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Датчик 

температури 
(Код замовлення TMP-BTA) 

Датчик температури може використовуватися в якості термометру для експериментів по 

хімії, фізиці, біології, геонаук, наук про навколишнє середовище, тощо. 

Технічні характеристики 

 

 

 

Сумісні інтерфейси та програмне забезпечення 
Список інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісних з Датчиком температури, див. 

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

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

чого почати». 

Ось деякі загальні правила використання: 

 Рукоятка для датчика виконана із пластикової форми Santoprene®. Хоча цей матеріал 

дуже стійкий до хімічних властивостей, ми рекомендуємо уникнути занурення частини 

датчику, яка не зроблена із нержавіючої сталі. 

 Завжди ретельно промивайте датчик після використання. 
 

Відео 
Перегляньте відео по цьому виробу www.vernier.com/tmp-bta 

 

 

 

 

 

 
 

Як працює датчик 
Цей датчик використовує термістор NTC 20 кОм , що являє собою регульований резистор. 

Якщо температура зростає, опір знижується нелінійно. Найкраще наближення до цієї 

нелінійної характеристики - рівняння Стейнхарта-Харта. При 25°C, опір складає приблизно 

4,3% на °C. Інтерфейс вимірює значення опору, R, при конкретній температурі, та конвертує 

опір за допомогою рівняння Стейнхарта-Харта: 

T = [K0  + K1(ln 1000R) + K2(ln 1000R)3]-1  – 273,15 

де T - температура (°C), R - виміряний опір в 

кОм, Ko  =1,02119 × 10 -3, K1  = 2,22468 × 10-4, і K2  = 1,33342 × 10-7. Наші  

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. 

Температурний діапазон Від -40 до 135 ° С (від -40 до 275 ° F) 

Максимальна температура, який датчик витримує без 

пошкодження 

150°C 

Роздільна здатність 13 біт 0,09°C (від –40 до 0°C) 

 0,02°C (від 0 до 40°C) 

 0,05°C (від 40 до 100°C) 

 0,13°C (від 100 до 135°C) 

Роздільна здатність 12 біт 0,17°C (від –40 до 0°C) 

 0,03°C (від 0 до 40°C) 

 0,1°C (від 40 до 100°C) 

 0,25°C (від 100 до 135°C) 

Роздільна здатність 10 біт 0,68°C (від –40 до 0°C) 

 0,12°C (від 0 до 40°C) 

 0,4°C (від 40 до 100°C) 

 1,0°C (від 100 до 135°C) 

Температурний датчик Термістор NTC 20 кОм 

Точність ±0,2°C при 0°C, ±0,5°C при 100°C 

Швидкодія  

(час для 90% зміни в показаннях) 

10 секунд (у воді, при перемішуванні) 400 

секунд (у нерухомому повітрі) 

90 секунд (при русі повітря) 

Розміри датчика Довжина датчика (ручка плюс корпус): 

 15,5 см 

 Корпус із нержавіючої сталі: довжина 10,5 

 см, діаметр 4,0 мм 

 Ручка датчику: довжина 5,0 см 

 Діаметр 1,25 мм 

 

http://www.vernier.com/manuals/tmp-bta
http://www.vernier.com/start/tmp-bta
http://www.vernier.com/tmp-bta
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програми виконують це перетворення і надають показання в ° C (або в інших одиницях, якщо 

ви завантажуєте інше калібрування). 

Калібрування 
У більшості випадків Датчик температури не потребує калібрування. Він калібрується до 

відвантаження. Однак, ви можете калібрувати датчик за допомогою 

Logger Pro 3.3 або більш нової версії. Примітка: Калібрування можна виконувати лише на 

комп’ютерах, де працює Logger Pro. Більш детальну інформацію див. на 

www.vernier.com/til/1310 

Технічне обслуговування 
Найчастіші причини пошкодження датчику 

1. Перекручування кабелю Іноді студенти перекручують або закручують провід поруч з 

ручкою датчика. З плином часу це може спричинити послаблення дроту і припинити 

роботу датчика. 

2. Перегрів датчика. При використанні в хімічних лабораторіях, студенти будуть іноді 

класти датчик на гарячу плиту і ефективно готувати" пристрій. 

3. Блок не водонепроникний! Вода може просочитися в отвір датчика і пошкодити 

електроніку. Занурюйте тільки частину з нержавіючої сталі датчика в воду під час 

збору даних. 

На жаль, такі причини пошкодження вважаються нецільовим використанням і не 

покриваються нашою гарантією. За нашим досвідом, ремонт пошкодження такого типу 

неможливий. 

Корпус Датчику з нержавіючої сталі виконаний з нержавіючої сталі марки 316, що 

забезпечує високу стійкість до корозії для використання в наукових аудиторіях. Ось деякі 

загальні правила використання: 

 Датчик може залишатися безперервно у воді при температурах в діапазоні від 

-40 до 150 ° С. Безперервне використання в морській воді призведе лише до незначної 

зміни кольору зонда, без негативного впливу на роботу. 

 Ви можете постійно держати датчик в більшості органічних сполук, наприклад, 

метанол, етанол, 1-пропанол, 1-бутанол, н-гексан, лауринова кислота, 

парадихлорбензол, фенілсаліцилат та бензойна кислота. Датчик не можна утримувати 

в н-пентані більш однієї години. 

 Датчик може бути залишений в насичених основних розчинах, такими як NaOH, протягом 

48 годин, з незначною зміною кольору. Ми не рекомендуємо використовувати в 

основних розчинах, що мають концентрацію більше 3 М. 

 В таблиці приведена максимальна тривалість часу, рекомендована для впливу 

деяких звичайних кислот на датчик. Датчики, залишені в кислоті довше, ніж цей час, 

можуть покриватися бульбашками і / або змінювати колір, але будуть функціонувати. Ми 

не рекомендуємо залишати датчики для замочування будь-якою кислотою довше 48 

годин. 

 
Максимальний час впливу кислоти 

1 M  HCl 20 хв 

2 M  HCl 10 хв 

3 M  HCl 5 хв 

1 M  H2SO4 48 годин 

2 M  H2SO4 20 хв 

3 M  H2SO4 10 хв 

1 M HNO3 48 годин 

2 M HNO3 48 годин 

3 M HNO3 48 годин 

1 M  CH3COOH 48 годин 

2 M  CH3COOH 48 годин 

3 M  CH3COOH 48 годин 

1 M  H3PO4 48 годин 

2 M  H3PO4 48 годин 

3 M  H3PO4 48 годин 

Усунення неполадок 
Первинне випробування 
Виконуйте дії  з частини «Застосування приладу» Тримайте наконечник датчика в руці та 

перевірте, чи не змінено показники температури. 

Додаткову інформацію щодо усунення неполадок та поширені запитання див. на 

www.vernier.com/til/1392 
 

Інформація щодо ремонту 
Якщо ви подивились відео про виріб, виконали дії по усуненню неполадок, але проблеми з 

Датчиком з нержавіючої сталі 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. Зламані 

затискачі не погіршують роботу датчика. Додаткову інформацію щодо належного зберігання 

див. на www.vernier.com/til/2377 

http://www.vernier.com/til/1310
http://www.vernier.com/til/1392
http://www.vernier.com/til/2377
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Рев. 2/8/16 

 

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. 

mailto:info@vernier.com
http://www.vernier.com/

