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  &  & Windows  Android iOS

SenseDisc OPROGRAMOWANIE

Windows

Oprogramowanie do przenośnego, cyfrowego laboratorium doświadczalnego SenseDisc to szereg korzyści:

· Bogactwo szablonów do wykonywania eksperymentów naukowych

· Możliwość wyświetlania wielu folderów i ustawienia ich jako wstępny styl wyświetlania

· Generowanie szablonów eksperymentów, dzięki funkcji zapisu ustawień eksperymentalnych

· Zapis wyników eksperymentów i możliwość odtwarzania pliku.

· Unikalny interfejs ułatwiający pracę.

OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY DANYCH 

1. Odtwarzanie plików zdefiniowanych przez użytkownika jako „moje doświadczenia”

2. Zwiększona kompatybilność

3. Nowy interfejs- bogatsze doświadczenia 

4. Platforma graficzna zaprojektowana w oparciu o potrzeby użytkownika

5. Wbudowany obszerny arkusz roboczy

6. Dostępność wielu platform językowych

7. Tryb CCD i tryb dźwięku



Android

iOS

OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY DANYCH DLA 

Oprogramowanie do analizy danych dla Android to 

platforma do przeprowadzania doświadczeń naukowych, 

zbudowana na podstawach systemu operacyjnego Android. 

Główne zastosowanie oprogramowania to pomiar danych 

eksperymentalnych, ich analiza i przeprowadzenie procesu 

weryfikacji zebranych informacji na podstawie zasad 

eksperymentalnych. Zestawiony z szeroką gamą 

dostępnych czujników może dokonać różnorodnych 

pomiarów związanych z dziedziną biologii, fizyki, chemii czy 

środowiska. Odpowiedni do przeprowadzania cyfrowych 

doświadczeń w szkołach podstawowych i średnich.

Oprogramowanie do analizy danych dla iOS, to platforma do 

przeprowadzania doświadczeń naukowych opracowana na 

podstawie systemu operacyjnego iOS, znajdująca swoje 

główne zastosowanie do pomiaru danych eksperymen-

talnych, ich analizy i przeprowadzania procesu weryfikacji 

zebranych informacji w oparciu o zasady przeprowadzania 

eksperymentów.

Zestawiony z szeroką gamą dostępnych czujników, może 

dokonać niemalże każdego pomiaru z dziedziny biologii, 

chemii, fizyki czy środowiska. Dedykowany jako narzędzie 

dydaktyczne do nauk przyrodniczych dla szkół podsta-

wowych, średnich i szkolnictwa wyższego.

OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY DANYCH DLA 
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BAZOWY

Sense Disc w wersji podstawowej jest narzędziem dydaktycznym stosowanym do prostych, dobrze rozumianych 

przez uczniów doświadczeń naukowych. Dzięki zastosowaniu małych, bezprzewodowych modułów czujników, 

tworzy zwięzłe laboratorium eksperymentalne do odkrywania świata nauki.

Czujniki: 3-osiowy akcelerometr, temperatura otoczenia, barometr, GPS, tętno napięcie, ruch, poziom dźwięku, 

temperatura, światło, natężenie.
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Zakres pomiaru: -30~30V
Dokładność pomiaru: ±1%
Analiza pomiaru: 0.02V
Impedancja wejściowa: 2MΩ

ź Obwód  rezystancji szeregowo- równoległej
ź Krzywa charakterystyki VA małych żarówek
ź Prawo Ohma
ź Pomiar rezystancji
ź Ładowanie i rozładowanie kondensatora
ź Pomiar pola elektromagnetycznego  i oporu wewnętrznego baterii.

Typ S0001

Czujnik napięcia

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik napięcia służy do pomiaru różnicy 
potencjału elektrycznego na obydwu końcach 
obwodu elektrycznego. Obwód napięcia 
czujnika przenosi pobierane napięcie aby 
dokonać pomiaru. Może być używany w 
o b w o d z i e  p r ą d u  s t a ł e g o  l u b 
niskonapięciowego.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Obwód rezystancji szeregowo- równoległej.
ź Krzywa charakterystyki VA małych żarówek.
ź Pomiar potencjału elektrodynamicznego i wewnętrznej oporności baterii.    
ź Prawo Ohm'a.

Typ S0005

Czujnik natężenia prądu

Zakres pomiaru: -1~1A
Dokładność pomiaru: ±1%
Analiza pomiaru: 0.001A
Opór wewnętrzny: 0.22Ω

Czujnik natężenia prądu służy do pomiaru natężenia 
prądu w obwodzie. Kiedy prąd przechodzi próbę 
oporu, będzie tworzyć niewielką różnicę potencjałów 
elektrycznych na obu końcach oporu. Po 
powiększeniu obwodu można dokładnie zmierzyć 
natężenie  prądy  w obwodzie  stałym lub 
niskonapięciowym.

Czujnik temperatury

ź Chłodzenie cieczy.
ź Odparowanie cieczy.
ź Konwersja energii.
ź Związek pomiędzy punktem wrzenia cieczy a ciśnieniem  powietrza.
ź Pomiar temperatury reakcji zobojętniania kwasem zasadowym.
ź Porównywanie przewodności cieplnej różnych materiałów. 

Typ S0009

oZakres pomiaru: -40~135 C
oDokładność pomiaru: ±0.6 C

oAnaliza pomiaru: 0.1 C

Czujnik temperatury wykorzystuje elktroniczny 
czujnik temperatury NTC, którego oporność 
zmienia  się  odpowiednio  do zmiany 
emperatury otoczenia. Nie wmaga kalibracji, 
relatywnie wysoka stabilność pomiaru. 
Znajduje zastosowanie w pomiarach niskich do 
średnich temperatur.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Zakres pomiaru: 0~55000Lux
Dokładność pomiaru: ±5%
Analiza pomiaru: 15Lux

Czujnik światła

Typ S0019Czujnik światła wykorzystuje silikonową 
komórkę fotoelektryczną jako element 
wykrywający. Zachowując proporcje może 
przekształcić natężenie światła w sygnał 
napięciowy; idealny do pomiaru natężenia 
światła widzialnego.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Badanie wpływu światła na proces fotosyntezy.
ź Badanie związku pomiędzy odległością a intensywnością światła .   
ź Pomiar natężenia światła otoczenia.
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PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik poziomu dźwięku

Typ S0021

Zakres pomiaru: 40~92dB
Dokładność pomiaru: ±4dB
Analiza pomiaru: 0.1dB

ź Pomiar poziomu intensywności dźwięku.
ź Pomiar hałasu otoczenia.

Czujnik poziomu dźwięku służy do 
pomiaru intensywności dźwięku w 
otoczeniu. Mikrofon odbiera sygnał 
dźwięku i po jego przetworzeniu 
podaje wartość natężenia.

Zakres pomiaru: 0-200bpm
Dokładność pomiaru: 1bpm
Analiza pomiaru: ±2bpm

ź Wykrywanie tętna ludzkiego ciała.

Czujnik tętna

Typ S1024

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik tętna służy do wykrywania 
tętna ludzkiego ciała. Sonda zawiera 
klips transmisyjny, który w celu 
dokonania pomiaru umieszcza się 
na płatku ucha badanej osoby.

Czujnik ruchu

Zakres pomiaru: 20~600cm
Dokładność pomiaru: ±2%
Analiza pomiaru: 0.1cm

ź Krzywa o jednolitym ruchu liniowym i jednolitym 
zmiennym ruchu prostoliniowym.

ź Prosty harmonijny ruch.
ź Wibracje wymuszone.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Typ S0015

Czujnik  ruch  to  urządzenie 
sonarowe, emitujące impuls 
ultradźwiękowy. Odbiera sygnał 
poprzez odbicie od badanego 
obiektu, a następnie mierzy czas 
k i edy  f a l a  u l t r adźw iękowa 
przemieszcza się między czujnikiem 
a obiektem. Zgodnie z prędkością 
dźwięku w powietrzu,  może 
obliczyć odległość pomiędzy 
obiektem a czujnikiem.
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ROZBUDOWANY

Accelerometer Ambient Tem Barometer GPS
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ROZBUDOWANY

Sense Disc w wersji zaawansowanej posiada wsparcie dla różnych modułów pracy z urządzeniem: tryb pracy 

samodzielnej, Windows, iPad, Mac.  Dotykowy ekran 3.5' TFT 480*320 wyświetla w czasie rzeczywistym dane 

pomiarowe, a 12-bitowy przetwornik idealnie przekazuje proces analizy danych i ich przetwarzania. 

Maksymalna szybkość pobierania próbek  100000/s.

Czujniki: 3-osiowy akcelerometr, temperatura otoczenia, barometr, GPS, ciśnienie absolutne, natężenie prądu, 

światło, pH, temperatura, wilgotność względna, poziom dźwięku, ruch, niskie napięcie, napięcie, przewodność, 

tętno, temperatury wysokie (czujnik termoelektryczny), siła, rozpuszczalność tlenu.
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Czujnik ciśnienia absolutnego

Zakres pomiaru: 0~400kPa
Dokładność pomiaru: ±6kPa

Czujnik ciśnienia absolutnego służy  do pomiaru 
bezwzględnego ciśnienia powietrza. Czujnik podłączony jest do 
powietrza zewnętrznego za pomocą strzykawki z zakończeniem 
Luer-lock, tworzącym szczelne połączenie z pompą. Przedni luer 
i zamknięta wnęka referencyjna podciśnienia wewnątrz czujnika 
tworzą różnicę ciśnień. Po tym jak różnica ciśnień jest 
przekształcona w sygnał napięciowy, jego napięcie wyjściowe i 
ciśnienie bezwzględne są proporcjonalne.

Typ S0024
PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Obwód rezystancji szeregowo- równoległej.
ź Krzywa charakterystyki VA małych żarówek.
ź Pomiar potencjału elektrodynamicznego i wewnętrznej 

oporności baterii.    
ź Prawo Ohm'a.

Typ S0005
Czujnik natężenia prądu

Zakres pomiaru: -1~1A
Dokładność pomiaru: ±1%
Analiza pomiaru: 0.001A
Opór wewnętrzny: 0.22Ω

Czujnik natężenia prądu służy do pomiaru natężenia prądu w 
obwodzie. Kiedy prąd przechodzi próbę oporu, będzie tworzyć 
niewielką różnicę potencjałów elektrycznych na obu końcach 
oporu. Po powiększeniu obwodu można dokładnie zmierzyć 
natężenie prądy w obwodzie stałym lub niskonapięciowym.

Zakres pomiaru: 0~55000Lux
Dokładność pomiaru: ±5%
Analiza pomiaru: 15Lux

Czujnik światła
Typ S0019

Czujnik światła wykorzystuje silikonową komórkę 
fotoelektryczną jako element wykrywający. Zachowując 
proporcje może przekształcić natężenie światła w 
sygnał napięciowy; idealny do pomiaru natężenia 
światła widzialnego.

Czujnik pH 

Zakres pomiaru: 0~14
Dokładność pomiaru: ±0.2
Analiza pomiaru: 0.01

Typ S1002

Główne zastosowanie do pomiaru stężenia jonów 
wodoru w roztworze w celu ustalenia poziomu 
kwasowości lub zasadowości danego roztworu. 
Wskazuje wartość pH roztworu.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Miareczkowanie kwasem zasadowym.
ź Wartość pH różnych roztworów.
ź Kwasowość fenolu.
ź Mechanizm organizmu utrzymujący stabilność pH.
ź Badanie wpływu wartości pH na aktywność 

pektynazy.

ź Prawo Boyl'a.
ź Prawo Charles'a .
ź Wpływ katalizatora na szybkość reakcji chemicznej.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Badanie wpływu światła na proces fotosyntezy.
ź Badanie związku pomiędzy odległością a 

intensywnością światła .   
ź Pomiar natężenia światła otoczenia.
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SENSOR

Czujnik temperatury

ź Chłodzenie cieczy.
ź Odparowanie cieczy.
ź Konwersja energii.
ź Związek pomiędzy punktem wrzenia cieczy a ciśnieniem  powietrza.
ź Pomiar temperatury reakcji zobojętniania kwasem zasadowym.
ź Porównywanie przewodności cieplnej różnych materiałów. 

Typ S0009

oZakres pomiaru: -40~135 C
oDokładność pomiaru: ±0.6 C

oAnaliza pomiaru: 0.1 C

Czujnik temperatury wykorzystuje elktroniczny 
czujnik temperatury NTC, którego oporność 
zmienia się odpowiednio do zmiany emperatury 
otoczenia. Nie wmaga kalibracji, relatywnie 
wysoka stabilność pomiaru.  Znajduje 
zastosowanie w pomiarach niskich do średnich 
temperatur.PRZYKŁADOWE 

DOŚWIADCZENIA

Czujnik wilgotności względnej

Zakres pomiaru: 0~100%
Dokładność pomiaru: ±4% (10%~90%RH)
Analiza pomiaru: 0.1%

ź Pomiar zmian wilgotności środowiska.
ź Higroskopijność stężonego kwasu siarkowego.
ź Projektowanie i wykonanie ekologicznego cylindra i obserwacja  jego 

stabilności .   

Typ S1008

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik przeznaczony do moitorowania wilgotności względnej powietrza 
w oparciu o wrażliwy  prototyp wilgotności, a mianowicie pojemność  
polimeru, to  pojemność zależy od wilgotności powietrza.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik poziomu dźwięku
Typ S0021

Zakres pomiaru: 40~92dB
Dokładność pomiaru: ±4dB
Analiza pomiaru: 0.1dB

ź Pomiar poziomu intensywności dźwięku.
ź Pomiar hałasu otoczenia.

Czujnik poziomu dźwięku służy do pomiaru 
intensywności dźwięku w otoczeniu. Mikrofon 
odbiera sygnał dźwięku i po jego przetworzeniu 
podaje wartość natężenia.

Czujnik ruchu

Zakres pomiaru: 20~600cm
Dokładność pomiaru: ±2%
Analiza pomiaru: 0.1cm

ź Krzywa o jednolitym ruchu liniowym i jednolitym zmiennym 
ruchu prostoliniowym.

ź Prosty harmonijny ruch.
ź Wibracje wymuszone.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Typ S0015

Czujnik ruch to urządzenie sonarowe, emitujące impuls ultradźwiękowy. 
Odbiera sygnał poprzez odbicie od badanego obiektu, a następnie mierzy 
czas kiedy fala ultradźwiękowa przemieszcza się między czujnikiem a 
obiektem. Zgodnie z prędkością dźwięku w powietrzu, może obliczyć 
odległość pomiędzy obiektem a czujnikiem.
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SENSOR

Zakres pomiaru: -500~500mV
Dokładność pomiaru: ±1%
Analiza pomiaru: 0.3mV
Impedancja wejściowa: 500KΩ

ź Energia słoneczna.
ź Komórka pierwotna.
ź Prawo Faradaya- indukcja elektromagnetyczna.

Czujnik niskiego napięcia (mV)

Typ S0002

Czujnik mV służy do pomiaru różnicy potencjałów elektrycznych na obu 
końcach urządzeń elektrycznych lub obwodu.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Zakres pomiaru: -30~30V
Dokładność pomiaru: ±1%
Analiza pomiaru: 0.02V
Impedancja wejściowa: 2MΩ

ź Obwód  rezystancji szeregowo- równoległej
ź Krzywa charakterystyki VA małych żarówek
ź Prawo Ohma
ź Pomiar rezystancji
ź Ładowanie i rozładowanie kondensatora
ź Pomiar pola elektromagnetycznego  i oporu wewnętrznego 

baterii.

Typ S0001

Czujnik napięcia PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik napięcia służy do pomiaru różnicy potencjału elektrycznego na obydwu końcach 
obwodu elektrycznego. Obwód napięcia czujnika przenosi pobierane napięcie aby dokonać 
pomiaru. Może być używany w obwodzie prądu stałego lub niskonapięciowego.

ź Porównanie przewodności różnych cieczy.
ź Reakcja fenolu i nasyconej wody bromowej.
ź Badanie czystości wody pitnej.

Zakres pomiaru: 0~20000μs/cm
Dokładność pomiaru: ±4%
Analiza pomiaru: 6μs/cm

Czujnik przewodności
PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Typ S1003

Czujnik przewodności wykorzystuje się do pomiaru przewodnictwa elektrycznego roztworu i 
jego zmian. Mimo, że czujnik nie rozpoznaje rodzajów jonów w roztworze, jest w stanie 
ustalić całkowite stężenie jonów w roztworze.

Czujnik rozpuszczalności tlenu/ oznaczania tlenu (DO/ O  )2

Typ S1005 Zakres pomiaru : 0~20mg/L
Dokładność pomiaru: ±0.5mg/L
Analiza pomiaru: 0.1mg/L
Zakres pomiaru O2: 0~100%
Dokładność pomiaru: ±2%
Analiza pomiaru: 0.1%

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Sonda czujnika  DO/O2 wykorzystuje zasadę pomiaru polarograficznego. Skłąda się z anody, 
katody i membrany. W trakcie pomiaru należy zanurzyć sondę w roztworze, aby zaszła 
reakcja chemiczna pomiędzy anodą a katodą. Może być także wykorzystywany do pomiaru 
zawartości tlenu w gazach.

ź Zawartość rozpuszczonego  tlenu w różnych cieczach.
ź Czynniki wpływające na fotosyntezę roślin.
ź Zawartość tlenu w atmosferze.
ź Porównanie gazu wydychanego przez człowieka z gazem 

środowiskowym.
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S1024
SENSOR

S0013

S0014

SENSOR

SENSOR

Zakres pomiaru: 0-200bpm
Dokładność pomiaru: 1bpm
Analiza pomiaru: ±2bpm

ź Wykrywanie tętna ludzkiego ciała.

Czujnik tętna

Typ S1024

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik tętna służy do wykrywania tętna ludzkiego ciała. Sonda 
zawiera klips transmisyjny, który w celu dokonania pomiaru 
umieszcza się na płatku ucha badanej osoby.

Czujnik temperatur wysokich 
(termoelektryczny)

oZakres pomiaru: -200 to 1200 C 
o oDokładność pomiaru: ±6 C(-200-0 C)

o o o o±3 C(0-200 C) ±6 C(200~1200 C)
oAnaliza pomiaru: 0.25 C

ź Pomiar ciepła reakcji kwasowo-zasadowej.
ź Chłodzenie wrzącej cieczy.
ź Badanie zmian temperatury w trakcie topnienia ciała stałego.
ź Badanie temperatury różnych części płomienia lampy 

alkoholowej.

Typ S0013

Czujnik termoelektryczny może być wykorzystany do pomiaru 
temperatur wysokich- może bezpośrednio zmierzyć temperaturę 
płomienia ognia, bez obawy, że jakakolwiek część czujnika zostanie 
uszkodzona przez wysoką temperaturę.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Prawo Hook'a.
ź Związek pomiędzy działaniem a siłą reakcji.
ź Nadwaga i nieważkość.
ź Prosty harmonijny ruch.
ź Prawo Archimedesa.

Czujnik siły

Typ S0014

Zakres pomiaru: -50~50N
Dokładność pomiaru: ±1%
Analiza pomiaru: 0.03N

Czujnik siły wykorzystuje oporowy materiał naprężający w celu 
przekształcenia siły w sygnał napięciowy. Po wzmonieniu i 
przekształceniu komunikatu, wartość siły może zostać precyzyjnie 
zmierzona.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA
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BAZOWY

Accelerometer Ambient Tem Barometer GPS
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FIZYKA

Sense Disc w wersji fizyka łączy ze sobą funkcje zbierania danych, rejestrowania danych, ich przetwarzania i 

analizy w jednym, niewielkim urządzeniu, łatwym do przenoszenia. Może być wykorzystywany do 

przeprowadzania eksperymentów zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, co dzięki wizualnej 

prezentacji eksperymentu pozwala uczniom lepiej zrozumieć pojęcia fizyczne. Sense Disc Fizyka to ważne 

narzędzie dydaktyczne do odkrywania świata nauk fizycznych.

Czujniki: 3-osiowy akcelerometr, temperatura otoczenia, barometr, GPS, ciśnienie absolutne, natężenie prądu, 

światło, temperatura, poziom dźwięku, ruch, niskie napięcie, napięcie, siła, czujnik fotokomórki.
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SENSOR

Zakres pomiaru: -30~30V
Dokładność pomiaru: ±1%
Analiza pomiaru: 0.02V
Impedancja wejściowa: 2MΩ ź Obwód  rezystancji szeregowo- równoległej

ź Krzywa charakterystyki VA małych żarówek
ź Prawo Ohma
ź Pomiar rezystancji
ź Ładowanie i rozładowanie kondensatora
ź Pomiar pola elektromagnetycznego  i oporu wewnętrznego baterii.

Typ S0001
Czujnik napięcia

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik napięcia służy do pomiaru różnicy potencjału elektrycznego na obydwu końcach 
obwodu elektrycznego. Obwód napięcia czujnika przenosi pobierane napięcie aby 
dokonać pomiaru. Może być używany w obwodzie prądu stałego lub niskonapięciowego.

Zakres pomiaru: 0~55000Lux
Dokładność pomiaru: ±5%
Analiza pomiaru: 15Lux

Czujnik światła
Typ S0019

Czujnik światła wykorzystuje silikonową komórkę fotoelektryczną jako element 
wykrywający. Zachowując proporcje może przekształcić natężenie światła w sygnał 
napięciowy; idealny do pomiaru natężenia światła widzialnego.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Badanie wpływu światła na proces fotosyntezy.
ź Badanie związku pomiędzy odległością a intensywnością 

światła .   
ź Pomiar natężenia światła otoczenia.

Czujnik ciśnienia absolutnego

Zakres pomiaru: 0~400kPa
Dokładność pomiaru: ±6kPa

Czujnik ciśnienia absolutnego służy  do pomiaru bezwzględnego ciśnienia powietrza. 
Czujnik podłączony jest do powietrza zewnętrznego za pomocą strzykawki z 
zakończeniem Luer-lock, tworzącym szczelne połączenie z pompą. Przedni luer i 
zamknięta wnęka referencyjna podciśnienia wewnątrz czujnika tworzą różnicę ciśnień. Po 
tym jak różnica ciśnień jest przekształcona w sygnał napięciowy, jego napięcie wyjściowe 
i ciśnienie bezwzględne są proporcjonalne.

Typ S0024

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Prawo Boyl'a.
ź Prawo Charles'a .
ź Wpływ katalizatora na szybkość reakcji chemicznej.
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SENSOR

Czujnik temperatury

ź Chłodzenie cieczy.
ź Odparowanie cieczy.
ź Konwersja energii.
ź Związek pomiędzy punktem wrzenia cieczy a ciśnieniem  powietrza.
ź Pomiar temperatury reakcji zobojętniania kwasem zasadowym.
ź Porównywanie przewodności cieplnej różnych materiałów. 

Typ S0009

oZakres pomiaru: -40~135 C
oDokładność pomiaru: ±0.6 C

oAnaliza pomiaru: 0.1 C

Czujnik temperatury wykorzystuje elktroniczny 
czujnik temperatury NTC, którego oporność zmienia 
się odpowiednio do zmiany emperatury otoczenia. 
Nie wmaga kalibracji, relatywnie wysoka stabilność 
pomiaru. Znajduje zastosowanie w pomiarach 
niskich do średnich temperatur.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Obwód rezystancji szeregowo- równoległej.
ź Krzywa charakterystyki VA małych żarówek.
ź Pomiar potencjału elektrodynamicznego i wewnętrznej oporności baterii.    
ź Prawo Ohm'a.

Typ S0005
Czujnik natężenia prądu

Zakres pomiaru: -1~1A
Dokładność pomiaru: ±1%
Analiza pomiaru: 0.001A
Opór wewnętrzny: 0.22Ω

Czujnik natężenia prądu służy do pomiaru natężenia prądu w obwodzie. Kiedy prąd 
przechodzi próbę oporu, będzie tworzyć niewielką różnicę potencjałów elektrycznych 
na obu końcach oporu. Po powiększeniu obwodu można dokładnie zmierzyć 
natężenie prądy w obwodzie stałym lub niskonapięciowym.
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SENSOR

SENSOR

SENSOR

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik poziomu dźwięku
Typ S0021

Zakres pomiaru: 40~92dB
Dokładność pomiaru: ±4dB
Analiza pomiaru: 0.1dB

ź Pomiar poziomu intensywności dźwięku.
ź Pomiar hałasu otoczenia.

Czujnik poziomu dźwięku służy do pomiaru 
intensywności dźwięku w otoczeniu. Mikrofon odbiera 
sygnał dźwięku i po jego przetworzeniu podaje 
wartość natężenia.

Czujnik ruchu

Zakres pomiaru: 20~600cm
Dokładność pomiaru: ±2%
Analiza pomiaru: 0.1cm

ź Krzywa o jednolitym ruchu liniowym i jednolitym 
zmiennym ruchu prostoliniowym.

ź Prosty harmonijny ruch.
ź Wibracje wymuszone.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Typ S0015

Czujnik ruch to urządzenie sonarowe, emitujące impuls 
ultradźwiękowy. Odbiera sygnał poprzez odbicie od badanego 
obiektu, a następnie mierzy czas kiedy fala ultradźwiękowa 
przemieszcza się między czujnikiem a obiektem. Zgodnie z 
prędkością dźwięku w powietrzu, może obliczyć odległość 
pomiędzy obiektem a czujnikiem.

Zakres pomiaru: -500~500mV
Dokładność pomiaru: ±1%
Analiza pomiaru: 0.3mV
Impedancja wejściowa: 500KΩ ź Energia słoneczna.

ź Komórka pierwotna.
ź Prawo Faradaya- indukcja elektromagnetyczna.

Czujnik niskiego napięcia (mV)

Typ S0002

Czujnik mV służy do pomiaru różnicy potencjałów 
elektrycznych na obu końcach urządzeń elektrycznych 
lub obwodu.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA
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ź Prawo Hook'a.
ź Związek pomiędzy działaniem a siłą reakcji.
ź Nadwaga i nieważkość.
ź Prosty harmonijny ruch.
ź Prawo Archimedesa.

Czujnik siły

Typ S0014
Zakres pomiaru: -50~50N
Dokładność pomiaru: ±1%
Analiza pomiaru: 0.03N

Czujnik siły wykorzystuje oporowy materiał naprężający w celu 
przekształcenia siły w sygnał napięciowy. Po wzmonieniu i przekształceniu 
komunikatu, wartość siły może zostać precyzyjnie zmierzona.

Czujnik fotokomórki

ź Badanie związku między siłą, masą i przyspieszeniem.
ź Zjawisko ruchu wahadłowego.
ź Zasady dynamiki Newtona.
ź Zjawisko swobodnego opadania.Zjawisko okresowości i kolizji.

Typ S0016

Range: 0~∞s
Accuracy: ±1μs
Resolution: 1μs

Czujnik fotokomórki jest czujnikiem z cyfrowym przełącznikiem, odpowiednio z emiterem podczerwieni i 
odbiornikiem podczerwieni na obu końcach. Jeśli odbiornik podczerwieni odbiera wiązkę światła to czujnik 
fotokomórki będzie w niskim napięciu; jeśli wiązka podczerwieni jest zablokowana, a odbiornik nie odbiera wiązki 
światła, wówczas czujnik fotokomórki będzie miał wysoką wartość.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA
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Thermocoup

BIOCHEMIA

Accelerometer Ambient Tem Barometer GPS

TurbidityColorimeter
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BIOCHEMIA

Sense Disc w wersji biologiczno- chemicznej to narzędzie do nauki dwóch ważnych przedmiotów jakimi są 

biologia i chemia. Zapewnia możliwość przeprowadzenia wielu eksperymentów z tych dwóch dziedzin. 

Bezprzewodowe moduły czujników sprawiają, że przenoszenie laboratorium staje się wygodniejsze, a 

przeprowadzanie eksperymentów łatwiejsze i bardziej efektywne.

Czujniki: 3-osiowy akcelerometr, temperatura otoczenia, barometr, GPS, ciśnienie absolutne, światło, pH, 

temperatura,  wilgotność względna,  przewodność, tętno, temperatury wysokie, rozpuszczalność tlenu, 

kolorymetr, turbidymetr.
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Kolorymetr Zakres pomiaru:0~100%
Analiza pomiaru:0.02%
Dokładność pomiaru:±2%

ZC1009

Kolorymetr to czujnik optyczny służący do pomiaru barwy danego roztworu, 
polegający na porównaniu jego intensywności z intensywnością barwy 
wzorca.

ź Wpływ stężenia na reakcję - odbarwianie 
reakcji nadmanganianu potasu i kwasu 
szczawiowego.

ź Wpływ temperatury na reakcję szybkości 
reakcji tiosiarczanu sodu i kwasu 
siarkowego.

ź Pomiar zawartości witaminy C w soku.
ź Pomiar stężenia substancji w roztworze- 

prawo Lamberta- Beera.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Turbidymetr
TYP ZC1010

Zakres pomiaru: 0-400NTU
  Analiza pomiaru:  0,1NTU

Turbidymetr, to czujnik stosowany do pomiaru mętności roztworów. 
Badanie polega na pomiarze natężenia światła, które przechodzi przez 
komórkę (kuwetę) z badaną próbką.

ź Badanie pomiaru mętności różnych wód.
ź Badanie dotyczące szybkości reakcji 

tiosiarczanu sodu i kwasu.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik ciśnienia absolutnego

Zakres pomiaru: 0~400kPa
Dokładność pomiaru: ±6kPa

Czujnik ciśnienia absolutnego służy  do 
pomiaru  bezwzględnego  ciśnienia 
powietrza. Czujnik podłączony jest do 
powietrza zewnętrznego za pomocą 
strzykawki z zakończeniem Luer-lock, 
tworzącym szczelne połączenie z pompą. 
Przedni luer i zamknięta wnęka referencyjna 
podciśnienia wewnątrz czujnika tworzą 
różnicę ciśnień. Po tym jak różnica ciśnień 
jest przekształcona w sygnał napięciowy, 
jego napięcie wyjściowe i ciśnienie 
bezwzględne są proporcjonalne.

Typ S0024

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Prawo Boyl'a.
ź Prawo Charles'a .
ź Wpływ katalizatora na szybkość reakcji chemicznej.

ź Porównanie przewodności różnych cieczy.
ź Reakcja fenolu i nasyconej wody bromowej.
ź Badanie czystości wody pitnej.

Zakres pomiaru: 0~20000μs/cm
Dokładność pomiaru: ±4%
Analiza pomiaru: 6μs/cm

Czujnik przewodności

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Typ S1003

Czujnik przewodności wykorzystuje się do pomiaru przewodnictwa 
elektrycznego roztworu i jego zmian. Mimo, że czujnik nie rozpoznaje 
rodzajów jonów w roztworze, jest w stanie ustalić całkowite stężenie jonów 
w roztworze.
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SENSOR

Zakres pomiaru: 0~55000Lux
Dokładność pomiaru: ±5%
Analiza pomiaru: 15Lux

Czujnik światła
Typ S0019

Czujnik światła wykorzystuje silikonową komórkę 
fotoelektryczną jako element wykrywający. 
Zachowując proporcje może przekształcić natężenie 
światła w sygnał napięciowy; idealny do pomiaru 
natężenia światła widzialnego.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Badanie wpływu światła na proces fotosyntezy.
ź Badanie związku pomiędzy odległością a 

intensywnością światła .   
ź Pomiar natężenia światła otoczenia.

Czujnik temperatur wysokich (termoelektryczny)

oZakres pomiaru: -200 to 1200 C 
o oDokładność pomiaru: ±6 C(-200-0 C)

o o o o±3 C(0-200 C) ±6 C(200~1200 C)
oAnaliza pomiaru: 0.25 C

ź Pomiar ciepła reakcji kwasowo-zasadowej.
ź Chłodzenie wrzącej cieczy.
ź Badanie zmian temperatury w trakcie topnienia ciała 

stałego.
ź Badanie temperatury różnych części płomienia lampy 

alkoholowej.

Typ S0013

Czujnik termoelektryczny może być wykorzystany do 
pomiaru temperatur wysokich- może bezpośrednio 
zmierzyć temperaturę płomienia ognia, bez obawy, że 
jakakolwiek część czujnika zostanie uszkodzona przez 
wysoką temperaturę.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Zakres pomiaru: 0-200bpm
Dokładność pomiaru: 1bpm
Analiza pomiaru: ±2bpm

ź Wykrywanie tętna ludzkiego ciała.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik tętna służy do wykrywania tętna ludzkiego 
ciała. Sonda zawiera klips transmisyjny, który w celu 
dokonania pomiaru umieszcza się na płatku ucha 
badanej osoby.

Czujnik tętna

Typ S1024
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SENSOR

SENSOR

Czujnik wilgotności względnej

Zakres pomiaru: 0~100%
Dokładność pomiaru: ±4% (10%~90%RH)
Analiza pomiaru: 0.1%

ź Pomiar zmian wilgotności środowiska.
ź Higroskopijność stężonego kwasu siarkowego.
ź Projektowanie i wykonanie ekologicznego cylindra i obserwacja  jego 

stabilności .   

Typ S1008

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik przeznaczony do moitorowania wilgotności względnej powietrza w oparciu 
o wrażliwy  prototyp wilgotności, a mianowicie pojemność  polimeru, to  
pojemność zależy od wilgotności powietrza.

Czujnik pH 

ź Miareczkowanie kwasem zasadowym.
ź Wartość pH różnych roztworów.
ź Kwasowość fenolu.
ź Mechanizm organizmu utrzymujący stabilność pH.
ź Badanie wpływu wartości pH na aktywność pektynazy.

Zakres pomiaru: 0~14
Dokładność pomiaru: ±0.2
Analiza pomiaru: 0.01Typ S1002

Główne zastosowanie do pomiaru stężenia jonów wodoru w roztworze w 
celu ustalenia poziomu kwasowości lub zasadowości danego roztworu. 
Wskazuje wartość pH roztworu.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA
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Czujnik temperatury

ź Chłodzenie cieczy.
ź Odparowanie cieczy.
ź Konwersja energii.
ź Związek pomiędzy punktem wrzenia cieczy a ciśnieniem  powietrza.
ź Pomiar temperatury reakcji zobojętniania kwasem zasadowym.
ź Porównywanie przewodności cieplnej różnych materiałów. 

Typ S0009

oZakres pomiaru: -40~135 C
oDokładność pomiaru: ±0.6 C

oAnaliza pomiaru: 0.1 C

Czujnik temperatury wykorzystuje elktroniczny czujnik temperatury NTC, którego 
oporność zmienia się odpowiednio do zmiany emperatury otoczenia. Nie wmaga 
kalibracji, relatywnie wysoka stabilność pomiaru. Znajduje zastosowanie w 
pomiarach niskich do średnich temperatur.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik rozpuszczalności tlenu/ oznaczania tlenu (DO/ O  )2

ź Zawartość rozpuszczonego  tlenu w różnych cieczach.
ź Czynniki wpływające na fotosyntezę roślin.
ź Zawartość tlenu w atmosferze.
ź Porównanie gazu wydychanego przez człowieka z gazem środowiskowym.

Typ S1005

Zakres pomiaru : 0~20mg/L
Dokładność pomiaru: ±0.5mg/L
Analiza pomiaru: 0.1mg/L
Zakres pomiaru O2: 0~100%
Dokładność pomiaru: ±2%
Analiza pomiaru: 0.1%

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Sonda czujnika  DO/O2 wykorzystuje zasadę 
pomiaru polarograficznego. Skłąda się z anody, 
katody i membrany. W trakcie pomiaru należy 
zanurzyć sondę w roztworze, aby zaszła reakcja 
chemiczna pomiędzy anodą a katodą. Może być 
także wykorzystywany do pomiaru zawartości tlenu 
w gazach.
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ŚRODOWISKO

Accelerometer Ambient Tem Barometer GPS
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ŚRODOWISKO

Sense Disc w wersji środowisko posiada baterię o żywotności ponad 150 godzin, 12- bitowa rozdzielczość 

pobierania próbek sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do przeprowadzania eksperymentów w terenie. 

Urządzenie skutecznie zachęca uczniów do odkrywania otaczającego ich środowiska.

Czujniki: 3-osiowy akcelerometr, temperatura otoczenia, barometr, GPS, światło, pH, temperatura, wilgotność 

względna, poziom dźwięku, UV, rozpuszczalność tlenu.
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SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

Czujnik UV 

ź Wykrywanie siły ultrafioletowej w efekcie fotoelektrycznym.
ź Badanie wpływu różnych natężeń promieniowania ultrafioletowego na 

współczynnik przeżywalności biologicznej.

Typ S1040

Zakres pomiaru: 0~400 W/m2
Dokładność pomiaru: ±5%

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik UV jest eksperymentalnym urządzeniem służącym do wykrywania 
natężenia promieniowania ultrafioletowego, zakresu promieniowania od 
100 nm do 400 nm w zakresie widma elektromagnetycznego należącego 
do zakresu długości fali promieniowania ultrafioletowego, czujnik UV może 
przekształcić otrzymaną intensywność UV w proporcjonalny sygnał 
napięcia wyjściowego.

Czujnik pH 

ź Miareczkowanie kwasem zasadowym.
ź Wartość pH różnych roztworów.
ź Kwasowość fenolu.
ź Mechanizm organizmu utrzymujący stabilność pH.
ź Badanie wpływu wartości pH na aktywność pektynazy.

Zakres pomiaru: 0~14
Dokładność pomiaru: ±0.2
Analiza pomiaru: 0.01

Typ S1002

Główne zastosowanie do pomiaru stężenia jonów wodoru w roztworze w 
celu ustalenia poziomu kwasowości lub zasadowości danego roztworu. 
Wskazuje wartość pH roztworu.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik poziomu dźwięku
Typ S0021

Zakres pomiaru: 40~92dB
Dokładność pomiaru: ±4dB
Analiza pomiaru: 0.1dB

ź Pomiar poziomu intensywności dźwięku.
ź Pomiar hałasu otoczenia.

Czujnik poziomu dźwięku służy do pomiaru intensywności dźwięku w 
otoczeniu. Mikrofon odbiera sygnał dźwięku i po jego przetworzeniu 
podaje wartość natężenia.

Zakres pomiaru: 0~55000Lux
Dokładność pomiaru: ±5%
Analiza pomiaru: 15Lux

Czujnik światła
Typ S0019

Czujnik światła wykorzystuje silikonową komórkę fotoelektryczną jako element 
wykrywający. Zachowując proporcje może przekształcić natężenie światła w 
sygnał napięciowy; idealny do pomiaru natężenia światła widzialnego.

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

ź Badanie wpływu światła na proces fotosyntezy.
ź Badanie związku pomiędzy odległością a intensywnością światła .   
ź Pomiar natężenia światła otoczenia.
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Czujnik wilgotności względnej

Zakres pomiaru: 0~100%
Dokładność pomiaru: ±4% (10%~90%RH)
Analiza pomiaru: 0.1%

ź Pomiar zmian wilgotności środowiska.
ź Higroskopijność stężonego kwasu siarkowego.
ź Projektowanie i wykonanie ekologicznego cylindra i 

obserwacja  jego stabilności .   

Typ S1008

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik przeznaczony do moitorowania wilgotności 
względnej powietrza w oparciu o wrażliwy  prototyp 
wilgotności, a mianowicie pojemność  polimeru, to  
pojemność zależy od wilgotności powietrza.

Czujnik temperatury

Typ S0009

oZakres pomiaru: -40~135 C
oDokładność pomiaru: ±0.6 C

oAnaliza pomiaru: 0.1 C

Czujnik temperatury wykorzystuje elktroniczny czujnik 
temperatury NTC, którego oporność zmienia się 
odpowiednio do zmiany emperatury otoczenia. Nie wmaga 
kalibracji, relatywnie wysoka stabilność pomiaru. Znajduje 
zastosowanie w pomiarach niskich do średnich temperatur.

ź Chłodzenie cieczy.
ź Odparowanie cieczy.
ź Konwersja energii.
ź Związek pomiędzy punktem wrzenia cieczy a ciśnieniem  

powietrza.
ź Pomiar temperatury reakcji zobojętniania kwasem 

zasadowym.
ź Porównywanie przewodności cieplnej różnych materiałów. 

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Czujnik rozpuszczalności tlenu/ oznaczania tlenu (DO/ O  )2

ź Zawartość rozpuszczonego  tlenu w różnych cieczach.
ź Czynniki wpływające na fotosyntezę roślin.
ź Zawartość tlenu w atmosferze.
ź Porównanie gazu wydychanego przez człowieka z 

gazem środowiskowym.

Typ S1005

Zakres pomiaru : 0~20mg/L
Dokładność pomiaru: ±0.5mg/L
Analiza pomiaru: 0.1mg/L
Zakres pomiaru O2: 0~100%
Dokładność pomiaru: ±2%
Analiza pomiaru: 0.1%

PRZYKŁADOWE 
DOŚWIADCZENIA

Sonda czujnika  DO/O2 wykorzystuje zasadę pomiaru polarograficznego. Skłąda się z anody, 
katody i membrany. W trakcie pomiaru należy zanurzyć sondę w roztworze, aby zaszła 
reakcja chemiczna pomiędzy anodą a katodą. Może być także wykorzystywany do pomiaru 
zawartości tlenu w gazach.
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