
Instrukcja - Czujnik O2
gdx-o2

Opis

Czujnik gazu Go Direct O2 mierzy stężenie tlenu w powietrzu i temperaturę powietrza. 

Czujnik ma szeroki zakres pomiarowy, który jest idealny do badania oddychania ludzkiego i 

komórkowego. Dołączono butelkę 250 g Nalgene do  eksperymentów z małymi roślinami i 

zwierzętami.

Czujnik Go O2 do gazu może być używany w różnych eksperymentach:

 Aktywność katalazy w różnych warunkach.

 Zużycie tlenu w spoczynku i po wysiłku.

 Zmiany w gazie wytwarzanym podczas fotosyntezy.

 Porównaj wskaźniki oddychania komórkowego u kiełkującego i nie kiełkującego 

groszku.

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 w zestawie:

 Czujnik O2 Go Direct ®

 Kabel Micro USB

 250 ml butelka Nalgene z zakretką

Pierwsze kroki

Zobacz następujący link dla informacji o połączeniu specyficznych dla platformy:

www.vernier.com/start/gdx-o2

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.

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.



4. Uruchom analizę graficzną 4.

5. Kliknij lub dotknij Sensor Data 

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. Jest to czujnik 

wielokanałowy.Aktywny kanał 

znajduje się na liście kanałów 

czujników podłączonych 

urządzeń. Aby zmienić kanały, zaznacz

pole wyboru obok kanałów czujników, 

które chcesz aktywować.

8. Kliknij lub dotknij Gotowe, aby 

przejść do trybu zbierania danych.

4. Jest to czujnik 

wielokanałowy. Aby zmienić 

domyślne ustawienia kanałów, patrz 

www.vernier.com/start/ gdx-o2

Ładowanie czujnika

Podłącz czujnik  do dołączonego kabla Micro USB i dowolnego urządzenia USB na dwie 

godziny.

Możesz także naładować do ośmiu czujników gazu Go Direct O2 za pomocą naszej stacji Go 

Direct Charge Station, sprzedawanej osobno (kod zamówienia: GDX-CRG). Dioda LED na 

każdym czujniku  wskazuje 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 snu.

Podłączanie czujnika

Zobacz poniższy link, aby uzyskać aktualne informacje o połączeniu:

www.vernier.com/start/ gdx-o2

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).

Podłączony, w 

pełni naładowany

Zielona dioda LED świeci ciągłym, gdy czujnik jest podłączony do 

analizy graficznej przez USB, a urządzenie jest w pełni 

naładowane.

Ładowanie przez 

USB, 

połączone przez 

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

Podłącz czujnik, wykonując czynności opisane w rozdziale "Wprowadzenie" w podręczniku 

użytkownika.

Uwaga: Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy utrzymywać czujnik w pozycji pionowej 

tak bardzo, jak to możliwe podczas użytkowania.

Kanały

Go Direct O 2 Gas ma trzy kanały pomiarowe:

 O 2 Gaz

 Gaz O 2 - rTC

 Temperatura

O 2 Gaz

Ten kanał mierzy stężenie tlenu w powietrzu. Jednostki można zmienić z procentu (%) na 

części na tysiąc (ppt), części na milion (ppm) lub lub mg / m 3 . Więcej informacji 

można znaleźć na stronie www.vernier.com/til/3846 . Jest wbudowana kompensacja 

temperatury na tym kanale, która jest najskuteczniejsza dla powolnych zmian 

temperatury. Aby uzyskać szybkie zmiany temperatury, należy rozważyć zastosowanie kanału

O 2 - kanał rTC. O 2Gaz jest domyślnym kanałem aktywnym po podłączeniu czujnika.

Gaz O 2 - rTC

Ten kanał mierzy stężenie tlenu w gazie, ale bez wbudowanej kompensacji temperatury, 

wykorzystuje termistor pokładowy do zastosowania szybkiej korekcji temperatury do odczytu

gazu tlenowego. Kanał ten powinien być stosowany tylko w eksperymentach, w których 

warunki początkowe będą miały temperaturę pokojową i gdzie prawdopodobne jest 

wystąpienie gwałtownych zmian temperatury. Jednostki można zmienić z procentu (%) na 

części na tysiąc (ppt), części na milion (ppm) lub mg / m3.Więcej informacji 

można znaleźć na stronie www.vernier.com/til/3846 . Ten kanał nie jest domyślnie aktywny 

po podłączeniu czujnika.



Temperatura

Ten kanał mierzy temperaturę powietrza i służy do szybkiej kompensacji temperatury. 

Jednostki można zmieniać z ° C na ° F lub K. Kanał ten nie jest domyślnie aktywny po 

podłączeniu czujnika.

Kalibracja czujnika

O 2 Gaz

Czujnik jest skalibrowany fabrycznie. W przypadku wielu eksperymentów kalibracja nie 

będzie konieczna. Jednak dla najlepszej dokładności czujnik można skalibrować za pomocą 

jednopunktowej kalibracji przy użyciu znanego stężenia tlenu atmosferycznego.Wprowadź 

wartość 20,9% tlenu lub wartość skorygowaną z tabeli w sekcji Wpływ wilgotności w tej 

instrukcji użytkownika. Po zakończeniu czujnik powinien odczytać 20,9% (lub wartość 

podaną w tabeli).

Gaz O 2 - rTC

Kanał jest skalibrowany fabrycznie. W przypadku wielu eksperymentów kalibracja czujnika 

podczas korzystania z tego kanału nie będzie konieczna. Jednak w celu uzyskania 

dokładniejszych pomiarów kanał można skalibrować zgodnie z instrukcjami zawartymi w 

rozdziale O 2 Gas niniejszego podręcznika użytkownika.

Temperatura

Czujnik temperatury jest skalibrowany fabrycznie i nie może zostać skalibrowany przez 

użytkownika.

Wpływ wilgotności

Ponieważ stężenie tlenu zmienia się wraz z ilością pary wodnej w atmosferze, możesz 

dostosować wartość kalibracji tlenu atmosferycznego, aby zwiększyć dokładność podczas 

korzystania z czujnika. Przyjęta wartość 20,9% dla poziomów tlenu w atmosferze jest 

obliczana w suchym powietrzu (0% wilgotności względnej). Jeśli znasz względną wilgotność 

w miejscu, w którym kalibrujesz, możesz zastąpić jedną z wartości w poniższej tabeli zamiast

20,9%. Możesz również użyć poniższego wzoru, aby obliczyć skorygowany poziom tlenu do 

kalibracji. Stężenie tlenu zmniejsza się liniowo wraz ze wzrostem wilgotności. Formuła 

opisująca tę relację to



y = -0,008x + 20,9, gdzie y = skorygowane stężenie tlenu i x = zmierzona wilgotność 

względna.

Wilgotność względna (%) 0 25 50 75 100

Tlen (%) 20,9 20,7 20,5 20.3 20.

1

Dane techniczne

Czujnik tlenu

Rodzaj Komórka elektrochemiczna

Zakres 0-100% (0-1000 ppt) O 2

Dokładność (przy 

standardowym ciśnieniu 760 

mm Hg)

± 1% O 2

Rozdzielczość 0,01% O 2

Czas odpowiedzi ~ 12 sekund do 90% wartości końcowej

Czas na rozgrzewkę Mniej niż 5 sekund do 90% wartości końcowej

Efekt ciśnienia
 Wprost proporcjonalne



 Zakres ciśnienia: 0,5 atm do 1,5 atm

Tryb próbkowania gazu Dyfuzja

Czujnik temperatury

Rodzaj Termistor

Precyzja ± 0,5 ° C

Rozdzielczość 0,1 ° C

Specyfikacja bezprzewodowa Bluetooth 4.2

Specyfikacja USB 2.0

Maksymalny zasięg 

bezprzewodowy

30 m bez przeszkód

Bateria 650 mA

Żywotność baterii (pojedyncze 

pełne naładowanie)

~ 8 godzin

Żywotność baterii 

(długoterminowa)

~ 500 pełnych cykli ładowania (kilka lat w 

zależności od zastosowania)



Normalny zakres temperatury 

roboczej

20 do 40 ° C (powyżej 35 ° C skróci żywotność 

baterii)

Zakres wilgotności roboczej 0 do 95% RH

Wymiary Rurka czujnika: długość 38 mm, 28 mm średnicy 

zewnętrznej; długość całkowita: 155 mm

Utrzymanie

Informacje o akumulatorze

Go Direct O 2 Gas 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

Ważne: urządzenie Go Direct O 2 Gas należy przechowywać w pozycji pionowej, gdy nie 

jest używane. Brak przechowywania w pozycji pionowej skróci żywotność czujnika i 

spowoduje utratę gwarancji.

Aby przechowywać Go Direct O 2 Gas 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 użycia.

Wystawienie czujnika na działanie temperatur poniżej -15 ° C lub ponad 45 ° C spowoduje 

uszkodzenie czujnika. Ponadto temperatury powyżej 35 ° C (95 ° F) skracają żywotność 

akumulatora. 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 O 2 Gas nie jest wodoodporny, nie jest też wodoodporny i nigdy nie 

powinien być zanurzony w wodzie.

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 płynami nie są objęte gwarancją.

Jak działa czujnik

Go Direct O 2 Gas mierzy stężenie tlenu w zakresie od 0 do 100% za pomocą ogniwa 

elektrochemicznego. Sensor  zawiera anodę i złotą katodę zanurzoną w 

elektrolicie. Cząsteczki tlenu wchodzące do czujnika są elektrochemicznie redukowane na 

złotej katodzie. Ta reakcja elektrochemiczna generuje prąd, który jest proporcjonalny do 

stężenia tlenu między elektrodami. Termistor wewnątrz ogniw elektrochemicznych 

dostosowuje prąd wyjściowy w celu powolnej zmiany temperatury. Wzmacniacz konwertuje 

prąd na sygnał cyfrowy.

Czujnik mierzy również temperaturę powietrza za pomocą termistora umieszczonego w 

podstawie wału czujnika. Gdy temperatura wzrasta, rezystancja termistora zmniejsza się.O 

bwód czujnika mierzy wartość rezystancji w określonej temperaturze i przelicza opór za 

pomocą równania Steinharta-Harta. Nasze programy wykonują tę konwersję, aby zapewnić 

odczyty w ° C (lub innych jednostkach). Ten termistor służy również do regulacji wyjścia 

kanału gazowego O2 - rTC, zapewniając szybkie pomiary kompensacji temperaturowej 

stężenia tlenu w gazie.

Rozwiązywanie problemów

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

wyłącznie do pomiaru stężenia gazowego, nie wodnego, O2.



 Ważne: urządzenie Go Direct O 2 Gas należy przechowywać w pozycji pionowej, 

gdy nie jest używane. Brak przechowywania w pozycji pionowej skróci żywotność 

czujnika i spowoduje utratę gwarancji.

 Czujnik jest wrażliwy na wysoką wilgotność. Nie używać w środowisku 

kondensacyjnym.

 Czujnik temperatury jest bardzo czuły. Trzymanie czujnika w dłoni może 

spowodować wzrost odczytów temperatury i zmianę wartości O2 gazu na kanale O 2 - 

rTC. Aby uzyskać najlepsze wyniki, trzymaj czujnik za podstawę, blisko portu ładowania.

 Czujnik ma wbudowaną kompensację temperatury, ale czujnik nadal może być 

wrażliwy na szybkie i / lub duże zmiany temperatury. Czujnik jest przeznaczony do pracy 

w zakresie od 20 do 40 ° C. Nie zabrania to stosowania czujnika w temperaturach poza 

tym zakresem. Po prostu pozostaw wystarczającą ilość czasu na ustabilizowanie się 

czujnika w pożądanej temperaturze powietrza. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, czujnik

można skalibrować w stosowanej temperaturze.

 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 przez otwory w rurce czujnika, zanim czujnik wykryje 

jakiekolwiek zmiany stężenia. Ponieważ dyfuzja gazów jest procesem powolnym, może 

wystąpić opóźnienie w czasie reakcji.

 Aby zebrać dane w kontrolowanym środowisku, zalecamy użycie butelki 250 ml 

Nalgene, która jest dołączona do czujnika. Umieść końcówkę czujnika w otworze butelki i

wciśnij czujnik do butelki.

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

naszych czujników gazu CO 2 , zalecamy zakupić BioChamber 250 (pojemność 250 mL) 

lub BioChamber 2000 (pojemność 2 L). Każdy BioChamber ma drugi otwór z otworem 

wylotowym, dzięki czemu można włożyć dwie sondy naraz.

Aby znaleźć rozwiązanie problemów i często zadawane pytania, odwiedź 

stronę www.vernier.com/til/4127

Informacje o naprawie



Jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów i nadal masz problemy 

z urządzeniem Go Direct O 2 Gas, 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

BioChamber 250 BC-250

BioChamber 2000 BC-2000

250 ml Nalgene Bottle w / Lid CO2-BTL

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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