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Bezprzewodowy czujnik CO2

PS-3208

Czujnik mierzy stężenie dwutlenku węgla w zakresie od 0 cząsteczek
na milion (ppm) do 100 000 ppm. Czujnik może być używany
z dołączoną butelką do pobierania próbek gazu, lub bez niej. Pomiary

Kabel Micro USB (1 metr)

z czujnika wyświetla i analizuje oprogramowanie do zbierania danych

Butelka do pobierania próbek gazu (250 mL)

PASCO.

Wprowadzenie

UWAGA:

Oprogramowanie

obsługuje

również

zdalne

rejestrowanie danych do celu realizacji dłuższych eksperymentów.
urządzenia

Czujnik został zaprojektowany w celu optymalizacji żywotności baterii.

bezprzewodowego i urządzenia USB, łącząc się z komputerem lub

Ponieważ każdy czujnik posiada unikalny numer identyfikacyjny, do

tabletem poprzez technologię Bluetooth® (wersja 4.2 lub nowsza),

komputera lub tabletu można jednocześnie podłączyć więcej niż jeden

lub też z komputerem za pomocą kabla Micro USB (w zestawie).

egzemplarz.

Bezprzewodowy

czujnik

CO2

stanowi

połączenie

IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o.
+48 606 850 155, pasco@irs.com.pl

Bezprzewodowy czujnik CO2

PS-3208

Oprogramowanie do zbierania danych
PASCO Capstone

SPARKvue

Platforma
iOS

Kompatybilność z Bluetooth SMART
iPad
iPhone

3
4S

i

nowsze
i

nowsze

iPod Touch 5 i nowsze
SPARK Element

Wszystkie modele

Android

Android 4.3 i nowsze

Mac OS X

Mac OS X

Chromebook

Chrome OS (wymaga adaptera PS-3500*)

Windows

Windows

Mac OS X

Modele wprowadzone w lipcu 2011 r. lub później*

iOS

Windows

Windows 7 i nowsze (wymaga adaptera PS-3500*)

Android
Chromebook
Odwiedź stronę internetową PASCO pod adresem

Więcej informacji na temat adaptera PS-3500 i modeli Mac OS X można znaleźć
w Załączniku A.

Pierwsza czynność: Ładowanie baterii

www.pasco.com/software
aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego oprogramowania
PASCO i sprawdzić najnowsze dostępne wersje.

Sekcja pomocy
Informacje na temat zbierania, wyświetlania i analizowania danych
można znaleźć w Sekcji Pomocy SPARKvue lub PASCO Capstone.

•

Podłącz kabel: Użyj kabla Micro USB do podłączenia portu
Micro USB w czujniku do portu USB lub ładowarki USB, takiej

•

•

W SPARKvue, kliknij przycisk HELP na dowolnym ekranie, w

jak np. stacja ładująca USB PASCO PS-3501 USB. Patrz

tym na ekranie głównym.

rysunek.

W programie PASCO Capstone, wybierz PASCO Capstone

•

Help z menu Help, lub wciśnij F1.

- kompatybilność

wewnątrz czujnika odłączy się po naładowaniu baterii do pełna.

•

w celu uzyskania najnowszych informacji.

Dioda wskazująca poziom naładowania świeci na żółto
podczas ładowania akumulatora, po czym zmienia kolor na

Odwiedź stronę internetową PASCO pod adresem
www.pasco.com/compatibility

Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Obwód ładowania

zielony po zakończeniu naładowania.

•

Bateria jest częściowo naładowana fabrycznie. Początkowy
czas ładowania może wynosić trzy godziny lub więcej,
w zależności od źródła zasilania.

Włączanie/wyłączanie
Aby wyłączyć czujnik, naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk ON
na końcu czujnika, aż dioda stanu zasilania przestanie migać. Na
zasilaniu bateryjnym bezprzewodowy czujnik CO2 przechodzi w stan
spoczynku po kilku minutach bezczynności; na zasilaniu z sieci
przejście w stan spoczynku następuje po około godzinie.

2

Konfiguracja sprzętu

PS- 3208
Kalibracja

Wskazania diodowe
Diody Bluetooth i stanu akumulatora działają, w zależności od typu

Czujnik posiada jednopunktową kalibrację w oprogramowaniu,

połączenia, w następujący sposób:

o domyślnej wartości 400 ppm (możliwość edycji przez użytkownika).
Jeśli posiadasz miernik, który zapewnia dokładny pomiar dwutlenku

W przypadku bezprzewodowego połączenia Bluetooth:
Dioda
Bluetooth

węgla, możesz zmienić wartość domyślną. Kalibracja dwupunktowa
nie jest możliwa. Użytkownik może w każdej chwili zresetować czujnik

Stan

do kalibracji fabrycznej zapisanej w czujniku.

Miganie na czerwono Gotowość do
parowania
Miganie na zielono

Podłączone

Miganie na żółto

Rejestracja*

Dioda
baterii

Stan

Miganie na

Niski poziom

czerwono

baterii

Teoria działania czujnika
Stężenie dwutlenku węgla jest mierzone za pomocą metody absorpcji
promieniowania podczerwonego (NDIR). Elementem czynnym jest
urządzenie piroelektryczne, które wykrywa stężenie dwutlenku węgla

W przypadku podłączenia kabla Micro USB do portu USB:

poprzez pomiar ilości energii podczerwieni (IR) pochłanianej przez gaz
CO w obudowie czujnika. Źródłem podczerwieni (IR) na jednym

Dioda Bluetooth

Stan
--

Dioda
baterii

Stan

WYŁ
WYŁ

--

Żółta

Ładowanie

Miganie na żółto

Rejestracja*

Zielona

Naładowany

końcu czujnika jest lampa z bańką kwarcową oraz pozłacanym
reflektorem. Element czynny, to termostos na przeciwnym końcu
czujnika,

pokryty

filtrem

wąskopasmowym,

który

przepuszcza

promieniowanie podczerwone wyłącznie o długości fali 4,27 mikrona,
czyli takie, jakie jest pochłaniane przez CO2 w obudowie czujnika.
Wraz ze wzrostem stężenia, energia podczerwieni rejestrowana przez
termostos zmniejsza się. Zależność absorpcji energii IR od stężenia

W przypadku podłączenia kabla Micro USB do ładowarki USB:

gazu a jest zbliżona do opisywanej prawem Lamberta-Beer'a.

Dioda
Bluetooth

Stan

Miganie na czerwono Gotowość do
parowania
Miganie na zielono
Miganie na żółto

Podłączony
Rejestracja*

Dioda
baterii

Stan

Żółta

Ładowanie

Butelka do
próbek
i nakrętka

Zielona Naładowano

*Rejestracja: Bezprzewodowe czujniki PASCO mogą przesyłać dane
w czasie rzeczywistym do kompatybilnego urządzenia lub rejestrować
je

samodzielnie

(zapisywać

je

w

pamięci

czujnika).

Po

zarejestrowaniu, dane mogą zostać przesłane do urządzenia
komputerowego do celu ich późniejszego wyświetlenia i analizy.
Czujnik umożliwia rejestrację danych długookresową lub zdalną, bez
podłączenia do urządzenia zewnętrznego.

Konfiguracja sprzętu
Czas nagrzewania
Włącz czujnik i podłącz go do urządzenia komputerowego. Pozwól mu

Przechowywanie i konserwacja
•

Nie używać i nie przechowywać czujnika w środowisku

osiągnąć temperaturę otoczenia, w którym będzie używany. Pozostaw

o wysokim zapyleniu. Unikać bezpośredniego narażenia na

go na 180 sekund (3 minuty) w celu osiągniecia stanu równowagi

światło słoneczne lub promieniowanie cieplne.

z otoczeniem. Zmiany temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza
mogą mieć wpływ na kalibrację, tak więc równowaga temperaturowa
ma krytyczne znaczenie.

•

Nie dopuścić do zamoczenia czujnika.

•

Nie myć butelki w zmywarce lub autoklawie.
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Bezprzewodowy czujnik CO2

PS-3208

Konfiguracja oprogramowania

•

komputera lub do podłączonego do komputera koncentratora

SPARKvue
Podłączanie

Drugi koniec kabla Micro USB podłącz do portu USB
USB z zasilaniem zewnętrznym.

czujnika

bezprzewodowego

do

urządzenia

Gromadzenie danych

komputerowego przez Bluetooth

•

W przypadku korzystania ze SPARKvue, kliknij ikonę

•

z palety

Bluetooth aby otworzyć listę urządzeń bezprzewodowych. Na
liście

urządzeń

bezprzewodowych

czujniki

•

•

•

ekranie

użyj

menu

<Select

Wybierz Record aby rozpocząć zbieranie danych.

Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym czujnikiem

znajdującemu się na jego obudowie (XXX-XXX).

CO2

Kliknij Gotowe. Lista pomiarów będzie pojawiać się po prawej

•

Jeśli czujnik utraci połączenie Bluetooth i nie połączy się
ponownie, spróbuj wcisnąć przycisk ON. Naciśnij i krótko
przytrzymaj przycisk do momentu naprzemiennego zaświecenia

Podłączenie czujnika bezprzewodowego do komputera za pomocą

się diod wskazujących, a następnie puść przycisk. Uruchom

kabla Micro USB

czujnik normalnie.

Podłącz końcówkę załączonego w zestawie kabla Micro USB

•

do portu Micro USB na czujniku.

•

Na

Wybierz urządzenie o numerze odpowiadającym numerowi

stronie czujnika na ekranie głównym.

•

Display.

Measurement> aby wybrać pomiar, który ma być pokazany.

są

uporządkowane według odległości od tabletu lub komputera.

W PASCO Capstone, wybierz ekran w oknie głównym lub

czujnik

przestanie

komunikować

się

z programem na komputerze lub aplikacją tabletu,

Drugi koniec kabla Micro USB podłącz do portu USB

spróbuj ponownie uruchomić program lub aplikację.

komputera lub do podłączonego do komputera koncentratora
USB z zasilaniem zewnętrznym.

Jeśli

•

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wciśnij i przytrzymaj
przycisk ON przez 10 sekund, a następnie puść. Uruchom

Gromadzenie danych

czujnik normalnie.

•

Na ekranie głównym programu SPARKvue wybierz pomiar
z listy obok nazwy czujnika. Otworzy się żądany rodzaj

W SPARKvue, kliknij przycisk Start by rozpocząć
zbieranie danych.

LED stanu baterii miga na czerwono, podłącz urządzenie kablem
Micro USB do portu lub ładowarki USB.

czujnika

bezprzewodowego

do

urządzenia

komputerowego przez Bluetooth

•

W przypadku PASCO Capstone wybierz Hardware Setup
z palety Tools. Czujniki z listy są uporządkowane według
odległości od tabletu lub komputera.

•

Wybierz

czujnik

o

numerze

odpowiadającym

numerowi

Podłączenie czujnika bezprzewodowego do komputera za pomocą
kabla Micro USB
Podłącz końcówkę załączonego w zestawie kabla Micro USB
do portu Micro USB na czujniku.

Żywotność baterii
Żywotność baterii jest bardzo ważna dla zapewnienia prostoty
i komfortu użytkowania, dlatego wszystkie produkty bezprzewodowe
firmy PASCO zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej żywotności
baterii.

znajdującemu się na jego obudowie (XXX-XXX).

•

Informacje o baterii
Bateria czujnika jest częściowo naładowana fabrycznie. Jeśli dioda

PASCO Capstone
Podłączanie

Wyłącz Bluetooth, a następnie włącz go z powrotem. Wykonaj
kolejną próbę.

rejestracji danych.

•

•

Na

przykład,

czujnik

wyłącza się po

kilku

minutach

bezczynności w celu oszczędności energii.
Żywotność baterii pomiędzy ładowaniami czujnika różni się w zależności
od częstotliwości próbkowania.
Przy typowym użytkowaniu w klasie / laboratorium, żywotność baterii
pomiędzy ładowaniami powinna wynosić od jednego do czterech
tygodni lub więcej. Żywotność baterii powinna wynosić od 18 do 24
godzin ciągłego użytkowania, zarówno w trybie podłączenia do
urządzenia zewnętrznego, jak i w trybie rejestrowania samodzielnego.
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Wsparcie techniczne

PS- 3208

Maksymalizacja żywotności baterii
Jednym z czynników wpływających na żywotność baterii jest
temperatura

przechowywania.

Dlatego

należy

Wielkość

Wartość

Środowisko pracy

0 do 50³C

unikać

przechowywania czujnika w bardzo zimnym lub bardzo gorącym
otoczeniu.

0 do 95% wilgotności względnej

Czas nagrzewania

180 sekund

Wpływ ciśnienia

0,19% odczytu na mm Hg od

Sugerowane eksperymenty

ciśnienia standardowego

Przy użyciu czujnika CO2 PS-3208 może być wykonany praktycznie

Maksymalny zasięg kom.

każdy eksperyment, który obejmuje pomiar dwutlenku węgla.

bezprzewodowej

Odwiedź stronę internetową PASCO pod adresem

Tryb próbkowania gazu

30 m (bez przeszkód)

Dyfuzja

www.pasco.com.pl

Wymiary
Lub wpisz "carbon dioxide" w pole wyszukiwania na stronie

Długość całkowita = 17 cm, szerokość = 4,0 cm, długość elementu czułego =
5,5 cm

www.pasco.com

•

Pomiar poboru CO2 podczas fotosyntezy w terrarium

•

Porównuj poziomy CO2 w budynku i poza

nim

•

Badaj

proces

oddychania

komórkowego

drożdży

•

Badaj reakcje chemiczne

•

Badaj

stężenie

wydychanego

dwutlenku

Maksymalna grubość = 3,3 cm,
Grubość obudowy = 2,3 cm,
Akcesoria,Średnica
które można
elementu
dokupić:
czułego = 1,56
cm

•

PS-3501 10-portowa stacja ładująca USB

węgla i czas wstrzymania oddechu.
ME-6667 Eko-komora oraz ME-6668 Eko-system

Specyfikacja
Wielkość:
Zakres
Dokładność: 0 do 1000 ppm:
Dokładność: 1000 – 10 000 ppm
Dokładność: 10,000 - 50 000 ppm
Dokładność: 50,000 - 100 000 ppm
Rozdzielczość
Bateria

Żywotność baterii

Łączność

•

ME-6936B Komora do badania metabolizmu

Wartość
0 do 100 000 ppm
± 100 ppm
±5% odczytu +100 ppm
±10% odczytu

Wsparcie techniczne
Aby uzyskać pomoc w sprawie jakichkolwiek produktów PASCO,
prosimy o kontakt z firmą PASCO w USA lub dystrybutorem w Polsce
Adres:

PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.

±15% odczytu
2 ppm
Akumulator litowopolimerowy
18 do 24 godzin ciągłego
użytkowania, zarówno w trybie
podłączenia do urządzenia
zewnętrznego, jak i w trybie
rejestrowania samodzielnego
Bluetooth SMART lub USB

Roseville, CA 95747-7100
Telefon:

+1 916 462 8384 (międzynarodowy)

Strona internetowa : www.pasco.com/support
Email:

support@pasco.com

Dystrybutor PASCO w Polsce:
IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa
tel. + 48 606 850 155, T +48 22 752 27 88 – 96 wew. 109
www.pasco.com.pl; pasco@irs.com.pl
Profesjonalną i odpowiedzialną współpracą z nauczycielami
wspieramy rozwój uczniów i studentów w współczesnym świecie
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Niniejsza instrukcja będzie okresowo aktualizowana. Aby uzyskać
najnowszą wersję instrukcji, odwiedź stronę internetową PASCO pod

Instrukcja dotycząca utylizacji baterii:
Baterie zawierają substancje chemiczne, których uwolnienie może mieć wpływ na środowisko i
zdrowie ludzkie. Baterie powinny być zbierane oddzielnie w celu recyklingu i poddawane

adresem www.pasco.con/manuals

recyklingowi w lokalnym zakładzie utylizacji materiałów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami

i wprowadź numer produktu PS-3208 w odpowiednim polu.

krajowymi i regionalnymi. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać zużytą baterię do recyklingu,
należy skontaktować się z lokalnym punktem odbioru odpadów lub z dystrybutorem produktów.

Części zamienne

Akumulator

litowo-polimerowy (Li-Poly)

zastosowany

w tym

produkcie

jest

oznaczony

międzynarodowymi symbolami wskazującymi na konieczność selektywnej zbiórki i recyklingu.

Aby uzyskać informacje na temat dostępnych części zamiennych,
skontaktuj się z dystrybutorem PASCO w Polsce

•

Kabel USB, Micro-to-USB A

•

Butelka do pobierania próbek gazu (250 mL)

Załącznik A:

Ograniczona gwarancja
Opis gwarancji produktu znajduje się w katalogu PASCO. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.pasco.com/legal

- kompatybilność

Odwiedź stronę internetową PASCO pod adresem
www.pasco.com/compatibility

Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja PASCO jest chroniona prawami autorskimi; wszelkie prawa
zastrzeżone. Zezwala się instytucjom edukacyjnym typu non-profit na powielanie
jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji, pod warunkiem wykorzystania jej wyłącznie

aby

uzyskać

najnowsze

informacje

na

temat

kompatybilności technologii Bluetooth.

we własnych laboratoriach i salach lekcyjnych, oraz niesprzedawania. Powielanie
w innych okolicznościach, bez pisemnej zgody firmy PASCO, jest zabronione.
Wersja 23-07-2016.

Platforma

Kompatybilność Bluetooth SMART

iOS

iPad

Znaki towarowe

3

PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT i SPARKvue są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi PASCO scientific, w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszelkie inne marki, produkty lub nazwy
usług są lub mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi i są używane
do identyfikacji produktów lub usług ich odpowiednich właścicieli. Więcej informacji

nowsze

Touch 5 i nowsze
SPARK Element

Wszystkie modele

Android

Android 4.3 i nowsze

Chromebook

Chrome OS (wymaga adaptera PS-3500*)

Mac OS X1

Modele wprowadzone w lipcu 2011 r. lub później

Windows

Windows 7 i nowsze (wymaga adaptera PS-3500*)

znaleźć można na stronie www.pasco.com/legal.
Oświadczenie FCC
To urządzenie cyfrowe klasy A jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Działanie i obsługa urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1)
Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi

*Adapter PS-3500 USB

tolerować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą

podłączeniu

powodować niepożądane działanie.

podłączenie

do
do

portu
trzech

Bluetooth 4.0,

po

USB,

umożliwia

urządzeń

Bluetooth

SMART, takich jak przedmiotowe urządzenie

Deklaracja CE
Urządzenie zostało zbadane i uznane za zgodne z zasadniczymi wymogami

bezprzewodowe

i innymi stosownymi przepisami stosownych dyrektyw UE.

z systemem

Przedmiotowy produkt elektroniczny podlega przepisom dotyczącym utylizacji
i recyklingu, które mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Państwa
jest

poddanie

sprzętu

elektronicznego

recyklingowi

PASCO,

do

Windows,

komputerów

Chromebooków

i starszych komputerów Macintosh.

Instrukcje dotyczące utylizacji produktów po zakończeniu użytkowania:

obowiązkiem

i

iPhone 4S i nowsze iPod

zgodnie

Adapter
PS-3500 USB
Bluetooth
4.0

Uwaga: Adapter PS-3500 USB Bluetooth 4.0 jest
jedynym adapterem, jaki możemy obecnie

z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, aby

zalecić. Dostępnych jest wiele innych adapterów Bluetooth 4.0,

zapewnić, że zostanie on poddany odzyskowi surowcowemu w sposób, który chroni

lecz ten posiada specyficzną konstrukcję, która umożliwia

zdrowie ludzkie i środowisko. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać zużyty sprzęt

parowanie czujników Bluetooth SMART z poziomu aplikacji.

do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym punktem odbioru odpadów lub ze
sprzedawcą.

1Aby

Symbol WEEE Unii Europejskiej (Waste Electronic and
Electrical

Equipment)

(przedstawiony

po

prawej)

na

produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie
może być wyrzucany do standardowego pojemnika na
odpady.
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sprawdzić kompatybilność Bluetooth komputera Mac, wykonaj

następujące czynności:

•

Kliknij przycisk

(jabłko).

Wsparcie techniczne

PS- 3208

•

Wybierz O tym Macu

•

Kliknij przycisk Więcej Informacji...

•

Kliknij przycisk Raport Systemowy

•

Wybierz Bluetooth z paska bocznego po lewej, pod

Sprzęt.

•

Znajdź na liście pozycję "Wersja LMP".

•

Jeśli Twój Mac jest wyposażony w Bluetooth SMART, pod
"wersja LMP" wskazane będzie 0x6. (Wskazania niższe, niż
0x6 oznaczają starszą wersję Bluetooth. Twoje urządzenie
będzie potrzebowało adaptera PS-3500 USB Bluetooth 4.0)

1Mac

Mini i MacBook Air zostały wyposażone w technologię

Bluetooth SMART w 2011 roku. MacBook Pro został w nią
wyposażony w 2012 roku. Mac Pro, który zadebiutował w grudniu
2013 roku, obsługuje technologię Bluetooth SMART.
Wyjątek: Przed uaktualnieniem do wersji El Capitan (Mac OS X
10.11.x) prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym PASCO, jeśli
posiadasz komputer Macintosh z wersją LMP "0x4", która wymaga
adaptera PS-3500 USB Bluetooth 4.0
Czym jest Bluetooth SMART®?
Bluetooth SMART (znany również jako Bluetooth Low Energy lub
wersja 4.0 specyfikacji Bluetooth) jest najnowszym protokołem
technologii

bezprzewodowej stworzonej

przez dostawcę usług

telekomunikacyjnych Ericsson w 1994 roku. Jest to przyjazna
energetycznie i programistycznie wersja Bluetooth, która została
opracowana dla standardu Internet of Things (IoT).
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