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Melt Station 
(Артикул MLT-BTA) 

 
 

 

Melt Station – це датчик, який використовується для вимірювання температури плавлення твердих 

речовин. 

 

Що входить до комплекту Melt Station? 

 Пристрій Melt Station 

 Джерело живлення 

 Упаковка 100 капілярних трубок з одним закритим кінцем 

 

Принцип роботи Melt Station 

Melt Station складається з алюмінієвого термостату, в якому є три отвори для капілярних трубок. 

Капілярна трубка, в якій міститься тверда речовина, під’єднується до термостату, а сам термостат 

нагрівається за допомогою вбудованого елементу. Температурний датчик з терморезистором, також 

вбудований в термостат, вимірює температуру термостату і, відповідно, капілярної трубки з 

речовиною. Температурний датчик підключається до інтерфейсу по збору даних від Vernier, який 

дозволяє відстежувати та записувати показники програмного забезпечення Logger Pro® 3 або додатку 

LabQuest®. Речовина для плавлення оглядається за допомогою лінз зі збільшенням в 6 разів. 

Регулювання температури на Melt Station ділиться на три  зони. 

 Перша зона в позиції «Викл. (Off)»  призначена для  охолодження термостату після того, як 

ви завершите перевірку температури плавлення. Після повертання ручки управління в позицію 

охолодження, активується вентилятор і синій світлодіодний індикатор. 

 Друга зона ділиться на спеціальні налаштування температури. Такі температури відповідають 

очікуваній температурі плавлення речовини. Ви обираєте одне з вказаних налаштувань, коли Melt 

Station нагрівається до температури 100С очікуваної температури плавлення вашого твердого 

зразка. Швидкість нагрівання зменшується до ~1,50C/хв для кожного з вказаних налаштувань. 

 Третя зона відноситься до швидкого нагрівання. При швидкому нагріванні Melt Station буде 

нагріватись при температурі > 100С/хв. 

 

Запобіжне автоматичне вимикання 

Важливою захисною функцією Melt Station є автоматичне вимикання. Після повертання ручки 

управління в позицію нагрівання, вбудований таймер розпочинає 60-хвилинний зворотній відлік. 

Через 60 хвилин Melt Station автоматично вимкне термостат і при цьому увімкнеться жовтий 

світлодіодний індикатор. Для перезавантаження Melt Station просто поверніть ручку управління в 

позицію охолодження або вимикання. 

 

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. 
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Позначки на шкалі регулятора Melt Station 

: позиція вимикання (Off) 

: увімкнений вентилятор охолодження 

: швидке нагрівання; швидкість нагрівання > 100С/хв. 

 

Характеристики Melt Station 

 Карданний підвіс дозволяє вам опускати Melt Station для простого розміщення капілярної трубки 

в термостаті, а також для регулювання кута спостереження лінз. 

 Використовує простий прямий температурний контроль. 

 Активація світлодіодного індикатора інформує вас про те, що Melt Station нагрівається 

(червоний), охолоджується (синій) або в режимі автоматичного вимикання (жовтий). 

 Дані, виведені за допомогою програмного забезпечення Melt Station, дозволяють вам визначити 

початок та завершення діапазону температури плавлення. 

 Вентилятор охолодження суттєво скорочує час між тестами. У більшості випадків Melt Station 

буде готова до наступного тестування через 2-3 хв. 

 Чудове оглядове вікно, що включає лінзи зі збільшенням в шість разів з типовою оглядовою 

дистанцією в 5 дюймів, забезпечує чіткий перегляд капілярних трубок до двох футів. Оглядова 

зона підсвічується сфокусованим світлодіодним освітленням. 

 Автоматичне вимикання через приблизно 60 хв після нагрівання забезпечує додатковий захист.  

 

Принцип використання  Melt Station 

Використання Melt Station з програмним забезпеченням Logger Pro 3 

Melt Station підключається до комп’ютеру з інтерфейсом по збору даних від Vernier таким, як 

LabPro®, Go! Link®, LabQuest® 2, LabQuest® або LabQuest® Mini. Ви будете управляти Logger Pro 3 

(версія 3.8.4 або новіша версія) на вашому комп’ютері. 

 

Приклад процедури для збору даних на комп’ютері 

1. Наберіть невелику кількість твердої речовини в капілярну трубку. 

2. Перевірте ручку управління на Melt Station або переконатись, що вона знаходиться в положенні 

«Викл». Підключіть джерело живлення Melt Station до електророзетки. 

3. Підключіть кабель датчика Melt Station до комп’ютерного інтерфейсу. 

4. Запустіть Logger Pro 3 (версія 3.8.4 або новіша версія) на комп’ютері. Діючі показники 

температури будуть показуватись навіть, коли ручка управління Melt Station в позиції «Викл.». 

5. Обережно розмістіть капілярну трубку з речовиною в одному з трьох отворів алюмінієвого 

термостату Melt Station. Ви можете трішки нахилити Melt Station до себе, щоб краще бачити 

термостат. 

6. Нахиліть Melt Station донизу або догори, щоб краще оглянути твердий зразок через оглядову 

лінзу. 

7. Значення за замовчуванням – 100 показників на хвилину протягом 20 хвилин, що підходить для 

більшості тестів. Якщо ви хочете змінити параметри по збору даних, виберіть «Збір даних» з 

меню «Експеримент». Клікніть «Виконано», щоб продовжити далі. 
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8. Клікніть «Збирати», щоб розпочати збір даних. На Melt Station поверніть ручку управління в зону 

«Швидке нагрівання». Активується червоний світлодіодний індикатор, вказуючи на нагрівання 

Melt Station. Швидке нагрівання буде нагрівати твердий зразок зі швидкістю > 100С/хв. 

9. Слідкуйте за температурою по відношенню до графіку часу. Коли температура в межах 100С 

очікуваної температури плавлення вашого твердого зразка, поверніть ручку управління у позицію 

вказаної температури, зменшивши швидкість нагрівання до ~1,50C/хв.  

10. Уважно огляньте ваш зразок. При виявленні перших ознак плавлення, клікніть «Позначити» (або 

натисніть клавішу D), щоб позначити температуру на вашому графіку. Після плавлення усього 

твердого зразка, знову клікніть «Позначити», щоб вказати відповідну температуру. Дві позначені 

точки описують діапазон температур плавлення вашого твердого зразка. Щоб позначити 

Позначки даних можна додати текст, двічі клікнувши на їхні допоміжні об’єкти. 

 

 
Рис. 1 Температура плавлення невідомої речовини 

 

11. Припиніть збір даних. Оберіть функцію «Зберегти останній запуск» в меню «Експеримент». На 

Melt Station поверніть ручку управління для налаштування Вентилятора/Охолодження. Буде 

активовано синій світлодіодний індикатор, вказуючи на охолодження Melt Station. 

12. Підготуйте другий твердий зразок для тестування. Слідкуйте за температурою термостату на 

датчику Logger Pro. Після охолодження термостату до допустимої низької температури, повторіть 

кроки 8-11. 

 

Використання Melt Station разом з додатком LabQuest 

Ви можете підключити Melt Station безпосередньо до LabQuest 2 або LabQuest. Ви будете 

використовувати версію 1.5 або новішу версію додатку LabQuest. 

 

Приклад процедури для збору даних через LabQuest 

1. Наберіть невелику кількість твердої речовини в капілярну трубку. 

2. Перевірте ручку управління на Melt Station або переконатись, що вона знаходиться в положенні 

«Викл». Підключіть джерело живлення Melt Station до електророзетки. 

3. Підключіть Melt Station до LabQuest 2 або до первинної LabQuest. Через певний час з’явиться 

екран індикатору, який буде показувати температуру термостату Melt Station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час (хв.) 

Температура (0С) 

Початок плавлення 

Температура: 158,00С 

Час: 6,50 хв 

Завершення плавлення 

Температура: 161,30С 

Час: 7,40 хв 
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4. Обережно розмістіть капілярну трубку з речовиною в одному з трьох отворів алюмінієвого 

термостату Melt Station. Ви можете трішки нахилити Melt Station до себе, щоб краще бачити 

термостат. 

5. Нахиліть Melt Station донизу або догори, щоб краще оглянути твердий зразок через оглядову 

лінзу. 

6. Значення за замовчуванням – 100 показників на хвилину протягом 20 хвилин, що підходить для 

більшості тестів. Якщо ви хочете змінити параметри по збору даних, виберіть «Режим» у 

верхньому правому кутку екрану індикатора і проведіть необхідні зміни. 

7. Розпочніть збір даних. На Melt Station поверніть ручку управління в зону «Швидке нагрівання». 

Активується червоний світлодіодний індикатор, вказуючи на нагрівання Melt Station. Швидке 

нагрівання буде нагрівати твердий зразок зі швидкістю > 100С/хв. 

8. Слідкуйте за температурою по відношенню до графіку часу. Коли температура в межах 100С 

очікуваної температури плавлення вашого твердого зразка, поверніть ручку управління у позицію 

вказаної температури, зменшивши швидкість нагрівання до ~1,50C/хв.  

9. Уважно огляньте ваш зразок. При виявленні перших ознак плавлення, клікніть «Позначити», щоб 

позначити температуру на вашому графіку. Після плавлення усього твердого зразка, знову 

клікніть «Позначити», щоб вказати відповідну температуру. Дві позначені точки описують 

діапазон температур плавлення вашого твердого зразка. Щоб позначити або видалити Позначку, 

уведіть Позначки даних справа від графіку. 

10. Припиніть збір даних. Оберіть кнопку «Менеджер файлів» (верхній правий куток на екрані 

графіку), щоб зберегти ваш запуск. На Melt Station поверніть ручку управління для налаштування 

Вентилятора/Охолодження. Буде активовано синій світлодіодний індикатор, вказуючи на 

охолодження Melt Station. 

11. Підготуйте другий твердий зразок для тестування. Слідкуйте за температурою термостату на 

екрані датчика. Після охолодження термостату до допустимої низької температури, повторіть 

кроки 7-10. 

 

Безпека 

Перед проведенням будь-якого технічного обслуговування на Melt Station просимо врахувати 

наступні правила безпеки. 

 Переконайтесь, що установка вимкнена, а термостат холодний, перед запуском будь-якого виду 

обслуговування. 

 Завжди одягайте захисні окуляри під час обслуговування або очищення блоку. 

 Не відкривайте нижню секцію. Доступ до всіх деталей, які обслуговуються користувачем, можна 

отримати, лише знявши панель з лінзами. 

 Переконайтесь, що установка змонтована повторно і перевірена належним чином перед її 

поверненням до аудиторії або лабораторії. 

 Не обслуговуйте блок у разі відсутності або пошкодження будь-якої частини. 

 

Регулярне обслуговування 

Очищення зовнішніх поверхонь 

Очистіть зовнішні металеві поверхні Melt Station тканиною, змоченою м’яким миючим засобом. Не 

використовуйте органічні розчинники для очищення Melt Station. 
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Видалення поламаних капілярних трубок 

Виконайте вказані нижче кроки, щоб видалити поламану капілярну трубку з Melt Station. 

Увага: Не тримайте поламану капілярну трубку своїми пальцями. Одягайте захисні лінзи або 

окуляри. 

1.  Вимкніть Melt Station і дайте їй охолонути до кімнатної температури. Вийміть силовий кабель з 

пристрою. 

2. Покладіть Melt Station на бік, таким чином отвори капілярних трубок будуть максимально в 

горизонтальному положенні. Це сприятиме безпечному видаленню уламків скла.  

3. Вийміть дві різьбові гвинти, що тримають панель лінз. Відкладіть вбік гвинти та оглядові лінзи. 

4. Використовуйте торцевий ключ на 3/32 дюймів, щоб зняти два болти, які тримають металеві 

пресуючі лапки. Відкладіть болти та пресуючі лапки вбік. Відсуньте скляне вікно, щоб зняти 

його, і відкладіть вбік. Увага: Краї скла можуть бути гострими. 

5. Використовуйте підходящий інструмент, щоб обережно зняти поламану капілярну трубку з 

відповідного отвору і помістити у контейнер для збору скла. Якщо капілярна трубка послаблена у 

отворі, ви можете обережно вийняти Melt Station, щоб перемістити трубку до збірного 

контейнеру. 

6. Замініть скляне вікно, металеві лапки та оглядові лінзи. Обережно затягніть болти, щоб вони були 

закріплені, а не дуже затягнуті. Пам’ятайте, що ви можете зняти дані деталі в майбутньому. 

 

Важлива інформація щодо техніки безпеки 

Melt Station призначена для використання в дослідницькій лабораторії. Її цільове призначення – 

визначити температуру плавлення твердої речовини в діапазоні температур від навколишнього 

середовища до 2600С. Інструкції з техніки безпеки, вказані нижче, потрібно чітко виконувати під час 

експлуатації цього пристрою. Невиконання цих вказівок порушує стандарти техніки безпеки, 

визначені в цьому документі, та стандарти на зразок належної лабораторної практики. 

 Завжди одягайте захисні лінзи або окуляри під час використання Melt Station. 

 Не використовуйте Melt Station для інших цілей, окрім її цільового призначення, що полягає у 

вимірюванні точки плавлення твердої речовини. 

 Використовуйте Melt Station під наглядом кваліфікованого хіміка. 

 Помістіть Melt Station на чистій та рівній поверхні. 

 Переконайтесь, що Melt Station знаходиться на безпечній відстані від розчинників, контейнерів з 

рідкими або газоподібним речовинами та джерелами води. 

 Не використовуйте Melt Station разом з горючими рідинами або газами. 

 Не дозволяйте пристрою намокнути. У протилежному випадку одразу відключіть пристрій від 

джерела струму і дайте пристрою добре висохнути. 

 Коннектор ВТА Melt Station потрібно використовувати лише з інтерфейсом Vernier, включаючи: 

LabPro, Go! Link, LabQuest 2, LabQuest або LabQuest Mini. 

 Не вмикайте Melt Station, доки увімкнено терморезистор і відома температура в термостаті. 
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 Не залишайте пристрій без нагляду під час нагрівання; завжди слідкуйте за температурою. 

 Одразу вимкніть Melt Station після завершення усіх перевірок. 

 Не змінюйте і не знімайте захисну металічну оболонку, яка оточує термостат Melt Station. 

 Melt Station створена для експлуатації у вертикальному положенні. 

 Не торкайтесь до термостату, доки він гарячий. 

 Програмне забезпечення Logger Pro (версія 3.8.4 або новіша), LabQuest 2 чи оригінальний 

LabQuest (версія додатку 1.5 або новіша) будуть показувати температуру термостату одразу після 

підключення Melt Station. Перевірте температуру термостату перед введенням капілярної трубки 

для твердої речовини. 

 Термостат може залишатись гарячим протягом короткого періоду часу після використання, навіть 

у ввімкненому положенні. 

 Використовуйте Melt Station у добре провітреному приміщенні. 

 Melt Station не призначена для використання у рідинах чи у вологих середовищах. 

 Melt Station не призначена для використання зі зразками, які можуть вибухнути або загорітись 

внаслідок теплоти, тертя або іскри. 

 Доки регулярне обслуговування можна проводити на Melt Station, такі завдання повинен 

виконувати лише кваліфікований персонал. 

 Не використовуйте Melt Station у разі виявлення будь-яких неточностей. 

 Не змінюйте та не встановлюйте додаткові деталі на Melt Station. 

 Перед зберіганням відключіть Melt Station. 

 

Технічні характеристики Melt Station 

Розміри: основа – 13 см х 1,5 см, корпус  - 9 см х 9 см х 24 см 

Вага Melt Station: 1,0 кг (2,2 фунтів) 

Вага Melt Station + адаптер змінного струму: 1,2 кг (2,6 фунтів) 

Діапазон: зовнішнє середовище до 2600С 

Температурний датчик: Клас А, платиновий терморезистор 

Роздільна здатність: 0,100С 

Похибка: ±0,31 + 0,0006 Т, де Т – температура в градусах Цельсія 

Типова похибка: ±0,40С (<2000С); ±0,50С (>2000С) 

Калібрування: заводське калібрування 

Живлення: 24 В постійного струму до блоку, універсальний адаптер змінного струму 100-240 В 

змінного струму 50-60 Гц уведення 

Споживання енергії: макс. 40 Вт, <0,5 А@ 110 В 

Аварійне відключення: термостат автоматично вимикається приблизно через шість хвилин після 

нагрівання. 

Капілярні трубки: 1,4 – 1,8 мм зовнішнього діаметру, довжина – 100 мм 

Отвори капілярної трубки: 3 

Оглядові лінзи: діаметр 27 мм (функціональний), 30 мм (фактичний) 

Освітлення капілярних отворів: 3 білі світлодіодні індикатори 

Освітлення шкали регулятора: червоний світлодіодний індикатор (вказує на режим нагрівання), синій 

світлодіодний індикатор (вказує на режим охолодження з управлінням вентилятора охолодження), 

жовтий світлодіодний індикатор (активоване запобіжне вимикання) 
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Цей датчик обладнаний схемою, яка підтримує автоматичну ідентифікацію. Під час використання з 

LabQuest 2, LabQuest, LabQuest Mini, LabPro і Go! Link, програмне забезпечення для збору даних 

визначає датчик та використовує попередньо встановлені параметри для конфігурації експерименту, 

що підходять для відповідного датчика. 

 

Інформація щодо калібрування 

Температурний датчик, вбудований в алюмінієвий термостат Melt Station, ніколи не потребуватиме 

калібрування. Датчик проходить належне калібрування перед поставкою, і таке унікальне 

калібрування зберігається на чипові датчика. Примітка: не існує методу для проведення 

калібрування цього датчика в будь-якій з наших програм. 

 

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.  
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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. 6/5/2012 

Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest 2, Vernier LabQuest, Vernier LabQuest Mini, Vernier LabPro, Go! Link, Vernier 

EasyLink 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. 

 Надруковано на переробленому папері. 
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