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Pojemnik do fotosyntezy 

PS-2521B 

 

 

 

 

Zestaw zawiera Szt. 

Dwukomorowy pojemnik do fotosyntezy 1 

Gumowy korek z otworami na czujniki (#14) 1 

Gumowy korek z otworem na czujnik (#5) 1 

Gumowy korek pełny (#5) 1 

Gumowy korek pełny (#3) 1 

 

Wyposażenie konieczne Nr katalogowy 

Oprogramowanie PASCO, 

interfejs do czujników 

przewodowych 

Sprawdź szczegóły na stronie 

www.pasco.com.pl  

Czujniki PASCO, np. 

wymienione obok czujnik 

bezprzewodowe lub ich 

przewodowe odpowiedniki 

PS-3201 (temperatury) 

PS-3204 (pH) 

PS-3224 (tlenu rozpuszcz.) 

PS-3208 (CO2) 

PS-3217 (tlenu) 

 

Wyposażenie rekomendowane 

Mieszadło magnetyczne z podgrzewaczem i mieszadełka 

Teflonowa osłona czujnika temperatury 

 

Wstęp 

Pojemnik do fotosyntezy PS-2521B jest zaprojektowany do 

współpracy z czujnikami PASCO serii bezprzewodowej, 

PASPORT lub ScienceWorkshop. Pomimo, że podstawowy 

eksperyment dotyczący fotosyntezy można wykonać za 

pomocą zwykłej butelki, pojemnik do fotosyntezy daje dużo 

większe możliwości podczas przeprowadzania tego ważnego 

eksperymentu. 

W typowym eksperymencie, próbkę badawczą (na przykład 

moczarkę kanadyjską) i wodę umieszcza się w komorze 

wewnętrznej. Rozmiar i kształt tej komory są odpowiednie, 

by zmieściły się tam także mieszadełko i inne próbki 

biologiczne oprócz próbki podstawowej. Zewnętrzna komora 

służy do regulacji temperatury i / lub użycia substancji 

filtrującej światło dochodzące do próbki, bez kontaktu 

z materiałem badawczym. Duży gumowy korek umożliwia 

stworzenie izolowanego mikro-środowiska w wewnętrznej 

komorze i pozwala na jednoczesne dokonywanie pomiarów 

za pomocą wybranych czujników. Jeśli otwór na czujnik nie 

jest używany, dołączony pełny gumowy korek # 3 lub # 5 

służy do uszczelnienia go. Otwory w korkach mogą być 

Dwukomorowy 
pojemnik do fotosyntezy 

Gumowy korek z 
otworami na czujniki 

(#14) 

Gumowy korek  
z otworem na czujnik (#5) 

Gumowy korek pełny (#5) 

Gumowy korek pełny (#3) 



Pojemnik do fotosyntezy  PS-2521B   

 

 Strona 2 

także wykorzystane do wprowadzania substancji 

chemicznych do próbki podczas eksperymentu. 

Przygotowanie pojemnika  

 Włóż sondę optycznego czujnika tlenu rozpuszczonego 

przez większy otwór w gumowym korku. Uszczelnij drugi 

otwór pełnym korkiem #3. Czujnik ten wyposażony jest 

także w sondę temperatury, dlatego oddzielny czujnik 

temperatury nie jest potrzebny. 

 

 Włóż materiał badawczy do wewnętrznej komory oraz 

nalej wodę. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy komora 

jest wypełniona wodą od 2/3 objętości. 

Rozwiązania alternatywne 

W otworach korka można umieścić także inne czujniki, 

odpowiednio do zamierzonych pomiarów w eksperymencie. 

Można także prowadzić badania bez wykorzystania wody, 

umieszczając w wewnętrznej komorze próbki badawcze 

roślin lądowych. Wszystko zależy od tego, co i w jaki sposób 

chcesz zbadać w swoim doświadczeniu. Pojemnik do 

fotosyntezy jest na tyle uniwersalny, że spełni niemal 

wszystkie Twoje oczekiwania.  

UWAGA! 

 Wybierając czujniki do eksperymentu należy pamiętać, 

że nie wszystkie są wodoodporne. Na przykład czujnik 

CO2 (PS-3208) wymaga założenia dodatkowej osłony 

(PS-3545) a czujnika tlenu PS-3217 w ogóle nie wolno 

zanurzać w wodzie. Nie zastosowanie się do tego 

zalecenia spowoduje uszkodzenie czujnika i utratę 

gwarancji edukacyjnej PASCO. 

 Umieszczając czujnik w otworach korków należy 

zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić 

sondy lub membrany czujnika. 

 Przed użyciem czujnika lub pojemnika do fotosyntezy 

należy przeczytać jego instrukcję obsługi.  

 Uczniowie powinni przygotowywać eksperymenty pod 

nadzorem nauczyciela. 

Dodatkowe informacje 

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym produkcie, odwiedź 

stronę www.pasco.com.pl lub www.pasco.com i w oknie 

wyszukiwania wpisz jego numer katalogowy. 

Wsparcie techniczne 

Aby uzyskać pomoc w sprawie produktów PASCO, prosimy 

o kontakt z firmą PASCO w USA lub dystrybutorem w 

Polsce: 

               Adres:        PASCO scientific 

10101 Foothills Blvd. 

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, +48 22 752 27 88 – 96 

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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Gwarancja i jej ograniczenia - Opis gwarancji produktu znajduje się 

w katalogach PASCO oraz na stronie www.pasco.com.pl. 

Prawa autorskie - Instrukcja obsługi PASCO scientific jest chroniona 

wszystkimi prawami autorskimi. Zezwala się instytucjom 

edukacyjnym non-profit na powielanie dowolnej jej części, pod 

warunkiem, że kopie używane będą tylko w ich laboratoriach lub 

salach lekcyjnych i nie będą sprzedawane w celu osiągnięcia zysku. 

Powielanie w każdym innym celu, bez pisemnej zgody PASCO 

scientific, jest zabronione. 

Znaki towarowe PASCO, PASCO Scientific®, PASCO Capstone, 

PASPORT, SPARK Science Learning System, SPARK SLS i 

SPARKvue są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 

towarowymi PASCO Scientific w Stanach Zjednoczonych i w innych 

krajach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 

www.pasco.com/legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


