
Instrukcja – Kolorymetr
gdx-col

Opis

Użyj tego czujnika do zbadania absorbancji i procentowej przepuszczalności w różnych 

eksperymentach, w tym w prawie Beer'a (absorbancja w stosunku do stężenia) i badaniach 

kinetycznych (stężenie w zależności od czasu). Można wybierać między czterema 

długościami fali (430 nm , 470 nm , 565 nm , 635 nm ), w zależności od potrzeb.

Go Direct Colorimeter oferuje jednostopniową kalibrację dla wszystkich czterech długości 

fal. Jest to bardzo proste: włożenie kuwety wody destylowanej i naciśnięcie przycisku 

kalibracji.

Go Direct Kolorymetr może być używany w różnych eksperymentach:

 Prawo Beer'a

 Określić stężenie nieznanych roztworów.

 Badanie zmian stężenia w stosunku do czasu.

 Monitoruj wskaźniki reakcji.



Uwaga: produkty Vernier są przeznaczone do użytku edukacyjnego. Nasze produkty nie są 

zaprojektowane, ani nie są zalecane do jakichkolwiek procesów przemysłowych, medycznych

lub komercyjnych, takich jak wsparcie dla życia, diagnoza pacjentów, kontrola procesu 

produkcyjnego lub wszelkiego rodzaju testy przemysłowe.

Co jest w zestawie:

 Kolorymetr

 15szt kuwetek

 kabel Micro USB

Pierwsze kroki

Zobacz następujący link dla informacji o połączeniu specyficznych dla platformy:

www.vernier.com/start/gdx-col

Połączenie Bluetooth Połączenie USB

1. Zainstaluj analizę graficzną 4 na 

komputerze, Chromebooku ™ lub 

urządzeniu mobilnym. Informacje na 

temat dostępności oprogramowania 

można znaleźć na stronie 

www.vernier.com/ga4.

2. Ładuj czujnik przez co najmniej 2 

godziny przed pierwszym użyciem.

3. Włącz czujnik, naciskając raz 

przycisk zasilania. Dioda LED 

Bluetooth ®zacznie migać na 

czerwono.

4. Uruchom analizę graficzną 4.

5. Kliknij lub dotknij Sensor Data 

1. Zainstaluj Analizę graficzną 4 na 

swoim komputerze lub 

Chromebooku. Jeśli używasz 

LabQuest 2, upewnij się, że aplikacja 

LabQuest jest aktualna.Informacje na

temat dostępności oprogramowania 

można znaleźć na stronie 

www.vernier.com/ga4 lub na stronie 

www.vernier.com/downloads, aby 

zaktualizować aplikację LabQuest.

2. Podłącz czujnik do portu USB.

3. Uruchom analizę graficzną 4 lub 

włącz LabQuest 2. Jesteś teraz 

gotowy do zbierania danych.



Collection.

6. Kliknij lub dotknij swojego czujnika 

Go Direct z listy Odkrytych urządzeń 

bezprzewodowych. Identyfikator 

czujnika znajduje się w pobliżu kodu 

kreskowego na czujniku. Dioda LED 

Bluetooth zacznie migać na zielono, 

gdy zostanie poprawnie podłączona.

7. Kliknij lub dotknij Gotowe, aby 

przejść do trybu zbierania danych.

Ładowanie czujnika

Podłącz  kolorymetr Go Direct do dołączonego kabla ładującego USB i dowolnego 

urządzenia USB przez dwie godziny.

Możesz także ładować do ośmiu Go Direct Colorimeter jednoczśnie za pomocą 

naszej Go Charge Station, sprzedawanej osobno (kod zamówienia: GDX-

CRG). Dioda LED na każdym kolorymetrze GO Direct wskazuje stan naładowania.

Ładowanie Pomarańczowa dioda LED obok ikony akumulatora świeci się 

podczas ładowania czujnika.

W pełni 

naładowany

Zielona dioda obok ikony akumulatora świeci się, gdy czujnik jest 

w pełni naładowany.

Zapewniając moc

Włączanie czujnika Naciśnij raz przycisk. Czerwony wskaźnik LED miga, gdy 

urządzenie jest włączone.

Przełączanie 

czujnika w tryb 

uśpienia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad trzy sekundy, aby 

przejść w tryb uśpienia. Czerwony wskaźnik LED przestaje 

migać podczas snu.



Podłączanie czujnika

Zobacz poniższy link, aby uzyskać aktualne informacje o połączeniu:

www.vernier.com/start/gdx-col

Łączenie przez Bluetooth

Gotowy do 

podłączenia

Czerwona dioda LED obok ikony Bluetooth miga, gdy czujnik 

jest obudzony i gotowy do podłączenia.

Połączony Zielona dioda LED obok ikony Bluetooth miga, gdy czujnik jest 

podłączony przez Bluetooth.

Łączenie przez USB

Podłączone i 

ładowanie

Pomarańczowa dioda LED obok ikony baterii świeci ciągłym 

światłem, gdy czujnik jest podłączony do analizy graficznej przez 

USB i ładuje urządzenie. LED obok ikony Bluetooth jest 

wyłączony.

Podłączony, w 

pełni naładowany

Zielona dioda LED obok ikony baterii świeci światłem ciągłym, 

gdy czujnik jest podłączony do analizy graficznej przez USB i 

całkowicie naładowany. LED obok ikony Bluetooth jest 

wyłączony.

Ładowanie przez 

USB, 

połączone przez 

Bluetooth

Pomarańczowa dioda LED obok ikony baterii świeci stałym 

światłem podczas ładowania czujnika. Zielona dioda obok ikony 

Bluetooth miga.

Korzystanie z produktu

Podłącz czujnik postępując zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale 

"Wprowadzenie" niniejszej instrukcji. Po podłączeniu czujnika należy wykonać 

następujące czynności przed rozpoczęciem zbierania danych.

1. Naciśnij przycisk  na kolorymetrze, aby wybrać prawidłową długość fali dla 
eksperymentu (430 nm, 470 nm, 565 nm lub 635 nm).



2. Pozwól, aby kolorymetr rozgrzał się przez około pięć minut przed kalibracją.

3. Kalibruj kolorymetr.

a. Przesuń pokrywkę kolorymetru otwartą, aby odsłonić szczelinę kuwety.

b. Włóż kuwetę wypełnioną wodą destylowaną lub innym 
rozpuszczalnikiem używanym do przygotowania twoich roztworów, do wykroju
kalibracyjnego (100% przepuszczalności lub 0 absorbancji). 
Ważne: Ustaw jedną z wyraźnych stron kuwety strzałką po prawej stronie 
gniazda kuwety. Przesuń pokrywę kolorymetru zamkniętą.

c. Naciśnij przycisk CAL na kolorymetrze, aby rozpocząć proces 
kalibracji. Zwolnij przycisk CAL, gdy zacznie pulsować czerwona dioda LED.

d. Gdy czerwona dioda przestanie migać, kalibracja jest 
zakończona. Odczyt absorbancji powinien być bardzo zbliżony do 0,000 
(100% T).

e. Usuń pustą kuwetę z kolorymetru.

4. Kontynuuj gromadzenie danych.

Kalibrowanie

Kalibracja jest wymagana do użycia. Instrukcje znajdują się w sekcji Korzystanie z 

produktu.

Dane techniczne

Zakres 

kolorymetryczny

0 do 3 (absorbancja) (0 do 100% T)

Użyteczny zakres 0,05 do 1,0 absorbancji (90% do 10% 

T)

Długości fal 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm

Utrzymanie



Informacje o akumulatorze

Go Direct Colorimeter zawiera małą baterię litowo-jonową. System zaprojektowano 

tak, aby zużywał bardzo mało energii i nie obciążał baterii. Chociaż bateria jest 

objęta gwarancją na jeden rok, oczekiwana żywotność baterii powinna wynosić kilka 

lat. Baterie zapasowe są dostępne w wersji Vernier (kod zamówienia: GDX-BAT-

300).

Przechowywanie i konserwacja

Aby przechowywać kolorymetr Go Direct przez dłuższy czas, należy przełączyć 

urządzenie w tryb uśpienia, przytrzymując przycisk przez co najmniej trzy 

sekundy. Czerwona dioda przestanie migać, aby pokazać, że urządzenie znajduje 

się w trybie uśpienia. Po kilku miesiącach bateria rozładuje się, ale nie zostanie 

uszkodzona. Po takim przechowywaniu ładuj urządzenie przez kilka godzin, a 

urządzenie będzie gotowe do pracy.

Wystawienie akumulatora na działanie temperatur powyżej 35 ° C (95 ° F) skróci jego

żywotność. Jeśli to możliwe, przechowuj urządzenie w miejscu, które nie jest 

narażone na skrajne temperatury.

Wodoodporność

Go Direct Colorimeter nie jest wodoodporny i nigdy nie powinien być zanurzony w 

wodzie.

Jeśli do urządzenia dostanie się woda, natychmiast wyłącz urządzenie (naciśnij i 

przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad trzy sekundy). Odłącz czujnik i kabel 

ładujący i wyjmij baterię. Przed ponownym użyciem urządzenia pozwól mu dokładnie

wyschnąć. Nie próbuj suszyć za pomocą zewnętrznego źródła ciepła.

Jak działa czujnik

Światło ze źródła światła LED przechodzi przez kuwetę zawierającą próbkę 

roztworu. Część wchodzącego światła jest absorbowana przez roztwór. W rezultacie 

światło o mniejszej intensywności uderza w fotodiodę.



Rozwiązywanie problemów

Oto kilka wskazówek dotyczących najlepszych metod gromadzenia danych:

 Pozwól, aby kolorymetr rozgrzał się przez około 5 minut przed kalibracją.

 Napełnij kuwetę dwie trzecie do trzech czwartych pełną cieczą, w tym 

półwyrobem kalibracyjnym, aby światło niezawodnie przepłynęło przez płyn.

 Po napełnieniu kuwety cieczą, zamknij kuwet nakrętką, aby zapobiec rozlaniu.

 Należy umieścić kuwetę w kolorymetrze, aby ścieżka światła przechodziła 

przez jasne boki kuwety. Strzałka z prawej strony gniazda kuwety pokazuje 

ścieżkę światła.

 Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj jednej kuwety do wykonania wszystkich 

pomiarów dla danego eksperymentu.

 Po skalibrowaniu kolorymetru, a następnie zmianie długości fali, skalibruj 

ponownie kolorymetr, aby zapewnić właściwą identyfikację nowej długości fali.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, wartości absorbancji lub transmitancji próbki powinny 

mieścić się w tych zakresach:

 procent przepuszczalności: 10-90%

 absorbancja: 0,05-1,0



Wyniki eksperymentu prawniczego piwa zaczynają tracić liniowość przy wartościach 

absorbancji powyżej 1,0 (wartości transmitancji procentowej mniejsze niż 10%). Jeśli 

masz roztwór, które transmituje tak niski poziom światła, rozważ rozwodnienie 

roztworu tak, aby mieściło się w tym zakresie.

Informacje o naprawie

Jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów i nadal masz 

problemy z kolorymetrem Go Direct , skontaktuj się z pomocą techniczną Vernier pod

adresem vernier@vernier.pl. Specjaliści ds. Pomocy technicznej będą 

współpracować z Tobą w celu ustalenia, czy urządzenie musi zostać wysłane do 

naprawy. 

Akcesoria / zamienniki

Pozycja Kod zamówienia

Kabel Micro USB CB-USB-MICRO

Kabel USB-C na kabel Micro USB CB-USB-C-MICRO

Go Direct 300 mAh Bateria zapasowa GDX-BAT-300

Kuwety z tworzywa sztucznego (zakres widzialny) CUV

Gwarancja

Vernier gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i wad 

wykonania przez okres pięciu lat od daty wysyłki do klienta. Niniejsza gwarancja nie 

obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym użyciem lub 

niewłaściwym użytkowaniem. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie instytucji 

edukacyjnych.

Sprzedaż



Pozbywając się tego produktu elektronicznego, nie traktuj go jak odpadki 

komunalne. Jego utylizacja podlega przepisom różniącym się w zależności od kraju i 

regionu. Produkt ten należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu 

recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową 

utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym 

konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Recykling materiałów pomoże 

chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat 

recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim lub usługą 

utylizacji.

Nie nakłuwaj ani nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła lub płomienia.

 Przedstawiony symbol oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać do 

standardowego pojemnika na odpady.
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