
Датчик напруги 
(Код замовлення VP-BTA) 

Датчик напруги є простим, недорогим рішенням для вимірювання напруги в 

діапазоні ±10 В. 

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. 

 

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

на www.vernier.com/manuals/vp-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/vp-bta 
 

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

чого почати». 

Щоб виміряти потенційну різницю між двома точками на схемі, підключіть червоний та 

чорний контакт до двох точок. Позитивне показання означає, що червоний контакт має більш 

високий потенціал, ніж чорний контакт. 

Калібрування 
Датчик напруги не потребує калібрування. Установлення на нуль може бути корисним для 

підвищення точності вимірювань. Установлюйте Датчик напруги на нуль перед 

вимірюванням, підключаючи два проводи разом і установивши на нуль показники в 

програмному забезпеченні. 

Як працює датчик 
Датчик напруги  - це пряме підключення до входів конкретного інтерфейсу. В результаті, це 

не справжній диференціальний датчик напруги, і не слід очікувати, що він буде поводити 

себе як традиційний вольтметр. 

 Чорний провід безпосередньо підключений до точки загального заземлення 

інтерфейсу. В деяких обставинах, це означає, що чорний дріт заземлений.  

Через це з’єднання з  точкою загального заземлення інтерфейсу, легко ненавмисно 

заземлити частину схеми, не усвідомлюючи цього. 

Підключіть чорний провід до точки в ланцюзі, яка може бути безпечно заземленою. 

 Через загальний чорний контакт, коли використовуються два або більше вольтметрових 

датчиків, чорний провід повинен бути підключений до загальної точки в ланцюзі, в 

іншому випадку будуть виникати несподівані короткі замикання. 

 Датчик напруги може призвести до несподіваних ненульових показів при відключеній  

або розімкнутій схемі. Це нормально і пов'язано з технічними деталями конкретного 

використовуваного інтерфейсу. 

Усунення неполадок 
Якщо ви отримуєте непередбачені або незвичні вимірювання з вольтметрового датчику, 

спершу перевірте, чи червоні та чорні  контакти правильно і надійно прикріплені, відповідно 

до налаштувань експерименту.  Якщо ви підозрюєте, що показання не вірні, перевірте, чи 

встановлений датчик на нуль належним чином. Для цього підключіть червоні та чорні 

контакти разом. Установіть датчик на нуль у програмному забезпеченні. Показання має піти 

до нуля.   Якщо цього не сталося, дроти можуть бути пошкоджені. 

Додаткову інформацію щодо усунення неполадок та поширені запитання див. на 

www.vernier.com/til/1425 
 

Інформація щодо ремонту 
Якщо ви виконали дії по усуненню неполадок, але проблеми з вольметровим датчиком 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. 

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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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 

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. 
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