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Phổ kế bức xạ đặt ngoài đồng ruộng

Ứng dụng: Phổ kế bức xạ được sử dụng trong các phép đo quang phổ đầu ra ( mật độ 
thông lượng năng lượng , mật độ thông lượng photon , hay độ rọi ) của những nguồn 
bức xạ khác nhau ( thường cho thực vật hoặc ánh sáng cho con người) , đo sự phản xạ 
và sự dẫn truyền qua các bề mặt vật liệu tự nhiên hay tổng hợp ( thường là lá cây và 
tán ) .

Tùy chọn :
Ba lựa chọn: 180 ° (FOV hình cầu để đo bức xạ tới ) , 150 ° (FOV rộng để đo bức xạ 
phản xạ) , và 30 ° (FOV hẹp để đo bức xạ phản xạ) .

Có 2 model bao gồm các bước sóng khác nhau: SS - 110 ( 340nm đến 820nm ) và SS - 
210 ( 635nm đến 1100nm )

Bức xạ kế hồng ngoại

Ứng dụng: Bức xạ kế hồng ngoại rất thích hợp trong một loạt các ứng dụng khác nhau , 
bao gồm đo nhiệt độ tán cây để sử dụng trong ước lượng trạng thái nước của thực vật , và 
bề mặt trái đất (đất, thảm thực vật , nước, tuyết ) đo nhiệt độ trong các nghiên cứu cân 
bằng năng lượng .

Tùy chọn :
Bốn dòng ( FOV ) tùy chọn , trong đó có ba loại ống kính tròn
và một loại ngang . FOVs tùy chỉnh theo yêu cầu.

Tùy chọn tốc độ cao:
Model tiêu chuẩn ( SI ) có thời gian đọc kết quả là 0,6 giây . Model phản ứng nhanh mới 
( SIF ) có thời gian đọc kết quả là 0,2 giây .

Phổ kế bức xạ trong phòng thí nghiệm.

Ứng dụng: Phổ kế bức xạ trong phòng thí nghiệm được sử dụng trong các phép đo quang 
phổ đầu ra ( mật độ thông lượng năng lượng , mật độ thông lượng photon , hay độ rọi ) 
của nguồn bức xạ cho thực vật hoặc ánh sáng cho con người, đo sự phản xạ và dẫn 
truyền qua các bề mặt tự nhiên và sợi nhân tạo và vật liệu ( thường lá cây và tán ) , và các 
phép đo độ hấp thụ của các chất hóa học.
Do thiết kế , những thiết  bị này cũng rất thích hợp cho việc đo đạc tại thực địa vì có có 
kích thước nhỏ , khối lượng nhẹ,chắc chắn và không có bộ phận chuyển động . Điện 
năng được cung cấp thông qua một cổng USB trên máy tính xách tay khi thực hiện phép 
đo ngoài đồng ruộng .

Ba model có sẵn , mỗi loại có bước sóng tùy chọn khác nhau: PS - 100: 350-1000 nm ,
PS - 200: 300-850 nm , hoặc
PS - 300: 300-1000 nm.
Tất cả được hiệu chuẩn cho phép đo bức xạ .
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Cảm biến lượng tử rời với Máy đo cầm tay

Ứng dụng: Đo cường độ ánh sáng cho quá trình quang hợp của thực vật. Loạt MQ có điểm 
nội bật là thiết bị đo cầm tay dùng để hiển thị và lưu trữ kết quả đo nối với một đầu cảm biến 
riêng biệt bằng một dây dẫn. Được sử dụng bởi những người làm vườn, nhà quản lý nhà 
kính, người sử dụng buồng nuôi cấy thực vật, và người nuôi cá nước mặn để đo cường độ 
ánh sáng cho quá trình quang hợp (PAR) để đảm bảo sức khỏe tối ưu cho mẫu. PAR , hoặc 
mật độ photon cho quá trình quang hợp (PPFD), là dải quang phổ (băng tần) của bức xạ mặt 
trời 400-700 nanomet, bước sóng mà các sinh vật quang hợp có thể sử dụng trong quá trình 
quang hợp.

Đầu cảm biến có thiết kế hoàn toàn trong khung kín, hoàn toàn không thấm nước, chống 
thấm nước và tự làm sạch. Đầu kia có thể được giữ bằng tay, gắn vào một đĩa phẳng, hoặc 
gắn liền với đầu dò  tùy chọn để đo ở những nơi khó thực hiện.

Sáu model có sẵn cho các ứng dụng khác nhau:
MQ-100 (bộ cảm biến tích hợp), MQ-200 (cảm biến tách), MQ-303 (dòng 3 cảm biến), 
MQ-306 (dòng 6 cảm biến), MQ-301 (dòng 10 cảm biến)
và cảm biến quang phổ đầy đủ MQ-500.

Dòng cảm biến lượng tử

Ứng dụng : Dòng cảm biến đo cường độ ánh sáng cho quá trình quang hợp của cây 
( PAR) , hoặc mật độ photon cho quá trình quang hợp( PPFD ) . Dải bước sóng từ  
400-700 nm có mối liên hệ chặt chẽ với tốc độ tăng trưởng thực vật.

Việc đo PAR có thể được sử dụng bởi những người làm vườn , nhà quản lý nhà kính , 
người sử dụng phòng nuôi cấy thực vật và nuôi cá nước mặn để đảm bảo sức khỏe tối ưu 
cho mẫu.

6 model có sẵn, với các tùy chọn hiệu chỉnh khác nhau :
SQ -313 ( 3 cảm biến hiệu chuẩn ánh sáng mặt trời) , SQ - 323 ( 3 cảm biến hiệu chuẩn 
điện ) , SQ - 316 ( 6 cảm biến hiệu chuẩn ánh sáng mặt trời) , SQ -326 ( 6 cảm biến hiệu 
chuẩn điện ) ,  SQ - 311 ( 10 bộ cảm biến hiệu chuẩn ánh sáng mặt trời) và  SQ - 321 ( 10 
cảm biến hiệu chuẩn điện )
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Thiết bị đo mật độ diệp lục MC - 100 

Ứng dụng: MC - 100 được sử dụng trong nghiên cứu và ứng dụng trong giảng dạy để xác 
định mật độ độ diệp lục từ đó đánh giá tình trạng dinh dưỡng thực vật, tác động stress 
môi trường, tối ưu hóa lịch trình thu hoạch và đánh giá hiệu quả của phương pháp bón 
phân.

Thiết bị đo tỷ lệ dẫn truyền bức xạ từ hai bước sóng (màu đỏ , hấp thụ mạnh bởi diệp lục , 
và cận hồng ngoại, không được hấp thụ bởi diệp lục ) , làm các phép đo không phá hủy lá 
và gần như cho kết quả tức thời (thời gian đo nhỏ hơn 3 giây ) . Điều này tạo điều kiện 
cho việc đo nhanh nhiều lá và giám sát cùng một thời gian.

Thiết bị đo hàm lượng oxy

Ứng dụng: Lý tưởng cho việc đo O2 trong các thí nghiệm tại phòng thí nghiệm , theo 
dõi khí O2 trong môi trường trong nhà để kiểm soát khí hậu, giám sát mức độ O2 
trong phân compost và chất thải mỏ , giám sát khả năng oxi hóa khử trong đất, và xác 
định tỷ lệ hô hấp thông qua đo lường O2 tiêu thụ trong bình kín hoặc đo gradient O2 
trong đất / vật xốp trung gian .

Có 4 model: 2 model loại điện trở nhiệt và 2 model loại cặp nhiệt điện, cả hai đều có 
thời gian cho kết quả nhanh.
Phiên bản chuẩn: SO- 110: ( Điện trở nhiệt ) , SO- 210: ( Cặp nhiệt điện)
Đáp ứng nhanh : SO- 410: ( Điện trở nhiệt ) , SO- 420: (Cặp nhiệt điện)

Thiết bị đo cường độ ánh sáng

Ứng dụng: Các đầu dò lượng tử của Apogee được sử dụng để đo mật độ photon cho quá 
trình quang hợp ( PPFD ) trong môi trường ngoài trời , nhà kính , buồng nuôi cấy thực vật, 
và bể cá cảnh.

Các đầu dò lượng tử ( SQ - 100, SQ - 200 , SQ - 300 , và SQ - 400) phù hợp dùng để đo tất 
cả các nguồn ánh sáng ngoại trừ đèn LED, loại đèn cần điều chỉnh sau đó để đạt được kết 
quả chính xác . Loạt đầu dò SQ - 300 cung cấp các phép đo trung bình không gian, hữu ích 
ở những nơi ánh sáng không đều .

Loạt đầu dò SQ - 500 lý tưởng để sử dụng để đo tất cả các nguồn ánh sáng, bao gồm cả đèn 
LED.

Nhật xạ kế silicon

Ứng dụng: Các nhật xạ kế của Apogee được sử dụng rộng rãi để giám sát thời tiết trong  
nông nghiệp , sinh thái , thủy văn , và các tấm pin mặt trời để đo bức xạ sóng ngắn đến. 
Chúng được lắp đặt rộng rãi như là thiết bị tiêu chuẩn trên các trạm thời tiết.

Model cơ bản : SP - 110 và SP - 230
Model mở rộng : SP -212 , SP - 214 và SP -215 Máy đo: MP - 100 & MP-200

Nhật xạ kế pin nhiệt điện

Ứng dụng: Thay thế cho các nhật xạ kế silicon để đo bức xạ sóng ngắn , các nhật xạ kế pin 
nhiệt điện được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và giá cả.

Hai model có sẵn : SP- 510 kết hợp một đầu dò nhiệt và máy khuếch tán acrylic, một cải 
tiến đáng kể khi so sánh với các phản ứng quang phổ của nhật xạ kế silicon, nhưng giữ giá 
gần bằng nhật xạ kế silicon

SP- 610 model kết hợp một máy dò đen pin nhiệt và cửa kính phẳng . Nó thực hiện tương 
tự như nhật xạ kế pin nhiệt điệ, nhưng mà không có chi phí của dome.




