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Датчик газоподібного кисню 
(Артикул О2-ВТА) 

 

 
 

 

Датчик газоподібного кисню можна використовувати для моніторингу рівнів газоподібного кисню в 

різних біологічних та хімічних експериментах. Цей датчик призначений для вимірювання 

концентрацій газоподібної, а не водневої форми кисню. 

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 газоподібного кисню 

 Посудина 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 газоподібного кисню, можна 

знайти на www.vernier.com/manuals/o2-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. Тепер 

можна розпочати збір даних. 

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/o2-bta 

 

Використання продукту 

Підключіть датчик відповідно до етапів, описаних у розділі «З чого почати» цієї інструкції з 

експлуатації. Примітка: Для отримання найкращих результатів тримайте датчик у вертикальному 

положенні якомога довше. 

 

Відео 

Відео, пов’язані з продуктом, можна переглянути на www.vernier.com/o2-bta.  

 

Калібрування 

Для багатьох вимірювань може знадобитись калібрування датчика газоподібного кисню. Датчик 

постачається з проведеним калібруванням. 

Для більш точних вимірювань датчик можна калібрувати з вмістом кисню від 0 до 20,9%. Виконайте 

процедуру калібрування двох точок. Для першої точки натисніть та утримуйте кнопку установки на 

нулі з пунктирним об’єктом, таким як випрямлена канцелярська скріпка. Кнопка знаходиться з боку 

датчика біля CAL (калібрування). Введіть значення 0 для цього показника. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/manuals/o2-bta
http://www.vernier.com/start/o2-bta
http://www.vernier.com/o2-bta


2 

 

Відпустіть кнопку і визначте другий показник. Уведіть значення кисню 20,9% або виправлене 

значення з таблиці в розділі «Вплив вологості» цієї інструкції з експлуатації. Після цього датчик 

повинен показувати значення 20,9% (або значення, уведене з таблиці). Для більш детальної 

інформації щодо калібрування, див. відповідні посилання нижче. 

Ви можете також зберегти ваше стандартне калібрування на датчику, виконавши наступні дії: 

1. Перейдіть у вкладку «Зберігання» і натисніть кнопку «Встановити калібрування датчика» (Logger 

Pro) або «Зберегти калібрування» на датчику (LabQuest). Після збереження нове калібрування 

буде використовуватись автоматично незалежно від інтерфейсу, з яким з’єднаний датчик. 

2. Натисніть «Виконано», щоб закінчити процес калібрування. 

 

 Інструкції щодо калібрування за допомогою програми Logger Pro можна знайти на 

www.vernier.com/til/2341  

 Інструкції щодо калібрування за допомогою LabQuest App можна знайти на  

www.vernier.com/til/3394  

 Інструкції щодо калібрування за допомогою Графічного аналізу з Chromebook можна знайти на 

www.vernier.com/til/3631  

 Інструкції щодо калібрування за допомогою Графічного аналізу з пристроєм iOS або Android 

можна знайти на www.vernier.com/til/3630  

 

Вплив вологості 

Оскільки концентрація кисню варіюється залежно від випаровування води в атмосфері, вам може 

знадобитись налаштування вашого значення для калібрування атмосферного кисню, щоб покращити 

точність вимірювань при використанні датчика газоподібного кисню. Допустиме значення 20,9% для 

рівнів атмосферного кисню вимірюється в сухому повітрі (вологість 0%). Якщо вам відома відносна 

вологість в місті, де ви проводите калібрування, ви можете використати одне зі значень нижче, щоб 

замінити 20,9%. 

 

Відносна вологість 0% 25% 50% 75% 100% 

Кисень у % від об’єму 20,9 20,7 20,5 20,3 20,1 
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Технічні характеристики 

 

Діапазон 0–27% (0–270 ч./млн.) 

Похибка ± 1% об’єму O2 (при 760 мм.рт.ст) 

Роздільна здатність 0.01% 

Період нагрівання < 5 с 

Час реагування 90% фінального показника через ~12 с 

Діапазон вихідних сигналів 0 до 4,8 В ПС; 2,7 до 3,8 В ПС @ 21% O2 

Вихідний опір 1 кОм 

Вхідна напруга 5 В ПС +/–0,25 В ПС 

Режим відбору проб газу Дифузія 

Діапазон нормальних 

температур експлуатації 

Від 20 до 30 0С 

Діапазон температур 

зберігання 

Від -20 до +60 0С 

Діапазон значень тиску Від 0,5 до 1,5 атм. 

Вплив тиску Прямо пропорційний 

Vout = Vout (стандарт) × (P/1013) 

Значення калібрування за 

замовчуванням 

Нахил: 6,5625 %/В 

Переріз: 0% 

Розміри Трубка датчика: довжина 45 мм, зовнішній діаметр 28 мм 

Загальна довжина: 120 мм 

 

Догляд та обслуговування 

Важливо: Датчик газоподібного кисню потрібно зберігати у вертикальному положенні, якщо він не 

використовується. Це необхідно для технічного обслуговування датчика. Зберігання в іншому 

положенні скоротить період експлуатації датчика. 

Зі збільшенням тривалості використання датчика газоподібного кисню, його показники будуть 

знижуватись. Це нормально, оскільки хімічні речовини у гальванічному елементі вичерпуються. Це 

не означає, що датчик більше не буде функціонувати, натомість, це означає, що вам потрібно 

проводити калібрування та зберігати його згідно з описаним вище. Якщо показники в повітрі нижче 

12% перед калібруванням або 1,8 В під час калібрування, потрібно замінити датчик. Ви можете зняти 

свій датчик та встановити новий елемент, або придбати новий датчик. 

Поради щодо того, як продовжити термін експлуатації датчика газоподібного кисню, див. на 

www.vernier.com/til/2588. 

 

Принцип роботи датчика 

Датчик газоподібного кисню Vernier вимірює концентрації кисню в діапазоні від 0 до 27% з 

використанням гальванічного елементу. Елемент містить свинцевий анод та золотий катод, 

занурений в електроліт. Молекули кисню, що потрапляють до елементу, вилучаються 

електрохімічним способом у золотому катоді. 
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В результаті такої електрохімічної реакції створюється струм, пропорційний концентрації кисню між 

електродами. Вихідний сигнал датчика - це відповідна напруга, пропорційна струму реакції. 

 

Усунення несправностей 

 Не зважаючи на те, що датчик досить швидко реагує на зміни концентрації кисню, газ повинен 

проникати в гальванічний елемент, що знаходиться у верхній частині стержня датчика перед 

можливим виявленням будь-яких змін у концентрації. Оскільки дифузія газу є повільним 

процесом, можливі певні відхилення в показниках. 

 Під час збору даних у контрольованому середовищі ми рекомендуємо вам використовувати 

накопичувальну пляшку Nalgene на 250 мл, що додається до вашого датчика. Помістіть 

наконечник датчика в отвір пляшки і проштовхніть датчик в пляшку. Якщо датчик не буде 

рухатись далі, виникне ущільнення. Дуже важливо: В жодному разі не кладіть датчик в рідину. 

Датчик призначений лише для вимірювання концентрації газоподібного, а не водневого кисню. 

 Для збору даних в контрольованому середовищі та для використання нашого датчика 

вуглекислого газу, ми рекомендуємо придбати BioChamber 250 (ємність – 250 мл) або BioChamber 

2000 (ємність – 2 л). Кожна BioChamber має другий отвір, тому ви можете увести два зонди 

одночасно. 

 

Інформація щодо ремонту 

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

досі маєте труднощі зі своїм датчиком газоподібного кисню, 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. 

Для більш детальної інформації щодо загального ремонту датчика газоподібного кисню, див. 

www.vernier.com/til/1605.  

 

Аксесуари/Заміна 

Товар 

BioChamber 250 

BioChamber 2000 

Пляшка Nalgene з кришкою на 250 мл 

Артикул 

ВС-250 

ВС-2000 

СО2-BTL 

 

BioChamber має два отвори із запобіжними втулками, тому ви можете вставити датчик вуглекислого 

газу та датчик газоподібного кисню для проведення вимірювань атмосфери одночасно всередині 

BioChamber. 

 

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. 6/9/16 

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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