
Instrukcja czujnika par alkoholu 
etylowego GDX-ETOH

Go Direct Ethanol Vapor mierzy stężenie etanolu w powietrzu nad roztworem wodnym. Ten 

czujnik może być używany w wielu różnych eksperymentach w badaniach biologicznych, 

rolniczych, żywnościowych i środowiskowych.

 Określić szybkość wytwarzania etanolu podczas fermentacji.

 Zmierz dyskretną ilość etanolu w danej próbce.

 Zbadaj, które cukry mogą fermentować.

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 zawarte

 Go Direct Ethanol Vapor - czujnik

 250 ml butelka Nalgene

 # 6 Stopper



 Zapasowy zespół pokrywy

 Taśma 

 Kabel Micro USB

Pierwsze kroki

Zobacz następujący link dla informacji o połączeniu specyficznych dla platformy:

www.vernier.com/start/gdx-etoh

Połączenie Bluetooth Połączenie USB

1. Zainstaluj analizę graficzną 4 na komputerze, 

Chromebooku ™ lub urządzeniu mobilnym. Jeśli używasz 

LabQuest 2, upewnij się, że aplikacja LabQuest jest 

aktualna. Zobacz www.vernier.com/ga4, aby uzyskać dostęp do 

analizy graficznej 4 lub www.vernier.com/downloads, aby 

zaktualizować aplikację LabQuest.

2. Ładuj czujnik przez co najmniej 2 godziny przed pierwszym

użyciem.

3. Włącz czujnik, naciskając raz przycisk zasilania. Dioda 

LED zacznie migać na czerwono.

4. Uruchom analizę graficzną 4 lub włącz LabQuest 2.

5. Jeśli korzystasz z Graficznej analizy 4, kliknij lub dotknij 

Sensor Data Collection. Jeśli używasz LabQuest 2, wybierz 

Wireless Device Setup> Go Direct z menu Sensors.

6. Wybierz swój czujnik Go Direct z listy Odkrytych urządzeń 

bezprzewodowych. Identyfikator czujnika znajduje się w pobliżu 

kodu kreskowego na czujniku. Po pomyślnym podłączeniu dioda

LED zacznie migać na zielono.

7. Kliknij lub dotknij Gotowe, aby przejść do trybu zbierania 

danych.

1. Jeśli używasz komputera lub Chromebooka, zainstaluj 

analizę graficzną 4. Jeśli korzystasz z LabQuest 2, upewnij 

się, że aplikacja LabQuest jest aktualna. Zobacz 

www.vernier.com/ga4, aby uzyskać dostęp do analizy 

graficznej 4 lub 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.
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Ładowanie czujnika

Podłącz Go Direct Ethanol Vapor do załączonego kabla Micro USB i dowolnego 

urządzenia USB na dwie godziny.

Możesz również naładować do ośmiu czujników pary etanolu Go Direct za pomocą 

naszej stacji ładowania Go Direct, sprzedawanej osobno (kod zamówienia: GDX-

CRG). Dioda LED każdej pary etanolu Go Direct pokazuje stan naładowania.

Ładowanie Niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym, gdy czujnik jest 

podłączony do kabla Micro USB lub stacji ładującej.

W pełni 

naładowany

Niebieska dioda LED zgaśnie po zakończeniu ładowania.

Zasilanie czujnika

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 uśpienia.

Podłączanie czujnika

Zobacz poniższy link, aby uzyskać aktualne informacje o połączeniu:

www.vernier.com/start/gdx-etoh

Podłączone i ładowanie Niebieska i zielona dioda LED świecą, gdy czujnik jest 

podłączony do analizy graficznej przez USB i ładuje się 

urządzenie. (Zielona dioda LED jest zasłonięta przez 

niebieską).

Połączony Zielona dioda LED świeci ciągłym, gdy czujnik jest 

podłączony do analizy graficznej przez USB, a urządzenie 

jest w pełni naładowane. Zielona dioda LED miga, gdy 

czujnik jest podłączony do analizy graficznej za 
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pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Ładowanie przez USB, 

połączone przez 

bezprzewodową 

technologię Bluetooth

Niebieska dioda LED świeci ciągłym światłem i miga 

zielona dioda LED, ale zielona migająca dioda LED 

wygląda na białą, ponieważ jest przytłoczona przez 

niebieski.

Identyfikacja czujnika

Gdy podłączone są dwa lub więcej czujników, czujniki można zidentyfikować, 

dotykając lub klikając Identyfikuj w informacjach o czujniku.

Korzystanie z produktu

1. Zdejmij końcówkę nasadki z czujnika. Wyrzuć bibułkę zakrywającą wieczko (pierwsze użycie).

2. Wytnij 1,5 centymetrowy kawałek taśmy hydraulika (w zestawie).

3. Zakryj czapkę całkowicie taśmą i sprawdź taśmę pod kątem zmarszczek lub szczelin.

4. Umieść końcówkę na taśmie i sprawdź, czy jest ona bezpieczna przed kontynuowaniem.

5. Podłącz sondę, wykonując czynności opisane w części "Wprowadzenie" niniejszej instrukcji.

Uwaga: Usuń taśmę z zakrętki na końcu eksperymentu. Aby uzyskać najlepsze 

rezultaty, używaj nowego kawałka taśmy każdego dnia, gdy używany jest czujnik.

Montaż czujnika, nasadki, taśmy i końcówki

Kalibracja czujnika

Przeprowadzenie kalibracji przy użyciu Go Direct Ethanol Vapor może nie być 

konieczne. Jeśli twój eksperyment lub aplikacja ocenia szybkość wytwarzania 

etanolu, np. Określając szybkość fermentacji za pomocą drożdży lub względną 

zmianę stężenia etanolu, to przechowywana kalibracja działa dobrze.

W przypadku analizy ilościowej próbek etanolu najlepiej jest zastosować 

dwupunktową kalibrację w celu poprawy dokładności. Dwa punkty wybrane do 

kalibracji będą zależeć od oczekiwanej ilości etanolu w próbce. Aby uzyskać 



najlepsze wyniki przy niskich stężeniach (0,1-1%), skalibruj przy użyciu 1% i 0,1% 

etanolu. Aby uzyskać najlepsze wyniki w wysokich stężeniach (1,0-3,0%), należy 

skalibrować za pomocą 3,0% i 1% etanolu. Jeśli mierzysz zakres pośredni, możesz 

również skalibrować za pomocą 0,2% i 2,0% etanolu.

Aby skalibrować czujnik w analizie graficznej, wykonaj następujące kroki.

1. Kliknij lub dotknij miernika czujnika, aby wyświetlić opcje czujnika.

2. Wybierz opcję Kalibracja i postępuj zgodnie z odpowiednimi monitami na ekranie Kalibracja czujnika.

Po skalibrowaniu Go Direct Ethanol Vapor kalibracja jest automatycznie zapisywana 

w czujniku i będzie używana za każdym razem, gdy połączysz się z 

urządzeniem. Zawsze możesz przywrócić ustawienia fabryczne, jeśli uważasz, że 

kalibracja niestandardowa jest nieprawidłowa.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne w analizie graficznej, wykonaj następujące 

kroki.

1. Kliknij lub dotknij licznika odczytów na żywo i wybierz opcję Kalibruj.

2. Kliknij lub dotknij Resetuj kalibrację.

Pojawi się okno ostrzegające, że zamierzasz zresetować kalibrację. Wybierz Resetuj 

kalibrację.

Opracowanie standardów etanolu do kalibracji

Aby przygotować roztwory do kalibracji etanolu, należy rozcieńczyć świeży, 

zapasowy etanol do odpowiedniej koncentracji. Można stosować denaturowany 

etanol lub niedenaturowany etanol zbożowy. Etanol, który wynosi 70%, jest bardziej 

stabilny niż 95%.Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki, użyj kolby pomiarowej, 

aby uzyskać standardy. Użyj następującego równania, aby poprowadzić Cię:

C 1 V 1 = C 2 V 2

• C 1 to stężenie roztworu podstawowego (zazwyczaj 70% lub 95%).

• V 1 to ilość roztworu podstawowego do dodania (rozwiążesz to).

• C 2 jest pożądanym stężeniem w%.

• V 2 całkowita końcowa objętość.

• V 2 - V 1 = ilość wody destylowanej dodawanej do roztworu podstawowego.



Konieczne może być seryjne rozcieńczenie w celu uzyskania precyzji, jakiej 

potrzebujesz do swoich standardów. Poniższa tabela przedstawia przykład seryjnego

rozcieńczenia w celu wytworzenia 0,1% etanolu, zaczynając od 70% etanolu.

Oryginalne

stężenie

etanolu

Ilość

dodanego

etanolu

(mL)

Końcowa

objętość

(etanol i

woda) (mL)

Ostateczne

stężenie

70% 14.3 100,0 10%

10% 10,0 100,0 1%

1% 10,0 100,0 0,1%

Dane techniczne

Zasięg (%) 0 do 3%

Dokładność (kalibracja 

fabryczna)

± 1,5% przy 3%

Dokładność (kalibracja 

fabryczna) 1-3%

± 0,5% przy 3%

Dokładność (kalibracja 

fabryczna) 0,1-1%

± 0,3% przy 1%

Czas odpowiedzi 90% pełnej skali w 60 sekund

Rodzaj Tlenek metalu

Specyfikacja bezprzewodowa Bluetooth 4.2

Maksymalny zasięg 

bezprzewodowy

30 m

Bateria 650 mA Li-Poly



Żywotność baterii (pojedyncze

pełne naładowanie)

~ 24 godziny

Żywotność baterii 

(długoterminowa)

~ 500 pełnych cykli ładowania (kilka 

lat w zależności od zastosowania)

Opieka i utrzymanie

Informacje o akumulatorze

Go Direct Ethanol Vapor zawiera niewielką 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-650).

Przechowywanie i konserwacja

Aby przechowywać Go Direct Ethanol Vapor przez dłuższy czas, przełącz 

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.

Uwaga: Zaleca się ręczne mycie butelki Nalgene. Większość zmywarek topi 

plastikowe butelki.

Wodoodporność

Ważne: Go Direct Ethanol Vapor nie jest wodoodporny ani nie jest wodoodporny i 

nigdy nie powinien być zanurzony w żadnym płynie.

Jeśli jakikolwiek płyn dostanie się do urządzenia, 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.



Uwaga: Uszkodzenia spowodowane przez kontakt z cieczami nie są objęte 

gwarancją.

Jak działa czujnik

Go Direct Etanol Vapor wykorzystuje półprzewodnik z tlenku metalu do wykrywania 

stężenia etanolu w powietrzu. Pary etanolu reagują z tlenkiem metalu i są zużywane 

w reakcji, która zmniejsza oporność elementu wykrywającego. Obwód przetwarza 

zmianę oporności na odpowiednie stężenie etanolu. Element pomiarowy jest bardzo 

czuły na pary etanolu, a także reaguje na szeroki zakres lotnych związków 

organicznych. Reaguje również na parę wodną i gazowy dwutlenek węgla, ale w 

mniejszym stopniu.

Rozwiązywanie problemów

 Bardzo ważne: Nie umieszczaj czujnika w żadnym płynie. Czujnik przeznaczony jest 

do pomiaru ilości etanolu nad próbką wodną.

 Aby uzyskać najlepsze wyniki, pozwól na rozgrzanie się czujnika przez 5 minut przed 

wykonaniem pomiarów.

 Wbudowana kompensacja temperatury, ciśnienia i wilgotności nie jest 

zapewniona. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy skalibrować przed użyciem i używać 

w temperaturze pokojowej.

 Zalecana częstotliwość próbkowania to 1 próbka na sekundę lub wolniejsza dla tego 

czujnika. Dzięki temu czujnik może uśrednić zestaw pomiarów przed zgłoszeniem 

wartości. Gaz musi dyfundować do elementu pomiarowego, aby wykryć wszelkie zmiany 

stężenia. Ponieważ dyfuzja gazów jest procesem powolnym, może wystąpić opóźnienie 

w czasie reakcji.

 Podczas korzystania z komory fermentacyjnej należy użyć zacisku lub wspornika 

elektrody, aby wyregulować położenie końcówki czujnika, przesuwając wałek w górę lub 

w dół, w razie potrzeby.

 Zawarte butelki 250 ml Nalgene i korek  mogą być użyte jako komora 

fermentacyjna. Owiń ogranicznik wokół wału czujnika, zamiast go wsuwać lub 

wysuwać. Umieść sondę z korkiem w butelce, a następnie delikatnie przekręć 

korek.Sprawdzić, czy końcówka czujnika nie jest zanurzona w płynie. Aby uzyskać 

najlepsze wyniki, umieść komorę na płytce do mieszania i użyj magnetycznego pręta 

mieszającego, aby utrzymać próbkę w ruchu.



 Aby zbierać dane w kontrolowanym środowisku, a także używać naszego jednego z 

naszych czujników gazu CO 2 , zalecamy zakup BioChamber 2000 (pojemność 2 L).Ten 

BioChamber ma drugi otwór z otworem wylotowym, dzięki czemu możesz wstawić dwie 

sondy naraz.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów i często zadawanych pytań 

znajduje się na stronie www.vernier.com/til/4303

Informacje o naprawie

Informacje o naprawie

Jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów i nadal masz 

wątpliwości, 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 Micro USB CB-USB-C-

MICRO

Go Direct 650 mAh Bateria 

zapasowa

GDX-BAT-650

Etanol Cap Assembly (pakiet 3) ETH-CAPS

# 6 Stopper ETH-STOP

Taśma hydraulika ETH-TAPE

250 ml Nalgene Bottle w / Lid CO2-BTL

BioChamber 2000 BC-2000

Wsparcie elektrody ESUP

Stir Station STIR
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Pozycja Kod zamówienia

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. Materiały eksploatacyjne, takie jak taśma hydrauliczna, są wyłączone 

z gwarancji.

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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