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Датчик рН Go DirectTM 
(Артикул GDX-PH) 

 
 

Датчик рН Go Direct можна використовувати в будь-якій лабораторії або щоб продемонструвати, 

яким чином можна використовувати традиційний пристрій для вимірювання рН, включаючи 

кислотно-основне титрування, моніторинг рН у акваріумі та дослідження якості води у струмках і 

озерах. 

 

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 рН Go Direct (Підсилювач електродів Go Direct, підключений до Електроду рН BNC Go 

Direct)  

 Балон для зберігання електродів, що містить розчин рН 4/KCl 

 Micro USB кабель 

 

Відповідне програмне забезпечення  
Перелік програмного забезпечення, сумісного з Датчиком рН Go Direct, можна знайти на 

www.vernier.com/manuals/gdx-ph.  

 

Запуск  
Просимо перейти за наступним посиланням для отримання інформації про спеціальне підключення 

до платформи:  

www.vernier.com/manuals/gdx-ph. 

 

З’єднання через Bluetooth 

1. Встановіть Graphical Analysis 4 на своєму 

комп’ютері, ChromebookTM або мобільному 

пристрої. 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. 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. Додаток 

визначить датчик. 
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Заряджання датчика 
Підключіть Датчик рН Go Direct до вкладеного micro USB кабелю та будь-якого USB пристрою на дві 

години. Підключення Датчика рН Go Direct до підсилювача електродів під час заряджання є 

вибірковим. 

Ви можете також заряджати до восьми Датчиків рН Go Direct за допомогою нашої безпровідної 

зарядної станції Go Direct, яка продається окремо (артикул: GW-CRG). LED індикатор на кожному 

Датчику рН Go Direct показує статус заряджання. 

 
 

Заряджання Синій LED індикатор горить постійно, доки датчик підключено до 

зарядного кабелю або зарядної станції. 

Повністю заряджений Синій LED індикатор вимкнено, коли датчик повністю заряджений. 

 

Енергоживлення датчика 
Вмикання датчика Один раз натисніть кнопку. Червоний LED індикатор спалахує під час 

вмикання пристрою.  

Переведення датчика 

в режим сну 

Натисніть та утримуйте кнопку більше трьох секунд, щоб перевести датчик 

в режим сну. Червоний LED індикатор припиняє спалахувати в режимі сну 

сну. 

 

 

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

www.vernier.com/manuals/gdx-ph. 
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Підключений та заряджається Синій та зелений LED індикатори горять постійно, коли 

датчик підключено до Graphical Analysis через USB, а 

пристрій заряджається. (Зелений LED індикатор 

перекривається синім). 

Підключений, повністю заряджений Зелений LED індикатор підключено до Graphical Analysis 

через USB, а пристрій є повністю зарядженим.  

Заряджання через USB, підключений 

через Bluetooth 

Синій LED індикатор горить постійно, а зелений LED 

індикатор спалахує, однак зелене спалахування LED 

індикатора виглядає білим, оскільки воно перекривається 

синім. 

 

Ідентифікація датчика 
У разі підключення двох або більше датчиків, їх можна ідентифікувати натисканням або кліканням на 

«Визначити в інформації про датчик». 

 

Використання продукту 
1. Вийміть балон для зберігання з електроду, відкрутивши кришку та вийнявши кришку і балон. 

2. Ретельно промийте нижню частину датчика, особливо навколо заокругленого наконечника за 

допомогою дистильованою або деіонізованої води. 

3. Підключіть датчик відповідно до вказівок у розділі «Запуск» цієї інструкції. 

4. Після закінчення вимірювань промийте електрод дистильованою водою. 

5. Одягніть ковпак на корпус електроду, потім закрутіть його на балоні для зберігання, таким чином 

наконечник електроду буде занурений у консервуючий розчин. 

 

Важливо: Не занурюйте датчик повністю. BNC з’єднання не є водостійким. 

Не залишайте електрод в кислотах або основаних з концентрацією, яка перевищує 1,0 моль на 

періоди довше 5 хвилин. Див. www.vernier.com/ph-sensors щодо інших типів рН електродів. 

За замовчуванням, відображені одиниці будуть у рН. Щоб змінити виведені одиниці, див. 

www.vernier.com/til/3984.   

 

Відео 
Див. відео, пов’язані з даним продуктом, на www.vernier.com/gdx-ph.  

 

Калібрування датчика 
Для багатьох експериментів калібрування датчика рН не є обов’язковим. Інформація про 

калібрування вказується на кожному датчику рН перед його поставкою, що використовується в 

програмах Vernier за замовчуванням.  

Ми рекомендуємо калібрування для проведення найбільш точних вимірювань за допомогою цього 

датчика. Цей простий процес займає лише декілька хвилин. 

Для калібрування датчика в Graphical Analysis, дотримуйтесь наступних інструкцій. 
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1. Клікніть або натисніть на лічильник датчика, щоб переглянути опції датчика. 

2. Виберіть «Калібрувати» (Calibrate) та дотримуйтесь інструкцій, виведених на екран «Калібрувати 

датчик» (Calibrate Sensor). 

 

Для калібрування датчика рН або щоб підтвердити точність збереженого калібрування рН, необхідно 

мати запас буферних сумішей рН, які покривають ряд значень рН для перевірки. Для більш детальної 

інформації про буферні суміші рН, включаючи рецепти приготування, див. www.vernier.com/til/3625.  

Після калібрування свого Датчика рН Go Direct, калібрування буде автоматично зберігатись в 

датчику і буде використовуватись кожного разу під час підключення до пристрою. Ви можете завжди 

вибирати перевстановити заводські налаштування за замовчуванням, якщо на вашу думку стандартне 

калібрування є не дійсним. 

Для відновлення заводських налаштувань за замовчуванням у Graphical Analysis, дотримуйтесь 

наступних інструкцій. 

1. Клікніть або натисніть лічильник прямих показників та виберіть «Калібрувати» (Calibrate). 

2. Клікніть або натисніть «Переналаштувати калібрування» (Reset Calibration). 

3. З’явиться вікно попередження, згідно з яким ви маєте пере налаштувати калібрування. Виберіть 

«Переналаштувати калібрування» (Reset Calibration). 

 

Специфікації 
Тип Герметичний, наповнений гелем, полікарбонатний 

корпус, Ag/AgCl 

Час реагування 90% кінцевого значення показника через 1 с в буфері 

Діапазон температур Від 5 до 800С (показники не компенсуються) 

Діапазон рН 0-14 

Типова похибка (заводське калібрування) ±0,2 од.рН 

Ізопотенціальний рН рН 7 (точка, в якій відсутній вплив температур) 

Діаметр валу Зовнішній діаметр 12 мм 

Роздільна здатність 0,01 рН 

USB специфікація 2.0 

Безпровідна специфікація Bluetooth 4.2 

Максимальний безпровідний діапазон 30 м 

Габарити ЕА: 8,5 см х 3 см х 1,75 см 

рН: довжина 15,5 см, зовнішній діаметр 12 мм 

Акумулятор  300 мА Li-Poly 

Термін використання акумулятора 

(одиничний повний заряд) 

~24 години 

Термін використання акумулятора 

(довготривалий) 

~500 циклів повного заряду (кілька років залежно від 

використання) 

 

Догляд та обслуговування 
Короткострокове зберігання (до 24 годин): Помістіть електрод у буферний розчин рН 4 аборН7. 

Його не можна зберігати в дистильованій воді. 
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Довгострокове зберігання (більше 24 годин): Зберігайте електрод у буферному рН4/ 

консервуючому KCl розчині у балоні для зберігання. Електрод рН постачають у цьому розчині. 

Vernier продає 500-мл балони з консервуючим розчином рН (артикул PH-SS), або ви можете 

приготувати додатковий консервуючий розчин, додавши 10 г хлориду калію (KCl) у твердому стані 

до 100 мл буферного розчину рН4. Vernier продає набір буферної капсули (PH-BUFCAP), який 

складається з консервуючої речовини буферного розчину. Зберігання електроду в такому розчині 

впливає на термін використання електроду та підтримує час реагування електроду у разі повного 

введення пристрою в дію. 

Якщо електрод ненавмисно зберігають сухим протягом короткого періоду часу, занурте кінчик 

буферного рН4/ консервуючого KCl розчину мінімум на 8 годин перед використанням. Якщо 

показники і досі не є точними після калібрування, або якщо реагування є повільним, спробуйте 

струснути датчик згідно з описом в розділі «Усунення несправностей». 

 

Інформація про акумулятор 

Датчик рН 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 рН 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 рН 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 пристрій знову. Не 

намагайтесь висушити його за допомогою зовнішнього джерела тепла. 

 

Принцип роботи датчика 
Наповнений гелем датчик рН Go Direct  від Vernier створений для проведення вимірювань в діапазоні 

значень рН від 0 до 14. Електрод порівняння, наповнений гелем, є герметичним; його не можна 

заповнити повторно.  

Датчик рН створений для використання у водних розчинах. Полікарбонатний корпус датчика може 

бути пошкоджений численними органічними розчинниками. Крім того, не використовуйте датчик в 

розчинах, що містять: хлорнокислі солі, іони срібла, іони сульфідів, біологічні зразки з високим 

вмістом білків або трис буферними сумішами.  
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Не використовуйте датчик з фторо-водневою кислотою, в кислоті або в розчині основи з 

концентрацією, яка перевищує 1,0 моль/л. 

 

Усунення несправностей 
Під час тестування датчика рН Go Direct потрібно вимірювати буферну суміш, оскільки таким чином 

простіше визначити, чи показники датчика є точними. Не перевіряйте ваш датчик, вимірюючи 

дистильовану воду. Дистильована вода може мати показники рН в діапазоні від 5,5-7,0 внаслідок 

змінних величин розчиненого діоксиду вуглецю.  

Більш того, через нестачу іонів, значення рН, що подаються з датчиком у дистильованій воді, будуть 

нестабільними. 

Якщо показники вашого датчика рН відрізняються від рН в буферній суміші (наприклад, показник 

6,7 у буфері 7), вам може просто знадобитись калібрування датчика. Див. розділ «Калібрування 

датчика» для більш детальної інформації. 

Огляньте скляну колбу. У разі виявлення тріщин показники рН будуть неточними. 

Якщо ваші показники відрізняються на кілька значень рН, показники рН не змінюються під час 

переходу від однієї буферної суміші до буферної суміші різних рН, датчик залишався сухим тривалий 

період часу, або спрацьовування датчика було повільним, проблема може бути більш серйозною. 

Метод «активування» можна використовувати для відновлення електродів рН. Для активування 

вашого датчика рН виконайте наступне: 

1. Замочіть електрод рН на 4-8 годин у розчині НСl 0,1-0,5 моль/л. 

2. Промийте електрод та занурте наконечник в свіже-приготований розчин тривалого зберігання 

(рецепт вище) на 30-60 хвилин. 

3. Промийте електрод та протестуйте його в буферних сумішах з відомими рН. 

 

Періодично, в буферному/ консервуючому розчині рН4 може з’являтись пліснява. Вона не буде 

завдавати шкоду електроду, її можна легко видалити за допомогою розчину м’якого миючого засобу. 

Появу плісняви в консервуючих сумішах можна блокувати за допомогою буферного стабілізатора. 

Для додаткової інформації про усунення несправностей та типових запитань, див. 

www.vernier.com/til/3965.  

 

Інформація щодо ремонту 
Якщо ви переглянули відео, пов’язані з продуктом, дотримувались вказівок щодо усунення 

несправностей, і досі маєте труднощі зі своїм датчиком рН 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 

Засіб для зберігання електроду, 500 мл 

Набір буферних рН капсул (3х10) 

Балони для консервуючого розчину, упаковка з 5 шт. 

Електрод рН BNC Go Direct 

Підсилювач електродів Go Direct 

Micro USB кабель  

USB-C до Micro USB кабель 

Змінний акумулятор Go Direct 300 мА*год 

Артикул 

PH-SS 

PH-BUFCAP 

BTL 

GDX-РН-BNC 

GDX-EA 

CB-USB-MICRO 

CB-USB-C-MICRO 

GDX-BAT-300 
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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 
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 

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

призводити до небажаної експлуатації пристрою. 
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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» 

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. 06/08/17 

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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