2) Цей пристрій повинен приймати будь-яку отриману інтерференцію, включаючи інтерференцію, яка може 

призводити до небажаної експлуатації пристрою. 

Industry Canada - Клас B. Даний цифровий пристрій не перевищує обмежень Класу В для випромінювання 

радіочастотного шуму з цифрових пристроїв згідно зі стандартом для обладнання, що спричинює 

інтерференцію, під назвою «Цифровий пристрій», ICES-003 Міністерства промисловості Канади. Експлуатація 

регулюється наступними двома умовами: 

(1) Цей пристрій може не призводити до шкідливої інтерференції, і 

(2) Цей пристрій повинен приймати будь-яку отриману інтерференцію, включаючи інтерференцію, яка може 

викликати небажану експлуатацію пристрою. 

Щоб зменшити потенційну радіо інтерференцію до інших користувачів, тип антени та її надходження повинні 

бути вибрані таким чином, щоб еквівалентна потужність ізотропного випромінювання (е.п.і.в.) не 

перевищувала допустимого значення для успішної комунікації. 

 

Попередження про радіочастотне опромінення 
Обладнання відповідає вимогам до радіочастотного опромінення, що застосовуються до неконтрольованого 

середовища. Антена(и), яка використовується для цього передавача, не повинна розміщуватись або працювати 

разом з будь-якою іншою антеною або передавачем.  

 

Примітка: Даний продукт є чутливим вимірювальним пристроєм. Для найкращих результатів використовуйте 

надані кабелі. Зберігайте пристрій подалі від джерел електромагнітного шуму, таких як мікрохвильові печі, 

монітори, електродвигуни та допоміжні інструменти. 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Вимірюйте. Аналізуйте. Навчайтесь» 
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Go Direct, Graphical Analysis та інші вказані позначки є нашими торговими марками або 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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