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Колориметр 
(Артикул COL-BTA) 

 

 
 

Колориметр Vernier використовується для визначення концентрації розчину шляхом аналізу 

інтенсивності його кольору. Щілина для кюветки розроблена таким чином, щоб вмістити більшість 

кюветок з довжиною лінії 10 мм. Колориметр вимірює величину світла, яке передається через зразок 

з вибраною користувачем довжиною хвилі. Ви можете обрати між чотирма довжинами хвиль: 430 нм, 

470 нм, 565 нм та 635 нм. Такі властивості, як автоматична ідентифікація датчика та одноетапне 

калібрування, роблять цей датчик простим у використанні. 

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 

 Колориметр 

 15 полістирольних кюветок 

 15 пластикових кришок кюветок 

 

Відповідне програмне забезпечення та інтерфейси 

Перелік інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісного з колориметром, можна знайти на 

www.vernier.com/manuals/col-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/manuals/col-bta 

 

Використання продукту 

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

використання. Після підключення датчика необхідно виконати наступні дії перед початком збору 

даних. 

1. Натисніть кнопку < або > на колориметрі, щоб обрати правильну довжину хвилі для вашого 

експерименту (430 нм, 470 нм, 565 нм або 635 нм). 

2. Перед калібрування колориметр повинен прогрітись протягом п’яти хвилин. 
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3. Калібрування калориметру. 

а. Відкрийте кришку колориметра, щоб звільнити отвір кюветки. 

б. Вставте кюветку, заповнену дистильованою водою або іншим розчинником, який 

використовується для приготування ваших сумішей, для вашого бланку калібрування (100% 

здатності до пропускання або 0 поглинання). 

Важливо: Вирівняйте одну з прозорих сторін кюветки зі стрілкою на правій стороні отвору кюветки. 

Закрийте кришку колориметра. 

в. Натисніть кнопку CAL на колориметрі, щоб розпочати процес калібрування. Відпустіть кнопку 

CAL, коли починає спалахувати червоний світлодіодний індикатор. 

г. Коли червоний світлодіодний індикатор припиняє горіти, калібрування буде завершено. Показники 

поглинання повинні бути близькими до 0,000 (100% Т). 

д. Вийміть пусту кюветку з колориметра. 

4. Продовжуйте збір даних. 

 

Відео 

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

Технічні характеристики  

Діапазон колориметра 0 до 3 (поглинання) 

Робочий діапазон 0,05 до 1,0 поглинання (90% до 10% Т) 

Довжини хвиль 430 нм, 470 нм, 565 нм, 635 нм 

Номінальна напруга 5 В ПС ±25 мВ 

Номінальний струм (типовий) 40 мА 

Момент вмикання струму 700 мс (максимум) 

Діапазон вихідної напруги  0 до 4 В 

Функція перенесення Vout = 0.035*(%T)+0 

Збережені значення калібрування Нахил: 28,571 

Переріз: 0 

 

 

Принцип роботи датчика 

Світло від джерела світлодіодного датчика проходить через кюветку, в якій міститься зразок розчину. 

Певна частина вхідного світла поглинається розчином. В результаті, світло меншої інтенсивності 

контактує з фотодіодом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Детектор 
Джерело 

світла 

Світло проходить від 

джерела до рецепторів 
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Усунення несправностей 

Нижче представлені деякі поради найкращих практик зі збору даних: 

 Перед калібруванням колориметр потрібно прогрівати протягом 5 хвилин. 

 Наповніть кюветку на дві третіх до трьох четвертих рідиною, включаючи бланк калібрування, 

тому світло буде вільно проходити через рідину. 

 Після заповнення кюветки рідиною, герметично закрийте кюветку ковпачком, щоб запобігти 

витіканням. 

 Помістіть кюветку в колориметрі, щоб лінія з джерела світла проходила через прозорі частини 

кюветки. Стрілка направо від отвору кюветки показує лінію світла. 

 Для найкращих результатів використовуйте одну кюветку для вживання усіх заходів щодо 

вказаного експерименту. 

 Якщо ви калібруєте колориметр і потім зміните довжину хвилі, проведіть калібрування 

колориметра знову, щоб забезпечити належну ідентифікацію нової довжини хвилі. 

 

Для найкращих результатів, поглинання або провідникова здатність зразка повинні відповідати 

наступним діапазонам: 

Відсоткова світлопроникність: 10-90% 

Поглинання: 0,05 – 1,0 

 

Ми з’ясували, що результати експерименту за законом Бера починають втрачати свою лінійність при 

значеннях поглинання вище 1,0 (значення відсоткової світлопроникності менше ніж 10%). Якщо у 

вас є речовина, яка проводить такий низький рівень світла, розгляньте можливість розведення 

розчину, щоб він відповідав вказаному діапазону. 

 

Інформація щодо ремонту 

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

досі маєте труднощі зі своїм колориметром, 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 

Змінна кюветка (упаковка зі 100 з 20 кришками) 

Кришки змінних кюветок (упаковка зі 100 шт.) 

Тримач для кюветки, тримає 10 кюветок 

Артикул 

CUV 

CUV-LID 

CUV-RACK 

 

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. 

 

Дана гарантія не покриває витратні матеріали, такі як кюветки та кришки. 
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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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