
Thiết bị laser cầm tay đo diện tích lá CI-203 
CI-203 là thiết bị lý tưởng để đo nhanh diện tích lá cây ở bất kỳ vị trí nào

mà không làm ảnh hưởng tới lá. Việc đo đạc được thực hiện dễ dàng bằng
cách trược máy scan trên lá, kết quả đo gồm 7 thông số khác nhau: diện
tích, chiều dài, chiều rộng, chu vi, đặc điểm hình dạng, tỷ lệ và đếm khí
khổng (and void count.)

Đặc điểm
• Thu nhận dữ liệu độc lập  •Không ảnh hưởng tới lá và sử dụng nhiều mục đích  •Nhẹ, có thể thao tác bằng tay•Hiện thị đồ họa của lá để xác nhận scan.
• GPS cung cấp vị trí cho mỗi lần đo • Card SD để  lưu trữ dữ liệu và chuyển qua các thiết bị lưu trữ khác
• Cổng USB để nạp điện và tải dữ liệu.• Pin có thể sạc lại • Đối tượng đo có thể rộng150mm (254mm với băng tải) và dày 25mm, không giới hạn chiều dài.
• Băng tải (CI-203CA) cóthể dung để đo nhanh hơn, có thể sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc trên đồng ruộng nhưng sẽ làm hư hại lá.  • Không yêu
cầu hiệu chuẩn.

Băng tải CI-203-CA
Dùng để đo diện tích lá nhanh hơn, băng tải CI-203CA tạo nên sự hoàn hảo 
cho CI-203.

Thiết bị chụp tán lá
CI-110 chụp hình ảnh tán ở những góc rộng, đồng thời ước lượng chỉ số diện tích lá
(Leaf Area Index - LAI) và đo cường độ PAR. Ảnh cập nhật và cung cấp dữ liệu liên
tục để xác minh và phân tích thông qua phần mềm tích hợp dưới bât kỳ điều kiện
ánh sáng nào. Lựa chọn điểm và góc quan sát theo nhu cầu của người dung cho
phép nghiên cứu các tán mong muốn,.Thiêt kế thiết bị gọn nhẹ nên thuận tiện để
chụp ảnh tán lá ở bất kỳ vị trí nào.

Đặc điểm
•Hoạt động độc lập cho phép thu nhận dữ liệu toàn diện và liên tục kết hợp phần mềm
•Không yêu cầu đo tán phía trên   • Tính chỉ số diện tích lá LAI cao 30cm đối với tán rừng
•Có thể điều chỉnh camera để tập trung và các tán thay đổi chiều cao.   •Ảnh kỹ thuật số 150°, độ phân giải cao, cập nhận liên tục.
•Đánh giá hệ số dẫn truyền chum tia sáng mặt trời để phân tích LAI.Tính toán hệ số bức xạ khuếch tán truyền , có nghĩa là góc nghiêng lá .
•Lựa chọn điểm và góc quan sát theo nhu cầu của người dung cho phép nghiên cứu các tán mong muốn,.
•Tránh những yếu tố không mong muốn trong ảnh. •Bộ lọc màu kỹ thuật số cho phép người sử dụng phân biệt bầu trời và lá cây.
•Compass bên trong & GPS cho phép lặp lại phép đo tại cùng một địa điểm theo từng mùa.

C1-710 Miniature Leaf Spectrometer
CI-710 Miniature lá quang phổ được thiết kế để đo lường truyền, hấp thụ và phản 
xạ ánh sáng bởi các chất sinh học trong một loạt các bước sóng bao phủ gần Infra-
Red (NIR) ánh sáng nhìn thấy và. Truyền tải và phổ hấp thụ đo là những ứng dụng 
phổ biến nhất của quang phổ kế. Quang phổ có thể được sử dụng cho việc định 
lượng nồng độ hóa chất, phân tích màu sắc, nghiên cứu các phản ứng quang hóa 
như quang hợp, và sự định lượng của tính chất vật lý quang học như độ dày màng, 
chỉ số khúc xạ, và hệ số tắt.

Đặc điểm

• Dải quang phổ (400-950nm), độ phân giải cao và tốc độ quét trong thời gian thực
•Độ nhạy cao; lý tưởng cho các ứng dụng huỳnh quang và các ứng dụng ở bước sóng thấp khác . 
• Kết nối qua cổng USB    •Kết nối linh hoạt với nhiều đầu dò của các thiết bị khác      •Thời gian tương tác kết nối  = 3.8 ms - 10 giây
•Khối lượng nhẹ và dễ dàng di chuyển

Thiết bị trong nghiên cứu và phát triển thực vật

ICT International Enabling better global research outcomes in soil, plant & environmental monitoring. 
www.ictinternational.com : sales@ictinternational.com.au : +61 2 6772 6770

CID Bio-Science
roduct range



Thiết bị laser cầm tay đo diện tích lá CI -202

Thiết bị quan sát rễ thực vật CI-600

Thiết bị kiểm tra khả năng quang hợp của thực vật - CI-340

CI-340 là thiết bị đo khả năng quang hợp của thực vật, dễ dàng di chuyển tới vị trí cần kiểm tra, thiết bị này có thể dùng để đo
khả năng quang hợp, sự hô hấp, khả năng đóng mở khí khổng, đo cường độ ánh sáng và lượng CO2trongthựcvật. Khối lượng
nhẹ và bền, CI-340 được thiết kế để sử dụng ngoài đồng ruộng.Với nhiều phụ kiện đi kèm cho phép người nghiên cứu điều
khiển lượng CO2, H2O, nhiệt độ, mật độ ánh sáng, sự phát huỳnh quang của diệp lục, trong khi đó 10 buồng đo (chamber)tùy
theo yêu cầu có thể phù hợp để đo bất kỳ loại lá nào, bao gồm cả các loại cây lá kim như tùng bách hoặc xương rồng.  Kết nối
trực tiếp buồng đo với thiết bị phân tích khí CO2/H2O giúp giảm thiểu thời gian và xác định nhanh những thay đổi khí trong
buồng (chamber) đo.

Đặc điểm
•Khối lượng nhẹ, tối ưu hóa cho nhà nghiên cứu sử dụng một mình.
•Phân tích ổn định và chính xác CO2 và H2O.
•Có thể đo mở hoặc đóng
•Hồng ngoại, không tiếp xúc với đầu dò nhiệt độ lá. (Infrared, non-contact leaf temperature sensor)
•10 buồng đo khác nhau cho những loại lá khác nhau.
•Modul điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, cung cấp CO2 / H2O và đo sự phát huỳnh quang của diệp lục.
•Sự phát huỳnh quang của diệp lục và sự quang hợp được đo cùng lúc.

Thiết bị đo diện tích lá laser cầm tayCI-202 sử dụng 
công nghệ laser tiên tiến cung cấp cho các nhà nghiên 
cứu một phương pháp đo diện tích lá cây thuận tiện 
và chính xác. Với máy scan độ phân giải cao, bộ thu 
dữ liệu và hiển thị dữ liệu bền, dễ dàng thao tác bằng 
tay. 

CI-202 được sử dụng để thực hiện các phép đo mà
không gây ảnh hưởng tới lá bằng cách đặt lá vào trong
buồng đo và trượt máy scan trên lá, cho phép thu
nhận dữ liệu trên cùng một cây, hoặc thậm chí các
loại lá tương tự nhau.Lớp vỏ trong suốt và vững chắc
của buồng đo giúp cho việc đo diện tích lá chính xác
ngay cả đối với các loại lá mềm hoặc các loại lá có cấu
trúc phức tạp.Đặc điểm

•Đo diện tích, chiều dài, chiều rộng, đường kính, chu vi lá cây và tính toán yếu tố hình dạng và tỷ lệ giữa các mặt lá.
•Không ảnh hưởng tới lá và sử dụng linh hoạt
•Độ phân giải 0.01 cm2
• Sử dụng đơn giản
•Lưu trữ tới 8,000 lần đo
•Gọn nhẹ, hộp đựng thiết bị hoàn chỉnh cho bộ ghi dữ liệu và màn hình LCD
• Pin trongcó thể nạp điện.
•CổngUSB truyền dữ liệu qua máy tính và nạp điện cho thiết bị.
•Không cần hiệu chuẩn
•Cung cấp bao gồm phần mềm, hướng dẫn sử dụng, hộp mang.

Quan sát hệ thống rễ qua chu kỳ sống của thực vật để 
hiểu rõ tập tính và sức khỏe của chúng, từ đó tăng 
năng suất cây trồng.

CI-600 là công cụ giúp cho các nhà khoa học thực vật,
nhà nghiên cứu và nông dân khả năng chụp nhưng
bức ảnh kỹ thuật số, có độ phân giải cao mà không
làm ảnh hưởng tới rễ cây đang phát triển trong đất.
CI-600 có khối lượng nhẹ, dễ dàng chuyển từ nơi này
tới nơi khác

Đặc điểm

• Hình ảnh có độ phân giải cao (lên tới 23.5 million pixels)
• Hình ảnh scan phẳng,  không bị méo.
•Độ phân giải máy scan 100, 300, 600, và 1200 DPI
• Máy scan 360 độ(21.59 × 19.56cm)
• Chụp ảnh liên tục quá trình phát triển rễ
• Kết nối với máy tính, phần mềm điều khiển và lưu dữ liệu
•Nhẹ, thuận tiện khi vận chuyển và lắp đặt.
• Cho phé quan sát quat trình phát triển của rễ và tập tính thực vật trong nhiều điều kiện.

Thiết bị trong nghiên cứu và phát triển thực vật Thiết bị trong nghiên cứu và phát triển thực vật




