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Wychodząc naprzeciw potrzebom naukowców oferujemy użyczenie precyzyjnej aparatury 
laboratoryjnej do badania roślin: 

Targas-1 - 1200,00 zł*/doba  

HandyPEA - 900,00 zł*/doba  

Dualex – 650,00 zł*/doba 

AccuPar – 500,00 zł*/doba 

Kamera termowizyjna - 250,00 zł*/doba 

*ceny brutto 

 

Dzięki usłudze wynajmu nie ma konieczności zakupu sprzętu na czas realizacji badań. Sprzęt może być 
na ten okres wypożyczony z naszej firmy. 

Jeśli masz grant, w którym nie ma możliwości zakupu sprzętu – ta oferta jest dla Ciebie! 

Jeśli nie posiadasz środków na zakup sprzętu w całości, ale w ciągu dłuższego okresu takie środki będą 
– ta oferta jest dla Ciebie! 

Jeśli potrzebujesz sprzętu na rok lub dwa lata, a później nie będzie on wykorzystywany – ta oferta jest 
dla Ciebie! 

Jeśli z jakichkolwiek innych względów nie możesz kupić sprzętu, ale możesz płacić za usługę wynajmu 
– ta oferta jest dla Ciebie! 

Zapraszamy do składania zapytań o wynajem urządzenia. 

 

 

Targas-1 

TARGAS-1 jest kompaktowy, lekki (2,1 kg), zapakowany w wytrzymałą, aluminiową obudowę z 
amortyzującą podstawą poliuretanową, dzięki czemu jest niezwykle wytrzymały i niezawodny w 
trudnych warunkach środowiskowych. Zawiera dwa niedyspersyjne analizatory gazów na podczerwień 
dla CO2 i H2O, co zapewnia dokładny pomiar i kontrolę. Wewnętrzna jednostka doprowadzająca 
powietrze dostarcza dokładnie kontrolowane powietrze referencyjne do kuwety do liści, a inna pompa 
pobiera próbkę (analiza) powietrza do analizatora gazów. Obie pompy są kontrolowane przez 
użytkownika, a dokładność zapewniają dwa wewnętrzne elektroniczne czujniki przepływu. 

TARGAS-1 doskonale nadaje się do zastosowań wymagających mobilności oraz wysokiego stopnia 
dokładności i kontroli przy minimalnej konserwacji. Konstrukcja przyrządu zapewnia stabilność 
kalibracji, która została potwierdzona wieloletnim doświadczeniem w technologii analizy gazów. 
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Zarówno analizatory gazów CO2 i H2O wykorzystują niedyspersyjną technikę pomiaru w podczerwieni, 
połączoną z przetwarzaniem sygnału opartym na mikroprocesorze, aby osiągnąć doskonałą stabilność 
i specyficzność wobec CO2 i H2O. Innowacyjna technologia „Auto-Zero” zapewnia szybkie nagrzewanie, 
długoterminową stabilność, dokładność i kalibrację analizatora. Minimalizuje również wpływ na 
czułość gazu zakresowego, zanieczyszczenie próbki, starzenie się źródła podczerwieni, zmiany czułości 
detektora i elektroniki. 

Wszystkie połączenia elektryczne i gazowe, interfejs USB, zasilanie i osuszacze są wygodnie 
umieszczone na tylnym panelu konsoli. 

TARGAS-1 posiada wydajny, mocny akumulator litowo-jonowy, który zapewnia pracę w terenie do 10 
godzin. Przyrząd może być również używany z zasilaczem AC do ciągłej pracy z sieci w laboratorium. 

Dane są przechowywane na dysku flash USB (pendrive) w celu bezpiecznego przechowywania i łatwego 
przesyłania danych do komputera. 

Innowacyjny, duży, dotykowy wyświetlacz (EPD) oferuje prostą i intuicyjną nawigację systemową i 
zapewnia doskonałą widoczność w silnym świetle słonecznym. 

Kuweta PLC Leaf jest wszechstronna i lekka (0,7 kg), dzięki czemu idealnie nadaje się do pomiarów na 
różnorodnej roślinności, w tym szerokich liściach, wąskich liściach, trawach i iglicach. Zawiera czujniki 
do pomiaru temperatury powietrza i PAR. Wszystkie materiały kuwet do liści są starannie dobrane, aby 
zminimalizować wpływy, takie jak promieniowanie podczerwone, sorpcja wody, efekty CO2 i wycieki. 
Uszczelki skrzydełkowe zapewniają hermetyczne uszczelnienie bez powodowania uszkodzeń 
roślinności. 

HandyPEA  

Składa się z kompaktowej, lekkiej jednostki sterującej zawierającej zaawansowaną elektronikę. 
Zapewnia to wysoką rozdzielczość czasową, która jest niezbędna do wykonywania pomiarów 
fluorescencji chlorofilu. 

Proste w konfiguracji i obsłudze, podstawowe funkcje pomiarowe można zdefiniować bezpośrednio na 
Handy PEA. Bardziej złożony projekt eksperymentalny można osiągnąć za pomocą funkcji edytora 
protokołów, która umożliwia przechowywanie w pamięci do 5 protokołów zdefiniowanych przez 
użytkownika dla różnych zastosowań terenowych. Protokoły są napisane przy użyciu 
niestandardowego pakietu oprogramowania Windows®, PEA +. Dotykowa klawiatura umożliwia 
dokonywanie wyborów i wprowadzanie danych, a moduł wyświetlacza LCD przedstawia opcje menu i 
dane. 

Czujnik składa się z szeregu 3 ultra-jasnych czerwonych diod LED, które są filtrowane optycznie do 
maksymalnej długości fali 650 nm (która jest łatwo absorbowana przez chlorofil) przy maksymalnej 
intensywności do 3500 µmol m -2 s -1 na powierzchnię próbki. Diody LED są skupiane przez soczewki 
na powierzchni liścia, aby zapewnić równomierne oświetlenie na obszarze liścia odsłoniętym przez 
zacisk (średnica 4 mm). Optyczny obwód sprzężenia zwrotnego monitoruje i koryguje zmiany 
intensywności wyjściowej diod LED, które mogą być spowodowane wewnętrznym nagrzewaniem się 
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samych diod LED. Obwód kompensuje również zmiany intensywności spowodowane zmianami 
temperatury otoczenia. 

Jednostka czujnika jest wyposażona w wysokowydajną fotodiodę PIN. Konstrukcja optyczna i 
filtrowanie zapewniają, że reaguje on maksymalnie na sygnał fluorescencji o większej długości fali i 
blokuje odbite światło LED o krótszej długości fali używane jako źródło oświetlenia. Analiza zmiennej 
szybkości umożliwia próbkowanie sygnałów fluorescencji przy różnych szybkościach akwizycji w 
różnych fazach kinetyki indukcji. Początkowo dane są próbkowane w odstępach 10 µs przez pierwsze 
300 µs, a kolejne fazy indukcji są rejestrowane przy niższych częstotliwościach próbkowania, gdy 
zmniejsza się szybkość aktywności kinetycznej. 

 

Dualex  

Dualex mierzy chlorofil, analizując światło przepuszczane przez liść. Dzięki kalibracji chemicznej 
chlorofil podawany jest w µg / cm² w zakresie 5-80 µg / cm². 

Dualex mierzy flawonole i antocyjany, analizując efekt przesiewowy flawonoli i antocyjanów na 
fluorescencję chlorofilu. Zawartość flawonoli i antocyjanów jest podawana we względnych 
jednostkach absorbancji od 0 do 3 dla flawonoli i od 0 do 1,5 dla antocyjanów. 

Chlorofil jest często używany jako wskaźnik poziomu azotu w roślinach. Kilkuletnie badania i 
eksperymenty wykazały, że polifenole, a konkretnie flawonole, są również dobrym wskaźnikiem azotu 
w roślinach. Z jednej strony, gdy roślina jest w optymalnych warunkach, sprzyja jej pierwotnemu 
metabolizmowi. W efekcie roślina syntetyzuje białka (cząsteczki zawierające azot) zawierające chlorofil 
i nieliczne flawonole (związki wtórne oparte na węglu). Z drugiej strony w przypadku niedoboru azotu 
roślina kieruje swój metabolizm w kierunku zwiększonej produkcji flawonoli. NBI® (Nitrogen Balance 
Index) łączy chlorofil i flawonole (związane z alokacją azotu / węgla). Jest to wskaźnik stanu roślin 
azotowych bezpośrednio skorelowany z masową zawartością azotu. NBI® jest mniej wrażliwy na 
zmiany warunków środowiskowych niż chlorofil (wiek, grubość liścia). 

• Pomiar liścia Dualexem nie powoduje żadnych uszkodzeń i zajmuje mniej niż 1 sekundę. 
• Dokonuje pomiarów automatycznie po wykryciu liścia. 
• Jest bardzo lekki (tylko 220 g, w zestawie bateria) i kompaktowy (mieści się w dłoni), 
• Ma szeroki obszar próbkowania. Obszar pomiarowy ma średnicę 5 mm. 
• Klips o długości 8 cm pozwala zmierzyć środek liścia, gdzie chlorofil jest mniej zmienny i 

bardziej reprezentatywny. 
• Oferuje możliwość usunięcia ostatniego pomiaru i sortowania danych na 2 poziomach. 

Zapisuje również dodatkowe informacje, takie jak data, godzina i pozycja GPS. 
• Nie jest wrażliwy na światło otoczenia, więc można go używać w laboratorium, szklarni lub w 

terenie. 
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AccuPar  

Pomiar promieniowania PAR docierającego poniżej korony roślin i obliczanie współczynnika LAI. 

System AccuPAR LP-80 jest lekkim, przenośnym przyrządem do pomiaru liniowego promieniowania 
PAR oraz obliczania współczynnika powierzchni liści LAI. Przyrząd ten pozwala na pomiar 
promieniowania PAR i obliczanie współczynnika powierzchni liści LAI w dowolnym miejscu 
porośniętym przez rośliny niskie, krzewy i drzewa. Dane dotyczące współczynnika powierzchni liści LAI 
wraz z innymi danymi klimatycznymi pozwalają oszacować produkcję biomasy w sposób nieniszczący 
dla roślin. Promieniowania PAR jest również istotne dla procesów zachodzących w koronie roślin, jak 
np. przechwytywanie promieniowania, przemiana energii, wzrost, stopień wymiany gazowej 
(fotosynteza), przechwytywanie opadów i ewapotranspiracja. 

System AccuPAR LP-80 wykorzystuje pomiary promieniowania PAR do obliczana bezpośrednio w 
terenie współczynnika powierzchni liści LAI. Pomiar jest bezinwazyjny a wyniki dostępne są 
natychmiast po jego wykonaniu. 

Miernik AccuPAR LP-80 waży niewiele powyżej pół kilograma. Konsola kontrolna, zintegrowana z 
czujnikami PAR, pozwala na wykonywanie pomiarów z ręcznym zapisem danych lub też na 
automatyczną rejestrację danych w krótkim okresie czasu. Wbudowana pamięć o pojemności 1 MB 
pozwala zapisać ponad 2 tys. pomiarów, które można sczytać do komputera i poddać dalszej obróbce. 

System dostarczany jest w zestawie z zewnętrznym czujnikiem promieniowania PAR, dzięki któremu 
pomiary powyżej i poniżej korony roślin mogą być wykonywane w tym samym czasie. Używanie 
czujnika zewnętrznego jednocześnie z czujnikiem AccuPAR LP-80 pozwala wykonać dokładne pomiary 
niemal w każdych warunkach (przy czystym, częściowo zachmurzonym lub zachmurzonym niebie). 

 

Kamera termowizyjna 

kamera termalna to urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach 
obiektów (odwzorowania obrazu termalnego obiektów). Działa na zasadzie przetwarzania 
promieniowania podczerwonego, emitowanego lub odbitego przez te obiekty, na sygnał elektryczny, 
a następnie na obraz oglądany na ekranie, tzw. termogram. Kamery termowizyjne pozwalają na 
dostrzeganie problemów w sposób, którego nie zapewnia żadna inna technologia, przeprowadzanie 
szybkich kontroli urządzeń i wykonywanie dokładnych pomiarów temperatury z bezpiecznej odległości.  


