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WPROWADZENIE 
 

Chlorofilomierz CCM-200 Plus jest prostym w obsłudze urządzeniem służącym do pomiaru względnej 

zawartości chlorofilu w liściach roślin. W niniejszej instrukcji użytkownik znajdzie podstawowe informacje 

o funkcjach przyrządu i ich wykorzystaniu. Wszędzie tam, gdzie przykładowy element z wyświetlacza 

przyrządu będzie pokazany w ramce, jego wygląd jest dokładnie taki, jak na wyświetlaczu 

chlorofilomierza.  

 

 

LISTA ELEMENTÓW 

 

Po otrzymaniu dostawy należy sprawdzić, czy karton nie jest uszkodzony z zewnątrz. W razie stwierdzenia 

uszkodzenia należy w obecności kuriera spisać protokół, co umożliwi podjęcie dalszych czynności 

zmierzających do uwzględnienia roszczenia i wypłaty odszkodowania. 

Po otrzymaniu przesyłki i jej rozpakowaniu użytkownik powinien otrzymać następujące elementy: 

 

• Chlorofilomierz CCM-200 Plus w walizce transportowej 

• Kabel USB 

• Bateria 9V 

• Pamięć USB z instrukcją obsługi 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZYRZĄDZIE 

 

Chlorofilomierz CCM-200 Plus z wbudowanym odbiornikiem GPS jest ręcznym przyrządem zasilanym z 

wewnętrznej baterii, służącym do szybkiego i nieniszczącego pomiaru zawartości chlorofilu w liściach 

roślin. Zawartość chlorofilu jest bezpośrednim wskaźnikiem stanu zdrowia rośliny. Informacje o zawartości 

chlorofilu otrzymane poprzez nieniszczący pomiar są dla badaczy i rolników niezwykle wartościowe. Dane 

te mogą być użyte do zwiększenia plonów poprzez zastosowanie odpowiedniej ilości nawozów, poprawę 

procesu nawadniania, zwalczania szkodników, itp. 

 

Wyniki pomiaru otrzymywane są natychmiast a sam pomiar wykonywany jest w normalnych warunkach 

polowych. Wbudowana funkcja rejestracji danych i prosty sposób wykonywania pomiarów zwiększa 

możliwość szybkiego określenia i diagnozy stanu roślin. Dostarczany w zestawie kabel USB pozwala 

sczytać zapisane dane pomiarowe do komputera w celu ich dalszej obróbki i wykonania bardziej 

zaawansowanych analiz. 

 

Chlorofilomierz CCM-200 Plus jest doskonałą alternatywą dla niszczących pomiarów zawartości 

chlorofilu. Pomiar jest dużo mniej czasochłonny i można go wykonać wielokrotnie na tej samej roślinie, 

na różnych etapach jej wzrostu. Szybki test i możliwość zapisani danych w pamięci miernika jest 

niewątpliwą zaletą dla badaczy prowadzących badania terenowe. Ten niewielki przyrząd został 

zaprojektowany tak, aby ułatwić otrzymanie wysokich plonów i najwyższą jakości produktu. 

 

 

ZASTOSOWANIE I CECHY PRZYRZĄDU 

 

Chlorofilomierz CCM-200 Plus jest wszechstronnym narzędziem używanym w naukach rolniczych, 

fizjologii roślin i rolnictwie praktycznym. Poniżej podano wybrane przykłady zastosowań dla miernika 

CCM-200 Plus, które czynią ten przyrząd niezbędnym dla badaczy pracujących w terenie. 
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Przykłady zastosowań chlorofilomierza CCM-200 Plus: 

 

• Optymalizacja procesów nawożenia / nawadniania; 

• Wykrywanie i zapobieganie dalszemu rozwojowi stresu plonów / roślin; 

• Analiza deficytu substancji odżywczych; 

• Badanie efektów zastosowania herbicydów / pestycydów; 

• Monitorowanie reakcji na stresy środowiskowe; 

• Produkcja rolna; 

• Szkolnictwo; 

 

Cechy chlorofilomierza CCM-200 Plus: 

 

• Nieniszczące pomiary; 

• Lekka konstrukcja; 

• Przyrząd zoptymalizowany do prac terenowych; 

• Zasilanie bateryjne; 

• Dokładne, powtarzalne i wiarygodne pomiary; 

• Wbudowana funkcja rejestracji danych (powyżej 100.000 danych pomiarowych); 

• Samodzielna praca – nie ma konieczności użycia komputera; 

• Prosta obsługa; 

• Szybki pomiar i dostęp do wyników; 

• Pomiar pojedynczy, możliwość uśredniania wyników trzydziestu pomiarów; 

• Wbudowany port do podłączenia zewnętrznego odbiornika GPS. Odbiornik GPS można zakupić 

oddzielnie. Opcja ta pozwala zapisać wyniki pomiarów wraz z informacjami odnośnie współrzędnych 

geograficznych; 

• Graficzna prezentacja uśrednionych pomiarów na wyświetlaczu; 

 

ODBIORNIK GPS 

 

Najnowsza wersja chlorofilomierza CCM200 plus posiada wbudowany odbiornik GPS.  

Dane lokalizacyjne GPS mogą być zapisywane w formacie stopni dziesiętnych lub stopni i minut 

dziesiętnych, zależnie od preferencji użytkownika i używanego programu do mapowania.  

 

Jeśli GPS jest uruchomiony wtedy z pomiarem zapisywana jest najświeższa pozycja. Zależnie od jakości 

sygnału pozycja uaktualniana jest od 1 do 10 razy na sekundę.  

 

Aby wydłużyć czas pracy przyrządu bez konieczności wymiany baterii zaleca się wyłączenie odbiornika 

GPS jeśli nie ma konieczności jego używania, np. przy pomiarach w pomieszczeniach (Test Setup – GPS 

Data Logging: [on/off]. Przy włączonym odbiorniku GPS typowy czas pracy na baterii alkalicznej skraca 

się o 25 do 100 godzin. Dobrą alternatywą dla baterii alkalicznych mogą być akumulatory litowe 9V, które 

można doładowywać. 

 

 

JAK PRACUJE CHLOROFILOMIERZ CCM-200 PLUS 

 

Chlorofil ma kilka odrębnych charakterystyk absorpcji, które wykorzystuje chlorofilomierz CCM-200 Plus 

do określenia względnej koncentracji chlorofilu. Wyraźne pasmo absorpcji występuje w zakresie światła 

niebieskiego i czerwonego, w przeciwieństwie do światła zielonego i podczerwieni. 
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Rysunek 1 Absorpcja chlorofilu 

 

CCI = %Transmitancji przy 931 nm / %Transmitancji przy 653 nm 

 

 

Chlorofilomierz CCM-200 Plus wykorzystuje transmitancję światła do oszacowania zawartości chlorofilu 

w tkance listnej. Do określenia absorpcji używa się dwóch długości fal. Jedna długość fali spada w zakresie 

absorbancji chlorofilu, podczas gdy druga służy do kompensacji zmian mechanicznych, jak np. grubość 

liścia (Rysunek 2). Miernik mierzy transmitancję przy obydwu długościach fal i oblicza na tej podstawie 

wskaźnik CCI (Chlorophyll Content Index – wskaźnik zawartości chlorofilu), który jest proporcjonalny do 

zawartości chlorofilu w próbce. 

 

Uwaga: Wartość CCI jest wskaźnikiem względnej zawartości chlorofilu. Nie jest obliczana absolutna 

wartość chlorofilu w danej jednostce powierzchni. Wartości mierzone przez miernik CCM-200 Plus można 

jednak skorelować z analizami laboratoryjnymi. 

 

 
Rysunek 2 Spektrum LED 
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CECHY FIZYCZNE MIERNIKA CCM-200 PLUS 
 

 

 

 

 

OBSŁUGA CHLOROFILOMIERZA CCM-200 PLUS 

 

Chlorofilomierz CCM-200 Plus jest niewielkim, ręcznym przyrządem zasilanym z baterii 9 V (alkaliczna 

lub litowa). Głowica pomiarowa znajduje się w górnej części miernika. Wyświetlacz ciekło-krystaliczny 

(LCD) jest ulokowany w środkowej części przyrządu na panelu przednim. W dolnej części panelu 

przedniego znajduje się przycisk włączania / wyłączania. Do nawigacji przez poszczególne funkcje menu 

używa się siedmiu przycisków kontrolnych. 

 

Program wbudowany w chlorofilomierz składa się z trzech grup menu. Przycisk MENU pozwala przejść 

do poszczególnych pozycji menu. Przycisk ENTER pozwala zaakceptować wybór. Pozostałe przyciski są 

używane wewnątrz poszczególnych pozycji menu, co zostanie opisane w dalszej części instrukcji. 

 

Port USB jest usytuowany w dolnej bocznej części miernika i pozwala eksportować dane do komputera.  

 

Przyrząd posiada wbudowany odbiornik GPS, natena tego odbiornika wbudowana jest w środkowej 

części obudowy, po prawej stronie od wyświetlacza. Uważaj, aby nie zakrywać tej części obudowy 

dłonią w trakcie pracy, jeśli masz włączony odbiornik GPS, w przeciwnym razie zakłócony będzie 

odbiór sygnału GPS. 
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Trzy przyciski w kształcie łzy służą do wyboru pozycji menu i będą w dalszej części instrukcji nazywane 

„przyciskami”. Niebieskie przyciski w kształcie strzałek służą do przechodzenia do kolejnej pozycji w 

danym menu i będą dalej nazywane „przyciski – strzałki”. 

 

Uwaga: Miernik ma ustawiony czas automatycznego wyłączania na 4 minuty. Jeśli przez 4 minuty nie 

zostanie wciśnięty żaden przycisk lub też nie zostanie wykonany pomiar, wtedy przyrząd się automatycznie 

wyłączy aby zapobiec nadmiernemu zużyciu baterii. 

 

 

Ustawienia systemu i diagnostyka 

 

W głównym menu testowym wybierz opcję (przycisk) System 

 
 

Ustawienia systemu obejmują ustawienia daty, czasu, czasu automatycznego wyłączania przyrządu oraz 

sygnału dźwiękowego oznaczającego wciśnięcie dowolnego przycisku. Po wybraniu żądanej opcji w menu 

ustawień należy wybrać Edit i za pomocą przycisków – strzałek zmienić odpowiednio wartość. 
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24hr Time 

Ustawienie zegara w przyrządzie. Czas jest w formacie 24-godzinnym. 

 

Date 

Ustawienie daty w przyrządzie. 

 

Format 

Format daty: MM/DD/YYYY (miesiąc / dzień / rok) lub DD/MM/YYYY (dzień / miesiąc / rok). 

 

Key press beep 

Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego potwierdzającego wciśnięcie dowolnego przycisku. 

 

Auto power off 

Ustawienie czasu, po jakim wyłączy się przyrząd, jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk lub wykonany 

pomiar. Ustawienie wartości ‘0’ powoduje wyłączenie tej funkcji. 

 

Ekran diagnostyczny 

Dostępnych jest kilka ekranów diagnostycznych. Z menu głównego wybierz System a następnie Diag. 

Przyciskami – strzałkami przejdź przez dostępne opcje: 

 

CCM200p Diags 1 

Pokazuje surowe wartości pomiarowe w jednostkach arbitralnych. Zamknij komorę pomiarową aby 

wykonać pomiar. 

 

CCM200p Diags 2 

Światło o barwie czerwonej i podczerwonej LED. 

 

CCM200p Diags 3 

Informacja o pamięci wewnętrznej. 

 

CCM200p Diags 4 

Informacje o wersji firmwaru i aplikacji. 

 

CCM200p Diags 5 

Aktualne wartości GPS. 
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WYKONYWANIE POMIARÓW I PRACA PRZYRZĄDU 

 

Na kolejnych stronach opisana zostanie procedura wykonywania pomiarów chlorofilomierzem CCM-200 

Plus oraz pozostałe protokoły pracy przyrządu. Szczegółowo zostaną przedstawione procedury kalibracji, 

pomiarów, pamięci, zarządzania danymi, pięć trybów pracy i funkcje poszczególnych przycisków. 

 

 

Wykonywanie pomiarów 

 

Włącz  przyrząd. Po kilku sekundach pojawi się na ekranie menu główne. 

 

 
 

Wciśnij przycisk Run. 

 

 
 

Przed rozpoczęciem pomiarów ustaw odpowiednie parametry i typ pomiarów wybierając opcję Setup. 

 

 

Setup - ustawienia 

 

Użyj przycisków-strzałek do przejścia przez poszczególne opcje. 

Kiedy pojawi się odpowiednia opcja wybierz Edit wciskając odpowiedni przycisk. 

Na ekranie pojawi się kursor. Użyj przycisków-strzałek aby podświetlić wybraną opcję. 

Po zakończeniu wciśnij odpowiedni przycisk odpowiadający opcji Exit. 
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Tworzenie nowego pliku 

Aby utworzyć nowy plik należy wybrać polecenie Edit z menu ustawień pomiarowych ‘CCM200p Test 

Setup’. Z menu ‘Edit Data File’ należy wybrać opcję wprowadzenia nowej nazwy pliku (‘Enter a new 

name’) i zaakceptować wybór przyciskiem Accept. Na wyświetlaczu pojawi się podmenu wprowadzania 

nowej nazwy pliku. Wprowadzanie nazwy polega na wybraniu znaków z zakresu 0 – 9 i A – Z używając 

przycisków – strzałek góra i dół. Aby przejść do następnego lub poprzedniego znaku (do przodu lub do 

tyłu) należy użyć przycisków - strzałek: prawej i lewej. Aby zaakceptować wprowadzoną zmianę należy 

wcisnąć Accept. Aby powrócić do menu testowego (Test Menu) należy wybrać polecenie Exit.  

 

Uwaga: Nowo wprowadzony plik nie pojawi się na liście zdefiniowanych plików, aż do czasu, gdy pierwszy 

pomiar zostanie wykonany i zapisany w tym pliku. 

 

 

Używanie wcześniej stworzonego (istniejącego) pliku 

Aby wybrać istniejący, wcześniej stworzony plik pomiarowy, należy wybrać polecenie Edit z menu 

ustawień pomiarowych ‘CCM200p Test Setup’. Z menu ‘Edit Data File’ należy wybrać opcję użycia 

istniejącego pliku (‘Use an existing file’) i zaakceptować wybór przyciskiem Accept. Używając przycisków 

– strzałek góra i dół należy wybrać jeden z dostępnych plików, które zostały wcześniej stworzone (poprzez 

jego podświetlenie) i zaakceptować wybór przyciskiem Accept. Wybrany plik będzie używany do 

zapisywania wykonanych pomiarów. Aby powrócić do menu testowego (Test Menu) należy wybrać 

polecenie Exit. 
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Kalibracja 

 

Wykonanie kalibracji jest konieczne za każdym razem po włączeniu przyrządu i przejściu do opcji 

wykonania pomiaru (Run - Measure). 

 

System kontrolny miernika musi sprawdzić ścieżkę pomiarową w komorze przed rozpoczęciem pomiarów. 

Użytkownik musi skalibrować lub inaczej mówiąc wyzerować przyrząd, za każdym razem po jego 

włączeniu i wybraniu opcji Run - Measure. 

 

Aby wykonać kalibrację przyrządu należy zamknąć komorę pomiarową zgodnie z komunikatem 

wyświetlanym na ekranie.  

Ważne: w trakcie procedury kalibracji komora pomiarowa musi być czysta i pozbawiona wszelkich 

materiałów obcych. 

 

Komorę należy trzymać zamkniętą, aż na ekranie pojawi się komunikat „release arm”. 

 

Pomiędzy kolejnymi pomiarami nie ma potrzeby powtarzania kalibracji – kalibrację wykonuje się za 

każdym razem po włączeniu przyrządu. Chlorofilomierz jest gotowy do wykonania kolejnego pomiaru 

zaraz po tym, jak na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru wykonanego wcześniej. 

 

 

Typ testu 

 

W standardowej wersji chlorofilomierz CCM-200 Plus posiada wbudowane trzy typy testów: 

 

Pomiar jednopunktowy 

W tym teście każdy pojedynczy pomiar jest zapisywany w pamięci jako niezależna wartość. Aby wykonać 

pomiar próbkę należy umieścić w komorze pomiarowej i zamknąć komorę. Komorę należy trzymać 

zamkniętą aż do czasu, gdy na wyświetlaczu pojawi się zmierzona wartość zawartości chlorofilu (CCI). Po 

pojawieniu się wyniku pomiaru przyrząd będzie gotowy do wykonania kolejnego testu. 

 

Uśrednienie wielopunktowe pomiarów 

Uśrednienie wielopunktowe używane jest w niektórych projektach zarządzania nawożeniem. Więcej 

szczegółów można znaleźć w następujących publikacjach: (Shapero 2006) (Francis 1999). Wspomniane 

publikacje przywołują uśrednienia 10-punktowe i 30-punktowe. Dla oszczędności czasu niektórzy 

konsultanci używają uśrednień kilkupunktowych. 
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Uśrednienie wielopunktowe wraz z odchyłką standardową 

Jest to podobna opcja jak opisana powyżej z tą różnicą, że system pozwala na ustawienie uśrednienie od 

10 do 30 pomiarów. Pomiary wykraczające wartościami poza pewien zakres w mierzonej serii zostają 

odrzucone automatycznie i konieczne jest wykonanie dodatkowych pomiarów tak, aby uzyskać 

zaprogramowaną ilość powtórzeń, które mają zostać uśrednione.  

 

Ten tryb pracy ustawia się podobnie jak tryb dla uśrednień wielopunktowych, należy tylko wybrać opcję 

‘Multi-point std dev.’. 

 

Dla trybów pracy z uśrednieniem wielu pomiarów wyświetlany będzie na ekranie wykres słupkowy 

składający się z każdego kolejnego pomiaru (kolejny słupek). 

 

Aby wybrać jeden z opisanych powyżej trybów pracy z głównego menu należy wybrać opcję Setup, przejść 

do opcji wyboru typu testu i, po wciśnięciu przycisku Edit, wybrać jeden z opisanych powyżej trybów 

pomiarowych. W przypadku wyboru trybu uśredniania wielu pomiarów należy również określić ile 

pomiarów ma zostać wykonanych zanim zostaną one uśrednione i zapisane w pamięci. 

 

Po wybraniu typu testu i zaakceptowaniu wyboru należy wcisnąć Exit aby przejść do trybu pomiarowego 

i wykonać pomiary (lub w razie konieczności kalibrację. 

 

Włóż próbkę do głowicy pomiarowej i przytrzymaj głowicę pomiarową, aż do czasu, gdy słyszalny będzie 

sygnał dźwiękowy „bip” (jeśli nie został wyłączony w ustawieniach).  

 

Dla każdego kolejnego pomiaru w trybie pomiarowym uśredniania wielu pomiarów na wyświetlaczu 

pojawi się kolejny słupek na wykresie. Wyświetlana jest również informacja o ilości wykonanych 

pomiarów i ostatnia wartość zmierzona przez chlorofilomierz. 

 

Po zakończeniu zaprogramowanej serii pomiarów na wyświetlaczu pojawi się uśredniona wartość z tych 

pomiarów. Wartość uśredniona jest zapisywana w pamięci wraz z wszystkimi trzydziestoma wartościami 

cząstkowymi. 

 

Wykres, który był widoczny na wyświetlaczu w trakcie wykonywania pomiarów, można w razie potrzeby 

odtworzyć w większości dostępnych arkuszy kalkulacyjnych. 
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Data Echo Output 

Po włączeniu tej opcji dane będą wysyłane przez port USB w czasie rzeczywistym. W tym trybie port jest 

automatycznie konfigurowany jako połaczenie szeregowe. 

 

Rejestracja danych GPS 

Tutaj można włączyć lub wyłączyć wbudowany moduł GPS. Jeśli nie ma takiej potrzeby zaleca się 

wyłączenie tej funkcji celem oszczędności energii. Jeśli odbiornik GPS jest włączony dane lokalizacyjne 

GPS są automatycznie zapisywane w pamięci wraz z pomiarami. 

 

Format danych GPS 

Dane lokalizacyjne GPS mogą być zapisywane w formacie stopni dziesiętnych (DEC) lub stopni i minut 

dziesiętnych (DDM), zależnie od preferencji użytkownika i używanego programu do mapowania. 

 

Pomiary z ustawieniami użytkownika 

W specjalnych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia własnych tabel kalibracyjnych aby 

rejestrować dane w jednostkach pomiarowych użytkownika, innych niż domyślne (CCI). 
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WPROWADZANIE KOMENTARZY DLA WYKONANYCH POMIARÓW 

 

W razie potrzeby dla każdego wykonanego pomiaru można dodać krótki komentarz. Komentarz powinno 

się dodawać w sytuacji, gdy dokonujemy zmian, np. zmieniamy miejsce pomiaru, rodzaj badanych roślin, 

itp. Choć komentarz dodawany jest dla konkretnego pomiaru można również przyjąć, że odnosi się on do 

wszystkich następnych wykonanych pomiarów. 

 

Aby użyć funkcji dodawania komentarza należy postępować zgodnie z opisem na poniższym diagramie. 

Używając pionowych niebieskich przycisków – strzałek (góra - dół) można wprowadzić dowolne znaki 

alfanumeryczne. Strzałki poziome (prawo – lewo) pozwalają na przesunięcie kursora do przodu lub do tyłu. 

System pozwala wprowadzić komentarz składający się z maksymalnie 20 znaków alfanumerycznych. Po 
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wprowadzeniu komentarza należy wcisnąć przycisk Enter aby go zatwierdzić i przejść do ekranu 

pomiarowego w celu wykonania kolejnych pomiarów. 

 

Na następnej stronie przedstawiony został diagram pokazujący krok po kroku sposób wprowadzania 

komentarza do pomiarów. 

 

Komentarze są wprowadzane poprzez wybranie opcji Info w ekranie pomiarowym. 
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LOKALIZACJA GPS 
Status ustawień GPS jest widoczny w lewej górnej części ekranu pomiarowego: 

 

GPS: X Odbiornik GPS jest wyłączony 

GPS: + Dobry sygnał GPS 

GPS: - Brak sygnału GPS 

 

Wbudowana, wewnętrzna antena GPS znajduje się po prawej stronie miernika na wysokości wyświetlacza. Uważaj, aby 

nie zakrywać tej powierzchni ręką, ponieważ zakłócałoby to odbiór sygnału GPS. 

 

Podgląd danych lokalizacyjnych GPS 
 

Dane o lokalizacji GPS można podejrzeć z poziomu ekranu pomiarowego. 

 

 
 

LOC 

Bieżące współrzędne GPS (lokalizacja) 

 

DOP 

Dilution of Precision: parametr opisujący wpływ geometrii konstelacji satelitów na wyznaczenie pozycji w systemie GPS. 

 

N Sat: ## 

Ilość satelitów aktualnie używanych do określenia pozycji. Im więcej satelitów tym dokładniejsze jest określenie pozycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHLOROFILOMIERZ CCM 200 Plus 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul. Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax: 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 

 

16 

ZARZĄDZANIE DANYMI 

 

Transfer danych poprzez port USB 

 

Jest to zalecany i najprostszy sposób transferu danych  z chlorofilomierza CCM-200 Plus do komputera. 

 

Przed odłączeniem kabla USB zawsze wciskaj przycisk Cancel na chlorofilomierzu – po wciśnięciu 

tego przycisku na ekranie pojawi się komunikat Unplag USB cable! Nie wyłączaj systemu przed 

odłączeniem kabla USB od komputera. 

 

Upewnij się, że w ustawieniach systemu, w pozycji Baud Rate została wybrana opcja USB. Więcej 

informacji znajduje się w rozdziale dotyczącym ustawień systemu.   

 

Wejdź do opcji zarządzania danymi wciskając przycisk Data. 

 

 
 

 
 

Za pomocą dostarczonego w zestawie kabla podłącz chlorofilomierz do portu USB w komputerze. 

 

Po podłączeniu chlorofilomierza zostanie on zidentyfikowany przez system jako rodzaj pamięci 

zewnętrznej. W większości systemów po podłączeniu chlorofilomierza pojawi się pytanie, co system ma 

zrobić  z tym urządzeniem. Wybranie opcji: „Otwórz folder, aby wyświetlić pliki” da użytkownikowi 

dostęp do danych zapisanych w pamięci przyrządu. Jeśli komunikat powyższy nie zostanie wyświetlony 

należy odszukać chlorofilomierz w systemie używając Eksploratora Windows, wybierając Mój Komputer 

– chlorofilomierz zazwyczaj pojawia się jako pamięć zewnętrzna (dysk) o nazwie CCM2p. Po odnalezieniu 

odpowiedniego pliku danych w pamięci chlorofilomierza można go skopiować na dysk twardy komputera 

(klikając prawym przyciskiem myszy na plik i wybierając polecenie Kopiuj). Plik ten można następnie 

otworzyć w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym lub innym programie do dalszej obróbki.  

  

Przed odłączeniem kabla USB należy wybrać opcję Cancel widoczną na wyświetlaczu przyrządu. 
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BŁĘDY 

 

Kody błędów opisują problemy powstałe przy użytkowaniu miernika CCM-200 Plus. 

 

Kody błędów to komunikaty tekstowe dla wersji 1.3a 5/11 rr. 

 

 

Możliwe komunikaty o błędach przy uruchamianiu systemu: błędy związane z pamięcią uSD: 

 

 

„SD init error” 

„Continue” 

 

“SD error#xx” 

“on command #xx” 

 

“NV load error” 

“Continue” 

 

Rozwiązanie: 

 

Jeśli powstanie jeden z trzech błędów opisanych powyżej najpierw należy wyjąć baterię, wcisnąć i 

przytrzymać przycisk włączania przez 30 sekund, a następnie wymienić baterię. Jeśli błędy będą się 

powtarzać konieczne będzie prawdopodobnie odesłanie przyrządu do serwisu fabrycznego. 

 

„! Error Warning !” 

 

„File System Corrupt!” 

 

“Perform Format on Unit” 

 

“Continue” 

 

Rozwiązanie: 

 

Ten błąd występuje jeśli uszkodzona zostanie pamięć uSD. Problem powstaje jeśli przyrząd zostanie 

wyłączony będąc ciągle w trybie transferu danych do komputera. Przyczyną może być również odłączenie 

kabla USB przed zakończeniem komunikacji z komputerem. Problem ten został rozwiązany w przyrządach 

z wersją oprogramowania 1.05 i wyższą. Jeśli posiadasz wcześniejszą wersję oprogramowania przyrząd 

można zresetować wykonując następujące czynności: 

Podłącz ponownie miernik CCM-200 Plus do komputera. Przejdź do folderu Mój Komputer, znajdź dysk 

nazwany CCM200 i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy. Kliknij lewym przyciskiem myszy na 

polecenie Format a następnie Start. Te czynności spowodują sformatowanie pamięci chlorofilomierza. 

Niestety proces ten spowoduje również utratę wszystkich danych zapisanych w pamięci miernika.  

Aby uniknąć takiej sytuacji w starszych wersjach przyrządów przed wyłączeniem miernika zawsze należy 

wcisnąć polecenie Cancel (z poziomu CCM-200 Plus) i odłączyć kabel USB. 
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Komunikaty przy aktualizacji aplikacji: 

 

„CCM200p LOADER” 

 

„Updating Application” 

 

„Please Wait!” 

 

Te komunikaty są wyświetlane w trakcie uaktualniania aplikacji. 

 

 

„! Nv RAM Init” 

 

Taki komunikat czasami poprzedza uaktualnienie oprogramowania. Może on również się pojawić po 

sformatowaniu pamięci miernika z poziomu komputera. Oznacza on, że przywrócone zostały domyślne 

ustawienia fabryczne przyrządu. Komunikat ten nie powinien występować za każdym razem po włączeniu 

przyrządu. Jeśli tak się dzieje może to oznaczać uszkodzenie karty uSD. 

 

Błędy trybu pomiarowego: 

 

„Custom file not found!” 

 

“CCI units will be used” 

 

Rozwiązanie: 

 

Ten komunikat pojawia się jeśli wybrano jednostki pomiarowe użytkownika zamiast standardowych 

jednostek CCI (“Use custom measurement units [Yes]”. Oznacza on, że dla danej funkcji nie wybrano tabel 

kalibracyjnych. Aby zlikwidować komunikat / problem należy po prostu wyłączyć tę funkcję.  

„Warning! Avarage must” 

be>10 pts for std dev  

mode. A setting of 10 

points will be used.” 

 

Rozwiązanie: 

 

Ten komunikat pojawi się jeśli dla trybu uśredniania z odchyłką standardową ilość powtórzeń jest mniejsza 

niż 10. W tym trybie ilość powtórzeń musi wynosić co najmniej 10. 

 

 

„!! Warning !! 

Drive is Full” 

 

Rozwiązanie: 

 

Ten komunikat pojawi się jeśli pamięć przyrządu zostanie zapełniona. Aby rozwiązać problem należy 

usunąć zbędne dane z pamięci.  
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„Sample too dense” 

 

Rozwiązanie: 

 

Ten komunikat mówi nam, że ilość światła zaabsorbowana przez próbkę jest zbyt duża do wykonania 

wiarygodnych pomiarów. Spróbuj umieścić głowicę pomiarową na innej części badanej próbki. 

 

 

„Hold arm down 

for whole test” 

  

Rozwiązanie: 

 

Ten komunikat powstaje jeśli komora nie będzie zamknięta przez cały czas trwania pomiaru. 

 

 

„Light Leak!” 

 

 

Rozwiązanie: 

 

Ten komunikat wskazuje, że w trakcie fazy zerowania pomiaru w komorze jest zbyt duże naświetlenie. 

Może to być spowodowane zużytymi uszczelkami lub wykonywaniem pomiaru na obiektach, które nie są 

płaskie. W celu rozwiązania problemu należy skontaktować się z producentem lub lokalnym 

dystrybutorem. 

 

 

Błędy kalibracyjne  

 

„Clean Sample Chamber!” 

 

Rozwiązanie: 

 

Ten komunikat pojawia się, jeśli w trakcie kalibracji przyrządu ilość światła przechodząca przez komorę 

jest poniżej pewnego poziomu. Może to być spowodowane zabrudzeniem elementów pomiarowych w 

komorze lub obecnością cząstek obcych wewnątrz komory. Może to być również spowodowane 

problemem mechanicznym lub elektronicznym. Najpierw należy wyczyścić komorę i wykonać ponownie 

kalibrację. Jeśli to nie pomoże wtedy należy się skontaktować z producentem lub jego lokalnym 

przedstawicielem. 

 

 

„Source/Detector Fail!” 

 

Rozwiązanie: 

 

Ten komunikat informuje, że przyrząd wykrył uszkodzenie jednego z elementów pomiarowych miernika. 

W takiej sytuacji miernik należy wysłać do serwisu fabrycznego. 

 

 

„Chamber Light Leak!” 
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Ten komunikat powstanie w przypadku zużycia uszczelek lub uszkodzenia detektora. Należy skontaktować 

się z producentem lub jego lokalnym przedstawicielem w celu zakupu nowych uszczelek lub uzyskania 

dalszych instrukcji.  

 

 

Błędy powstałe przy przeglądaniu i przesyłaniu danych: 

 

„File is Corrupt!” 

 

Ten błąd może powstać na skutek uszkodzenia pliku danych spowodowanego nieoczekiwanym 

przerwaniem transferu danych do komputera lub usunięciem baterii w trakcie, gdy przyrząd jest włączony. 

 

 

 

FORMAT PLIKU DANYCH 

 

Pomiary w pliku danych zapisywane są jako linie tekstu. Plik danych zawiera informacje o typie danych 

dla każdego pola. 

 

Odbiornik GPS wyłączony 

Sample, Time/Date, Units, Reading  

####, HH:MM:SS DD/MM/YYYY, CCI, ##.# 

 

Odbiornik GPS włączony 

Sample, Time/Date, Units, Reading, Lat. Lon, DOP, # Sat 

####, HH:MM:SS DD/MM/YYYY, CCI, ##.#, ##.#########Y, ### ##.#####X, #.#, ## 

 

 

GPS w formacie DDM (stopnie i minuty dziesiętne) 

Sample, Time/Date, Units, Reading, Lat. Lon, DOP, # Sat 

####, HH:MM:SS DD/MM/YYYY, CCI, ##.#, ##.#####Y, ### ##.#####X, #.#, ## 

 

GPS w formacie DEC (stopnie dziesiętne) 

Sample, Time/Date, Units, Reading, Lat. Lon, DOP, # Sat 

####, HH:MM:SS DD/MM/YYYY, CCI, ##.#, ##.#########Y, ### ###.#########X, #.#, ## 

 

Wielopunktowe uśrednianie z rejestracją danych punktowych oraz włączonym odbiornikiem GPS 

Sample, Time/Date,Ave Pt 

, , , Reading 

, , , Reading 

, , , Reading 

... powtórzone zależnie od ustawionych ilości punktów branych do uśredniania  

, , Units, Avarage Reading (średnia), Lat, Lon, DOP, # Sat 

 

####, HH:MM:SS DD/MM/YYYY 

, , , ##.# 

, , , ##.# 

, , , ##.# 

... 

, , CCI, ##.#, ##.#########Y, ##.#########X, #,#, ##  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

Mierzone parametry: Transmitancja w dwóch zakresach długości fal: 653 nm i 931 nm 

 

Powierzchnia  

pomiaru:  Powierzchnia o średnicy 3/8” (ok. 9,5 mm) 

 

Powtarzalność:  +/-5% 

 

Dokładność: +/- 1 CCI (Chlorophyll Content Index – Wskaźnik Zawartości Chlorofilu) - dla 

wartości bezwzględnych uzależniona od skorelowania z pomiarami 

laboratoryjnymi 

 

Czas pomiaru: 2 – 3 sekundy 

 

Źródło światła: Dwie diody LED 

 

Odbiorniki: Dwie silikonowe fotodiody z wewnętrznymi wzmacniaczami do pomiarów 

absorpcji i monitoringu źródła w celu kompensacji temperatury 

 

Pamięć > 100.000 pomiarów 

 

Interfejs  

Użytkownika:  Wyświetlacz graficzny LCD 48 mm x 13 mm, 8 przycisków kontrolnych, sygnał 

dźwiękowy sygnalizujący stan pracy i ostrzeżenia.  

 

Wejścia / Wyjścia: Przyrząd jest wyposażony w port Mini-USB jako główny port do transmisji danych. 

 Dodatkowo przyrząd wyposażony jest w port RS232 jako alternatywny port do 

transferu danych. 

 

Zakres temperatur  

pracy: 0 – 50oC 

 

Wahania  

temperatur: Źródło z kompensacją temperatury i obwód wykrywający z minimalnym wahaniem 

w całym zakresie 

 

Bateria: Bateria alkaliczna 9 V 

 

Czas  

auto-wyłączenia: 4 minuty (jeśli w tym czasie nie zostanie wciśnięty żaden przycisk) 

 

Waga: 168 g (bez baterii) 

 

 Wymiary: 152 (L) x 82 (W) x 25 (D) mm 

 

Odbiornik GPS Wbudowany wyświetlacz GPS 72-kanałowy, dokładność 2,5 m CEP. 
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WSPARCIE TECHNICZE 

 

W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z producentem chlorofilomierza CCM-200 Plus 

– firmą Opti-Sciences, lub jej przedstawicielem. Na terenie Polski za serwis produktów Opti-Sciences 

odpowiedzialna jest firma: 

 

Geomor-Technik Sp. z o.o., 

Ul. Modra 30, 

71-220 Szczecin, 

Tel.: +48-91-482-00-90, 

Faks: +48-91-482-60-87, 

E-mail: geomor@geomor.com.pl 

Internet: www.geomor.com.pl 
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