
Carbon – B1 

Podstawowy kontroler CO2 

 

 

 

Specyfikacja: 

Napięcie wejściowe: 230V AC 

Maksymalne natężenie prądu: 10amps @ 230 VAC 

Typ sensora CO2: NDIR (nierozpraszającego podczerwieni) 

Dokładność: CO2: +/- 60 PPM 

Zakres regulacji: CO2: 400 – 2500 PPM 

Strefa nieczułości CO2 (histereza): 50 – 250 PPM 

Waga: < 0,5kg 

Wymiary: 76x152x90mm 

 

 

 



Opis 
CARBON-B1 jest miernikiem CO2 PPM. Kiedy urządzenie podłączone jest do prądu, a 

kontroler CO2 do przedniego wyjścia, urządzenie CO2 zacznie automatyczną kontrolę z danymi 
ustawieniami CARBON-B1. 

Użytkownik może zmienić poziom PPM jak i strefę nieczułości. Urządzenie zostanie 
automatycznie wyłączone w nocy gdyż posiada wbudowaną fotokomórkę. Pokrętła regulacyjne 
sprawiają, że łatwo dostosować ustawienia CO2 , po ustawieniu dane wartości PPM urządzenie 
pozwoli na ustawienie pożądanej wartości PPM. Żółta, zielona i czerwona lampka LED’owa z przodu 
urządzenia będzie informowała użytkownika o aktualnych danych z dokładnością stężenia CO2 (+/- 50 
PPM). 

 

INFORMACJA: Wysoka wilgotność nie zaszkodzi urządzeniu 

jednak prosimy unikać kontaktu z wodą. 

 

Instalacja 
Podłącz urządzenie do gniazda. 

Czujnik posiada długi kabel, przymocuj go do ściany na wysokości roślin. 

Upewnij się czy urządzenie podłączone jest do odpowiedniego napięcie oraz czy posiada 
prawidłowe natężenie. 

 

Odczyt poziomu CO2 
Kiedy urządzenie zostało już zainstalowane podłącz je do prądu i poczekaj około 5 min. 
Czerwona dioda oznacza tysiące PPM a żółta setki PPM. Kiedy czerwona dioda jest zapalona 
oznacza, to że CO2 jest na poziomie 1000PPM, później sprawdzamy żółtą diodę która oznacza 
setki czyli jeżeli żółta zapali się 3 razy poziom CO2 wynosi 300PPM. Dodając te dwie wartości 
wychodzi około 1300 PPM. 

Przykład :  1x 1K PPM ( czerwona dioda ) + 3x 100PPm ( żółta dioda ) = 1300PPM  

Urządzenie posiada również większą zieloną diodę ( daytime ) w górnym prawym rogu która 
określa kiedy pracuje w trybie dziennym i mniejszą zieloną na środku ( relay on ) która zapali 
się gdy urządzenie CO2 będzie włączone). 

 



 

Zmiana ustawień 
Podstawowe wartości ( pokrętło lewe ) 

Do zmiany poziomu CO2 używaj lewego pokrętła. Ustawienia pokazują minimalną wartość 
CO2. Jeśli poziom spadnie poniżej wartości jednostka kierująca włączy urządzenie CO2 
(normalne wartości dla rolnictwa to 1100 – 1600 PPM). 

Strefa nieczułości ( pokrętło prawe ) 

Do ustawienia strefy nieczułości używamy prawego pokrętła. Jeśli poziom CO2 wzrośnie to 
urządzenie zostanie automatycznie wyłączone, pokrętłem tym ustawiamy możliwy spadek 
wartości PPM (normalne wartości około 50 – 150 PPM) po którym urządzenie ponownie się 
uruchomi. 

 

Kalibracja urządzenia  
Aby skalibrować urządzenie wynieś czujnik na świeże powietrze i pozostaw go na około 10 
minut. Po podłączeniu urządzenia do prądu, ustaw lewe pokrętło maksymalnie w stronę 
przeciwną do ruchu wskazówek zegara a prawe maksymalnie zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Kiedy to zrobimy urządzeni po około 3 sekundach zacznie kalibrację. 

ODEJDŹ OD URZĄDZENIA!!! 

Po upływie około 3 – 6 minutach żółta dioda będzie włączona oznaczającą koniec kalibracji.  
(Kiedy dioda miga ponów próbę kalibracji). 

Odłącz urządzenie od zasilania i ustaw wartości pożądane. 

Po ponownym uruchomieniu powinno działać prawidłowo na ustalonych wcześniej 
wartościach. 

 
 


