
 
 

 

 

TARGAS-1 
Przenośny system do pomiaru fotosyntezy 
Wstępna specyfikacja techniczna 

 

 
• Fotosynteza 

• Oddychanie Gleby 

• Asymilacja Łanu 

• Monitoring Środowiska 
 

 

Przenośny – Dokładny –  Niezawodny 



TARGAS-1 – Konsola Główna 

Analizator gazów CO2 & H2O  

 
Konsola TARGAS 1  jest lekka i kompaktowa (2.1 kg) umieszczona 

w wytrzymałej aluminiowej obudowie z podstawą wykonaną z poliuretanu, 
który absorbuje wstrząsy, co czyni ją idealnym urządzeniem pomiarowym  
nawet w trudnych warunkach środowiskowych.  
Posiada wbudowane dwa analizatory nierozproszonej podczerwieni  
CO2  i  H2O  co umożliwia dokładny pomiar i kontrole obu tych gazów.  
Zewnętrzna jednostka dostarczająca powietrze do analizatorów gazów.  
Obie pompy mogą być kontrolowane przez użytkownika a ich  
dokładność jest zapewniona dzięki dwóm wewnętrznym  
elektronicznym czujnikom przepływu.  

 
 

TARGAS-1 doskonale nadaje się do użycia wymagającego mobilności, wysokiego stopnia dokładności i 

oraz prostej kontroli przy minimalnej konserwacji. Konstrukcja przyrządu zapewnia stabilność kalibracji, 
potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem w technologii analizy gazów 
TARGAS-1 nie wymaga częstej re-kalibracji, a jedynie okresowej kontroli. Oba analizatory gazu 

wykorzystują pomiar nierozproszonej podczerwieni, co pozwala osiągnąć doskonałą stabilność pomiaru i 
specyficzność w stosunku do CO2 i H2O. Innowacyjna technologia „Auto-Zero” zapewnia szybkie 
rozgrzewanie urządzenia, stabilność pomiaru, dokładność i kalibracje urządzenia. Minimalizuje wpływ na 
czułość gazu wzorcowego, zanieczyszczenie próbki, źródło promieniowania podczerwonego oraz zmiany 
czułości detektora i elektroniki.  
 
Wszystkie połączenia elektryczne i gazowe, gniazdo USB, zasilanie i kolumny absorbentów są dogodnie 
umiejscowione na tylnym panelu konsoli. 
  

 

 

Wydajna Bateria 

TARGAS-1 jest dostarczany z bardzo wydajną baterią litowo-jonową, która może 

pracować w terenie nawet przez 10 godzin. Przyrząd może być również używany z 
zasilaczem prądu przemiennego (w zestawie) do ciągłej pracy z sieci w laboratorium. 

 
 

Przechowywanie Danych 
 

Przechowywanie danych jest praktycznie nieograniczone. Dane są zapisywane 
na przenośnym dysku USB w celu bezpiecznego przechowywania i łatwego 
przesyłania danych do komputera. 
 

Dotykowy Ekran 
 

Innowacyjny, duży wyświetlacz dotykowy (EPD) oferuje prostą i intuicyjną nawigację  
systemową i zapewnia doskonały podgląd w pełnym słońcu. 
 
 

Mierzone parametry Wyliczane parametry                Przedstawienie graficzne 

   

Tylny Panel 



PLC Kuweta Liściowa 

 
Kuweta liściowa PLC5 jest bardzo poręczna i lekka (0,7 kg),  

co czyni ją idealną do pomiarów w zróżnicowanych zbiorowiskach roślinnych,  

włączając w to szerokie liście, wąskie liście, trawy oraz igły drzew.  

Kuweta zawiera czujniki do pomiaru temperatury i PAR.  

Wszystkie elementy kuwety są starannie dobierane w celu zminimalizowania  

wpływu promieniowania podczerwonego, sorpcji wody, CO2 oraz zagrożenia  

wystąpienia wycieków. Zastosowane uszczelki zapewniają hermetyczne  

uszczelnienie bez powodowania uszkodzenia liści. 

 

 

Jednostka światła (Opcjonalnie) 

 
Opcjonalna jednostka światła z diodami LED jest dostępna, 

jeśli wymagana jest kontrola światła. Jest to przydatna opcja do mierzenia 

krzywych odpowiedzi świetlnej lub do wykonywania pomiarów w pochmurne 

dni. Jednostka światła jest łatwo montowana do kuwety liściowej.  

 

 Rodzaj: LED (białe) 

 Zakres pomiarowy: 0-2500 µmol m‐2 s‐1 
 

 

Kuwety używane z TARGAS-1 

Oddychanie Gleby  
 

Kuweta do pomiaru oddychania gleby SRC-2 może być używana z  

TARGAS-1 do łatwych i szybkich pomiarów oddychania gleby.  

Kuweta jest zbudowana z trwałego PVC z pierścieniem ze stali  

(uszczelnienie) i zawiera wbudowany wentylator do wysysania i  

mieszania powietrza oraz czujnik temperatury powietrza.  

 

Wymiary: 150 mm (wysokość) x 100 mm (średnica) 

 
Z kuwetą SRC-2 opcjonalnie dostępne są kołnierze. 

 

 

 

Asymilacja Łanu  

 
Kuweta do pomiaru asymilacji łanu CPY-5 może być używana z  

TARGAS-1 w celu łatwego i szybkiego pomiaru przepływu CO2  

całych niskich, niewielkich roślin. Kuweta jest przezroczysta i  

zawiera wbudowany wentylator do wypłukiwania i mieszania 

powietrza oraz czujnik temperatury powietrza i PAR. 

 
• Wymiary: 145 mm (wysokość) x 146 mm (średnica) 

• Obszar pomiarowy: 167 cm
2
 

 

Z kuwetą CPY-5 opcjonalnie dostępne są kołnierze. 

 



 

Specyfikacja Techniczna 

Konsola Główna PLC5 Kuweta Liściowa 
Metoda analizy Dwa analizatory gazu nierozproszonej podczerwieni, 

skonfigurowane jako absorpcjometry z mikroprocesorową 

kontrolą linearyzacji dla CO2 i H2O. Wszystkie odczyty są 

automatycznie korygowane pod względem temperatury, 

ciśnienia i rozszerzania gazu. 

Użyte materiały Materiały konstrukcyjne są starannie dobierane w celu 

zapewnienia maksymalnej dokładności pomiarów wymiany 

gazowej. 

CO2 Zakres 
0‐2000 µmol mol

‐1
 (Opcjonalny zakres) 

0‐10000 µmol mol
‐1

 (Maksymalny zakres) 

Precyzja: 1 µmol mol-1 

Wentylator Duża prędkość wentylatora zapewnia staranne mieszanie 

powietrza wewnątrz komory. Zapewnia to szybki pomiar i 

minimalną rezystencję warstwy granicznej 

H2O Zakres 0‐75 mb 

 

Dokładność: 0.1 mb 

Okno kuwety 18 mm x 25 mm (4.5 cm
2
) 

Zakres kompensacji 

ciśnienia 80‐115 kPa 

Czujnik temperatury 

powietrza 

Zakres: 0‐50 
o
C 

Dokładność: ± 0.3 
o
C at 25 

o
C 

Precyzja 

<1% rozpiętości stężeń ponad skalibrowany zakres, ale 

ograniczony przez dokładność mieszanki kalibracyjnej 

Czujnik PAR 

(Zewnętrzny) 

Czułość: 400‐700 nm 

Zakres: 0‐3000 µmol m
‐2 

s
‐1 

Dokładność: 10 µmol m
‐2 

s
‐1

 

Liniowość ˂1% w całym zakresie Wymiary 30 cm (L) x 3 cm (średnica rączki) 

Stabilność Funkcja auto-zero w regularnych odstępach czasowych 

 

Waga 0.7 kg 

Kolibracja 
Programowana przez użytkownika Light Unit (Optional) 

Rozgrzewanie 
Najczęściej ok 15 min. 

Wykonanie Dioda  LED małej mocy (białe diody LED) łatwe w montażu 

na kuwecie liściowej  PLC5  

Jednostka 

dostarczająca 

powietrze 

Wbudowana pompa,  

zakres: 200-500 cc/min;  

Wbudowany czujnik kontrolujący przepływ 

 

Zakres 0‐2500 µmol m
‐2 

s
‐1

 

Pompa próbkująca Wbudowana pompa,  

zakres: 50-200 cc/min;  

Wbudowany czujnik kontrolujący przepływ 

 

Waga 0.1 kg 

Próbkowanie 10 Hz. Przykładowe dane są uśredniane i wyświetlane co 

1,0 sekundy. 

 
• PP Systems jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy PP Systems, Inc. 

• PP Systems stale aktualizuje swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmiany 

specyfikacji produktu bez powiadomienia. 

• Wszystkie nazwy marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 

towarowymi ich właścicieli. 

 
110 Haverhill Road, Suite 301 Amesbury, 

 MA 01913 U.S.A. Tel: +1 978‐834‐0505 

Fax: +1 978‐834‐0545 

 

Email: sales@ppsystems.com  

URL: www.ppsystems.com 

 
Printed: May 2016 

Copyright ©PP Systems 2016.  
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Wyjście cyfrowe Jedno wejście USB do zewnętrznego łaczenia z PC 

Gniazda czujników 

środowiskowych 
2 gniazda dostępne dla czujników środowiskowych 

 

Alarm Widzialny i słyszalny 

Przechowywanie 

danych (USB) 
Dysk USB 

Wyświetlacz 

dotykowy 
2,7”, elektroniczny, z rozdzielnością 264x176 pikseli 

 

Bateria Wewnętrzna, wymienna Li-ion bateria 7,2V; 8,7 Ah 

zapewniająca do 10 godzin ciągłych pomiarów 

Zużycie energii 
Rozgrzewanie: 15W, normalne działanie; 7,2W 

Obudowa Odporna, lekka aluminiowa z poliuretanowa podstawą 

 

Połączenie gazowe Cztery szybkozłącza (wlot i wylot) do użytku z rurkami o 

średnicy 1/8 "(125") 

Środowisko Pracy 0-50°C, bez kondensacji, Zewnętrzna filtracja jest 

zalecane w środowiskach brudnych / zakurzonych. 

 Wymiary 20 cm (L) x 23 cm (H) x 10 cm (W) (tylko obudowa) 

Waga 2.1 kg 
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