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Zestaw zawiera 

 

• Czujnik Ciśnienia Absolutnego 
 

• Strzykawka 
 

• Szybka złączka (4 szt.) 
 

• Rurka łącząca (4 szt.) 
 

• Rurka poliuretanowa (długości 0,6 m) 
 

Wymagana oprzyrządowanie dodatkowe 
 

• Interfejs PASPORT lub rejestrator 
 
 

Szybki start 
1. Podłącz Czujnik Ciśnienia Absolutnego do interfejsu 

PASPORT. 

 
2. Jeżeli korzystasz z komputera, podłącz do niego interfejs 

PASPORT i uruchom DataStudio. 

 
3. Podłącz strzykawkę do czujnika korzystając z jeden z 

załączonych szybkich złączek. 

 
4. Wciśnij lub kliknij przycisk start, aby rozpocząć zbieranie 

danych. 

 
5. Za pomocą tłoka strzykawki zmień ciśnienie. 

 
 

Wprowadzenie 
Czujnik Ciśnienia Absolutnego mierzy ciśnienie gazów w 

zakresie 0 kPa do 700 kPa. Można podłączyć go do załączonej 

strzykawki lub innego urządzenia za pomocą załączonych rurek. 

Pomiar ciśnienia jest przesyłany do podłączonego komputera 

lub rejestratora. 

 
 
 

Ustawienie 
 

 

Podłączenie Czujnika do interfejsu 
1. Podłącz wtyczkę czujnika do jednego z portów interfejsu 

PASPORT lub rejestratora. 

 
2. Jeżeli korzystasz z komputera, podłącz do niego interfejs 

PASPORT i uruchom DataStudio. 

 
Podłączanie strzykawki lub innego urządzenia 

 
1. Odetnij potrzebny kawałek rurki. 

 
2. Włóż końcówkę szybkiej złączki do jednego z końców rurki. 

 
3. Podłącz rurkę do czujnika wtykając szybką złączkę do 

portu ciśnienia i przekręcając ją zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Podłącz drugi koniec rurki do strzykawki lub urządzenia 

przy pomocy załączonych złączek lub rurek. Załączone 

rurki pasują do 5 mm otworu w gumowym korku. 
 
 

O pomiarach 
 

 

Częstotliwość próbkowania 
Domyślnie czujnik zbiera dane z częstotliwością 10 próbek na 

sekundę. Tempo można zwiększyć do 200 próbek na sekundę 

lub spowolnić do jednej próbki na kilka godzin. Zmiany 

częstotliwości można dokonać w oprogramowaniu lub 

rejestratorze. 
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Jednostki 
Wartość pomiaru można wyświetlić w kPa, N/m2, funtach na cal 

kwadratowy (psi), atmosferach (atm), i torach (Tr). Odpowiednią 

jednostkę można wybrać w programie lub rejestratorze. 

 
Kalibracja 

 
W celu zwiększenia dokładności pomiaru można wykonać 

jedno- lub dwupunktową kalibrację, chociaż w większości 

przypadków nie jest ona konieczna. Do jej przeprowadzenia 

konieczny jest niezależny przyrząd do pomiaru ciśnienia, np. 

barometr. Instrukcje przeprowadzania kalibracji znajdują się w 

dokumentacji programu lub rejestratora. 
 
 

Przykładowe doświadczenie: 

Prawo Boyle’a 
Stosując się do poniższych wskazówek, zbadasz związek 

ciśnienia i objętości w stałej temperaturze. 

 
1. Przełącz program lub rejestrator w tryb ręcznego 

próbkowania. 

Zmień wprowadzane dane na objętość mierzoną w ml. 

Przygotuj wykres ciśnienia (mierzonego przez czujnik) do 

objętości (podanej ręcznie). Szczegółowe instrukcje 

znajdziesz w dokumentacji programu lub rejestratora. 

 
2. Podłącz strzykawkę do portu ciśnienia w czujniku 

korzystając z 1 cm rurki i szybkiej złączki. Rurka musi być 

krótka, aby zminimalizować ilość dodatkowego gazu. 

 
3. Rozpocznij zbieranie danych. 

 
4. Ustaw tłok strzykawki na 20 ml. 

 
5. Zapisz pojedynczy punkt danych. 

 
6. Wprowadź  objętość gazu odczytaną ze strzykawki. 

 
7. Przesuń tłok na 18 ml i powtórz kroki 5 oraz 6. 

 
8. Powtórz kroki 5 oraz 6 z objętością 16 ml, 14 ml, 12 ml, 

oraz 10 ml. 

 
Otrzymany 

wykres 

pokazuje 

związek 

ciśnienia 

z objętością. 

Aby otrzymać 

związek 

liniowy, stwórz 

wykres 

ciśnienia do 

odwrotności 

objętości. 

Specyfikacja 
 

Zakres 0 kPa do 700 kPa 

Dokładność ±2 kPa 

Rozdzielczość 0,01 kPa 

Maks. częst.próbkowania 200 próbek na sekundę 

Powtarzalność 1 kPa 

Temperatura pracy 0° C do 40° C 

Zakres wilgotności względnej 5% do 95% bez kondensacji 

(kondensacja zakłóca pracę 

czujnika) 

 
 

Wsparcie techniczne 
Pomoc w sprawie dowolnego produktu PASCO: 

 
Adres:     PASCO scientific 

10101 Foothills Blvd. 

Roseville, CA 95747-7100 

Tel.: 916-786-3800 (świat) 

800-772-8700 (USA) 

Fax: 916-786-7565 

Internet: www.pasco.com 

Email: support@pasco.com 

 
Więcej informacji o Czujniku Ciśnienia Absolutnego 

i najnowszą wersję tej instrukcji znajdziesz na stronie 

www.pasco.com po wpisaniu w wyszukiwarkę PS-2107. 

 
Ograniczona gwarancja Warunki gwarancji znajdują się w katalogu 

PASCO.   Prawa autorskie Instrukcja obsługi Czujnika Ciśnienia 

Absolutnego PASCO scientific 012-07447F objęta jest zastrzeżonymi 

prawami autorskimi. Instytucje non-profit oraz edukacyjne mają prawo do 

kopiowania dowolnych fragmentów tej instrukcji wyłącznie do celów 

laboratoryjnych i edukacyjnych. Sprzedaż kopii zabroniona. 

Kopiowanie instrukcji do innych celów bez zgody PASCO scientific 

zabronione.   Znaki handlowe PASCO, PASCO scientific, DataStudio, 

PASPORT, oraz Xplorer GLX są zarejestrowanymi znakami handlowymi 

będącymi własnością PASCO scientific w Stanach Zjednoczonych i/lub 

innych krajach. Więcej informacji znaleźć można na  

www.pasco.com/legal. 

Instrukcje usuwania po zakończeniu eksploatacji: 

Niniejszy produkt elektroniczny podlega przepisom 

utylizacji i recyklingu stosownym dla państwa/regionu. 

Odpowiedzialność za utylizację bądź recykling zgodnie 

z przepisami ciąży na użytkowniku – upewnij się, 

że utylizując produkt chronisz środowisko i ludzkie 

zdrowie. Informacji o utylizacji/recyklingu zasięgnąć 

można w lokalnym przedsiębiorstwie oczyszczania 

miasta lub u sprzedawcy. 

 
Europejski symbol WEEE/ZSEE (Waste Electronic and Electrical Equipment/ 
Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) (po prawej) znajdujący się na 
produkcie lub opakowaniu oznacza, że nie wolno wyrzucać tego produktu 
z innymi odpadami. 
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