
Czujnik CO2  
gdx-co2 

 

Opis 

Monitoruj zmiany poziomu dwutlenku węgla, temperatury i wilgotności względnej. 

Ten czujnik ma wbudowaną kompensację temperatury i ochronę przed wilgocią. 

Dołączono butelkę 250 g Nalgene do  eksperymentów z małymi roślinami i 

zwierzętami. 

Czujnik CO2 Go Direct  idealnie nadaje się do następujących eksperymentów: 

Zmiana stężenia gazu podczas oddychania komórkowego. 

Zmiana stężenia gazu podczas fotosyntezy. 

Wpływ temperatury na oddychanie komórkowe lub metabolizm organizmów. 

Fermentacja drożdżowa. 

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: 

Czujnik CO2 Go Direct ® 

Kabel Micro USB 

250 ml Nalgene butelka z zakretką 

Pierwsze kroki 

Zobacz następujący link dla informacji o połączeniu specyficznych dla platformy: 

www.vernier.com/start/gdx-co2 

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. 

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. Jest to czujnik 

wielokanałowy. Aby zmienić 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&tl=pl&u=http://www.vernier.com/start/gdx-co2&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhjgK4jP2_tEYAhzU-oIZw8aBALBMw


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. Jesteś 

teraz gotowy do zbierania danych. 

8. Jest to czujnik wielokanałowy. Aby 

zmienić wybór kanałów, zobacz 

www.vernier.com/start/ gdx-co2 

wybór kanałów, zobacz 

www.vernier.com/start/ gdx-co2 

Ładowanie czujnika 

Podłącz czujnik załączonym kablem Micro USB do dowolnego urządzenia USB na 

dwie godziny. 

Możesz także naładować do ośmiu czujników 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-co2 

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 postępując zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale 

"Wprowadzenie" niniejszej instrukcji. 

Kanały 

Go Direct CO 2 Gas ma trzy kanały pomiarowe: 

 CO 2 Gaz 

 Temperatura 

 Względna wilgotność 

CO 2 Gaz 

Ten kanał mierzy stężenie dwutlenku węgla w powietrzu. Jednostki można zmieniać 

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

informacji można znaleźć na stronie www.vernier.com/til/3845 . Odczyty są 

kompensowane temperaturowo, niezależnie od tego, czy kanał temperatury jest 

aktywny. Jest to domyślny kanał aktywny po podłączeniu czujnika. 

Temperatura 

Ten kanał mierzy temperaturę powietrza wewnątrz czujnika. Jednostki można 

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

czujnika. 

Względna wilgotność 

Ten kanał mierzy względną wilgotność powietrza. Nie służy do kompensacji 

odczytów gazów CO 2 . Ten kanał nie jest domyślnie aktywny po podłączeniu 

czujnika. 

Kalibracja czujnika 

CO 2 Gaz 

Czujnik CO2 jest fabrycznie skalibrowany. W przypadku wielu eksperymentów 

kalibracja tego czujnika podczas korzystania z tego kanału nie będzie 
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konieczna. Jednak w celu uzyskania najlepszej dokładności czujnik można 

skalibrować za pomocą kalibracji jednopunktowej na podstawie próbki powietrza 

zewnętrznego. Powietrze atmosferyczne zazwyczaj ma stężenie dwutlenku węgla 

około 400 ppm. Rzeczywiste poziomy w twojej okolicy mogą być nieco wyższe ze 

względu na lokalne wpływy, takie jak samochodowe lub przemysłowe emisje 

dwutlenku węgla. Aby skalibrować urządzenie Go Direct CO 2 Gas 

1. Napełnij butelkę Nalgene o pojemności 250 ml po brzegi wodą, wyjmij ją na 
zewnątrz i zrzuć wodę, aby wypełnić ją świeżym powietrzem. Będąc nadal na 
zewnątrz, włóż czujnik do butli do pobierania próbek gazu, która zawiera teraz 
świeże powietrze z zewnątrz. Weź butelkę i czujnik do miejsca, w którym zostanie 
wykonana kalibracja. 

2. Uruchom oprogramowanie i zidentyfikuj czujnik, jeśli to konieczne. Pozwól 
czujnikowi rozgrzać się przez co najmniej 180 sekund przed kontynuowaniem. 

3. Gdy czujnik się rozgrzeje (odczyty powinny się ustabilizować), skalibruj czujnik za 
pomocą kalibracji jednopunktowej. Wprowadź wartość 400 ppm dla próbki 
zebranego powietrza. Po skończeniu czujnik powinien odczytywać bardzo blisko 
400 ppm. 

Temperatura 

Czujnik temperatury jest skalibrowany fabrycznie i nie może zostać skalibrowany 

przez użytkownika. 

Wilgotność 

Czujnik wilgotności względnej jest fabrycznie skalibrowany i nie może zostać 

skalibrowany przez użytkownika. 

Dane techniczne 

Czujnik CO 2 

Rodzaj NDIR 

Zakres 0-100 000 ppm 



Precyzja 0 do 1000 ppm ± 100 ppm 

1000 do 10 000 ppm ± 5% odczytu +100 ppm 

10 000 do 50 000 ppm ± 10% odczytu 

50 000 do 100 000 ppm ± 15% odczytu 

Czas od załączenia do 

pierwszego pomiaru 

180 sekund 

Tryb próbkowania gazu dyfuzja 

Czujnik temperatury 

Rodzaj IC 

Precyzja ± 0,5 ° C 

rozdzielczość 0,1 ° C 

Czujnik wilgotności względnej 

Rodzaj IC 

zakres 0 do 100% (bez kondensacji) 

Precyzja ± 5% lub więcej 



rozdzielczość 0,1% 

Specyfikacja USB 2.0 

Specyfikacja bezprzewodowa Bluetooth 4.2 

Maksymalny zasięg 

bezprzewodowy 

30 m bez przeszkód 

Bateria 650 mA Li-Poly 

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 

Zakres wilgotności roboczej 5 do 95% (bez kondensacji) 

Wymiary Rurka czujnika: długość 82 mm, średnica 

zewnętrzna 28 mm; długość całkowita: 200 

mm 

 

 



 Utrzymanie: 

Informacje o akumulatorze 

Go Direct CO 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 

Aby przechowywać Go Direct CO 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 CO 2 Gas nie jest wodoodporny, ani nie jest 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 cieczą nie są objęte gwarancją. 

J 

 



ak działa czujnik 

Go Direct CO 2 Gas mierzy poziom gazowego dwutlenku węgla w zakresie od 0 do 

100 000 ppm poprzez monitorowanie ilości promieniowania podczerwonego 

pochłoniętego przez cząsteczki dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla wchodzący i 

wychodzący z rurki czujnika poprzez dyfuzję przez otwory wentylacyjne w rurce 

czujnika. Czujnik wykorzystuje światło do generowania promieniowania 

podczerwonego (IR). Źródło podczerwieni znajduje się na jednym końcu wału 

czujnika. Na drugim końcu znajduje się czujnik podczerwieni, który mierzy, ile 

promieniowania dostaje się przez próbkę bez wchłaniania przez cząsteczki 

dwutlenku węgla. Detektor mierzy promieniowanie podczerwone w wąskim paśmie 

skupionym na 4260 nm. Im większe jest stężenie gazu CO 2 w rurce do pobierania 

próbek, tym mniej promieniowania doprowadzi ją ze źródła przez rurkę czujnika do 

detektora podczerwieni. 

Czujnik mierzy również temperaturę powietrza w wale czujnika za pomocą termistora 

w układzie scalonym. Gdy temperatura wzrasta, rezystancja termistora zmniejsza 

się. Obwód mierzy wartość rezystancji w określonej temperaturze i zamienia ją na 

sygnał cyfrowy. 

Względna wilgotność jest mierzona w wale czujnika za pomocą układu scalonego, 

który wykorzystuje polimer do wykrywania wilgoci. Obwód wytwarza sygnał, który 

zmienia się wraz z wilgotnością względną. 

Rozwiązywanie problemów 

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

przeznaczony wyłącznie do pomiaru stężenia gazowego, nie wodnego, CO 2 . 

 Pozwól czujnikowi rozgrzać się przez co najmniej 180 sekund przed 

użyciem. Proces rozgrzewania rozpoczyna się, gdy czujnik jest ładowany, 

podłączony do portu USB lub podłączony do oprogramowania za pośrednictwem 

bezprzewodowej technologii Bluetooth. 

 Czujnik jest wrażliwy na wysoką wilgotność. Nie używać w środowisku 

kondensacyjnym. 

 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 wynosi 0,5 próbki na sekundę lub wolniej 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, zaleca się użycie butelki Nalgene 

o pojemności 250 ml, która jest dołączona do tego czujnika. 

 Aby zbierać dane jednocześnie z urządzeniami Go Direct CO 2 Gas i Go Direct 

O 2Gas, zaleca się zakupić BioChamber 250 (pojemność 250 mL) lub 

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

przelotką, dzięki czemu można włożyć dwie sondy naraz. 

 Ponieważ czujnik działa w oparciu o odczyt promieniowania podczerwonego, 

należy unikać używania czujnika w pełnym słońcu w jak największym 

stopniu. Mimo że detektor podczerwieni jest ekranowany, najlepiej jest unikać 

odbijania światła, utrzymując czujnik w cieniu, gdy jest używany na zewnątrz. 

 Jeśli podane stężenie gazu CO 2 wydaje się nieprawidłowe (po 180 sekundowym 

nagrzewaniu), skalibruj czujnik zgodnie z opisem w sekcji Kalibracja. Należy 

pamiętać, że stężenie CO 2 we wnętrzu może być bardzo różne i że pomiędzy 

czujnikami może występować zmienność do 200 ppm CO 2 . 

 Jeśli czujnik odczytywał w maksymalnym zakresie czujnika lub w jego pobliżu, 

stężenie CO 2 może przekraczać maksymalny zasięg czujnika. Umieść czujnik w 

powietrzu zewnętrznym lub w powietrzu w pomieszczeniu i poczekaj, aż odczyty 

zmniejszą się. 

 Jeśli nie ma zmiany stężenia CO 2 podczas eksperymentu, przetestuj czujnik, 

wyjmując go z komory reakcyjnej i delikatnie dmuchając na wał, aby sprawdzić, 

czy reaguje on na wydychane powietrze. 



Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów i często zadawanych pytań 

można znaleźć na stronie www.vernier.com/til/4128 

Informacje o naprawie 

Jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów i nadal masz 

problemy z urządzeniem Go Direct CO 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 

BioChamber 250 BC-250 

BioChamber 2000 BC-2000 

250 ml Nalgene Bottle w / Lid CO2-BTL 

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 

Gwarancja 

Vernier gwarantuje, że czujnik jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych 

przez okres pięciu lat od daty wysyłki do klienta (nie obejmuje butelki i 



pokrywy). 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. 

 


