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Датчик газового тиску 
(Код замовлення GPS-BTA) 

Датчик газового тиску Vernier використовується для 

контролю змін тиску в експериментах по рівнянню стану 

газу в хімії, біології, фізиці. 

 

 

 

Склад 
 два конусних з’єднання клапанів, вставлених в пробку № 5 

 одне конусне з’єднання клапанів, вставлене в пробку № 1 

 один двохходовий клапан  

 два з’єднання Люера 

 один шприц 20 мл 

 два хомути газових трубок 
 

Сумісне програмне забезпечення та інтерфейси 
Список інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісних з датчиком газового тиску, див. 

на www.vernier.com/manuals/gps-bta. 

З чого почати 
1. Під’єднайте датчик до інтерфейсу (LabQuest Mini, LabQuest 2, тощо). 
2. Запустіть потрібне програмне забезпечення для збору даних (Logger Pro, Logger 

Lite, LabQuest App), якщо воно ще не запущене, та оберіть New з меню File. 

Програмне забезпечення визначить датчик та завантажить налаштування для збору даних 

за замовчуванням. Тепер можна збирати дані. 

Якщо ви збираєте дані за допомогою Chromebook™, мобільного приладу, наприклад, планшету 

iPad® або Android™, або бездротового датчику Vernier або інтерфейсу , будь ласка, 

перегляньте наступне посилання, щоб отримати останню інформацію по підключенню: 

www.vernier.com/start/gps-bta 
 

Застосування приладу 
Підключить датчик, виконавши дії, зазначені в цьому посібнику користувача, в розділі «З 

чого почати». 

Важливо: Сенсорний елемент датчику газового тиску пошкоджується при 

безпосередньому контакті з рідиною. 

Відео 

Перегляньте відео по цьому виробу www.vernier.com/gps-bta 

Калібрування 
Не виконуйте нове калібрування, коли використовуєте датчик газового тиску. 

Датчик калібрувався до відвантаження. Якщо ви вирішили провести калібрування, для 

більшості застосувань підходить калібрування по одній точці при атмосферному тиску. 

Щоб виконати калібрування по одній точці 

1. Підключить датчик газового тиску до інтерфейсу, виконавши дії, зазначені в цьому 

посібнику користувача, в розділі «З чого почати». 

2. Розпочніть процедуру калібрування та перевірте, чи поставлений 

прапорець для калібрування по одній точці. Це має бути опцією за замовченням. 

3. Введіть фактичний тиск, як відоме значення для Показання 1. 

4. Коли показання наруги стабілізуються, натисніть Keep (Зберегти). 
5. Якщо ви бажаєте використовувати калібрування лише для поточного сеансу, натисніть 

Done (Виконано), щоб завершити процес калібрування. Щоб зберегти калібрування 

датчика, натисніть на клавішу зберігання та збережіть його для датчика. 

Датчик газового тиску був відкалібрований, щоб зчитувати тиск на рівні метеостанції. Тиск на 

рівні метеостанції - це справжній атмосферний тиск у вашій місцевості або на станції. Якщо ви 

надаєте перевагу показанням тиску на рівні моря для проведення погодних дослідів, ви 

можете провести 

калібрування по одній точці, щоб відкоригувати прилад для висотної відмітки за допомогою 

значення відкоригованого тиску на рівні моря для вашої місцевості, отримане від надійного 

джерела (напр., NOAA, Weather Underground, тощо). Тиск на рівні моря - це тиск після 

налаштування тиску на рівні метеостанції по еквівалентному тиску на рівні моря. Це 

зазвичай виконується для нормалізації тиску на різних висотах для прогнозу погоди.  

Щоб далі покращити точність, ви можете виконати калібрування по двох точках. 

1. Підключить датчик газового тиску до інтерфейсу, виконавши дії, зазначені в цьому 

посібнику користувача, в розділі «З чого почати». Якщо бажаєте, спочатку змініть 

одиниці. 

2. Розпочніть процедуру калібрування та очистіть опцію  

калібрування по одній точці. 
3. Для першої точки калібрування датчик має збалансувати атмосферний тиск. Коли 

показання напруги стабілізуються, введіть атмосферний тиск для Показання 1. Коли 

показання наруги стабілізуються, натисніть Keep (Зберегти). 

4. Для другої точки калібрування застосуйте тиск за допомогою зовнішнього насосу, 

та вимірюйте його в цей час манометром. Введіть показання датчика в діалогове вікно 

калібрування в своїй програмі збору даних. Коли показання наруги стабілізуються, 

натисніть Keep (Зберегти). 

5. Якщо ви бажаєте використовувати калібрування лише для поточного сеансу, натисніть 

Done (Виконано),  щоб завершити процес калібрування. Щоб зберегти калібрування 

датчика, натисніть на клавішу зберігання та збережіть його для датчика. 

Примітка: Продукція Vernier призначена для навчання. Наша продукція не призначена 

для будь-якого промислового, медичного або комерційного застосування, наприклад, 

життєзабезпечення, діагностики пацієнтів, контролю за виробничим процесом або будь-

яких промислових випробувань, і ми не рекомендуємо використовувати її для таких 

цілей. 

http://www.vernier.com/manuals/gps-bta
http://www.vernier.com/start/gps-bta
http://www.vernier.com/gps-bta
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Технічні характеристики 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як працює датчик 
У датчика в цьому блоці є мембрана, яка гнеться при зміні тиску. Цей датчик призначений для 

вимірювання абсолютного тиску. Одна сторона мембрани вакуумна, а інша відкрита для 

атмосфери. Датчик виробляє вихідну напругу, яка є різною щодо лінійного ходу та 

абсолютного тиску. Він включає спеціальну схему для мінімізації помилок в результаті зміни 

температури. 

Усунення неполадок 
Інформацію щодо усунення неполадок та поширені запитання див. на 

www.vernier.com/til/1406 
 

Інформація щодо ремонту 
Якщо ви подивились відео про виріб, виконали дії по усуненню неполадок, але проблеми з 

датчиком газового тиску все ще залишаються, зверніться до технічної підтримки Vernier за 

адресою  info@b-pro.com.ua  або зателефонуйте  +38 (044) 222-83-07. Спеціалісти з підтримки 

будуть співпрацювати з вами, щоб вирішити, чи потрібно відправити блок на ремонт.                 

У той же час буде виданий номер дозволу на повернення товару (RMA) та інструкції щодо 

повернення блоку на ремонт. 

Комплектуючі/запасні частини 
Поз. Код замовлення 

Набір комплектуючих датчику газового тиску PS-ACC 

№ 1 гумова пробка з 1 отвором PS-STOP1 

№ 5 гумова пробка з 2 отворами PS-STOP5 

З’єднання Люера PS-LUER 

Пластиковий 2-ходовий клапан PS-2WAY 

Пластикова трубка PS-TUBING 

Стрижень PS-STEM 
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Vernier Software & Technology 13979                          

SW Millikan Way • Beaverton, OR 97005-2886 Безкоштовна лінія 

(888) 837-6437 • (503) 277-2299 • ФАКС (503) 277-2440 

info@vernier.com • www.vernier.com 

Шприц  PS-SYR 

Пластиковий хомут для трубок (100 в упаковці) PTC 

Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest 2, LabQuest Mini, та інші марки, що згадуються, є нашими 

торговельними марками та зареєстрованими торговельними марками в Сполучених Штатах. 

Усі інші марки, що не належать нам, але загадані тут,  є власністю відповідних власників, які можуть бути 

нашими дочірніми компаніями, компаніями, що пов’язані з нами, або, компаніями, що спонсоруються нами, або 

не бути з нами пов’язаними жодним чином. 

Діапазон тиску 0 - 210 кПа (0 - 2,1 атм або 0 - 1600 мм рт.ст.) 

Максимальний тиск, який датчик 

витримує без незворотного 

пошкодження 

405 кПа 

Точність при використанні 

заводського калібрування 

±4 кПа 

Точність при використанні  

звичайного калібрування по 

одній точці при атмосферному 

тиску 

±3 кПа 

Час реакції 10 мс 

Внутрішній об’єм 0,8 мл 

 

http://www.vernier.com/til/1406
mailto:info@vernier.com
http://www.vernier.com/

