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♦♦  NNeeww  ooppttiioonnaall  
TTeemmppeerraattuurree  sseennssoorr  ffoorr  
LLCC--44BB  LLeeaaff  CChhaammbbeerr  
nnooww  pprroovviiddeess  ssttoommaattaall  
ccoonndduuccttaannccee  mmoonniittoorriinngg  

♦♦  PPaarrttiittiioonniinngg  ooff  CCOO2  2

eexxcchhaannggee  wwiitthh  ppaaiirreedd  
LLCC--44BB  lleeaaff  cchhaammbbeerr  
aanndd  tthhee  nneeww  LLCC--44DD  
ooppaaqquuee  lleeaaff  cchhaammbbeerr!!    
  

♦♦  NNeeww    rriiggiidd  ddeessiiggnn  
ooff  tthhee  LLTT--11  LLeeaaff  
TTeemmppeerraattuurree  SSeennssoorr::  
nnooww  mmaaddee  ffrroomm  
ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  wwiirree  

♦♦  FFiieelldd  tteesstt  ooff  tthhee  
PPTTMM--4488AA  PPhhoottoossyynn--
tthheessiiss  MMoonniittoorr  ppoowweerreedd  
wwiitthh  tthhee  ccaarr  bbaatttteerryy..    

  

  

  
    

IInn  tthhee  ppaasstt,,  tthhee  cclliipp  ooff  LLTT--11  sseennssoorr  
wwaass  mmaaddee  ffrroomm  ppllaassttiicc..    MMaannyy  
uusseerrss  rreeppoorrtteedd  aabboouutt  ssllooww  
ddeeggrraaddaattiioonn  ooff  tthhee  ppllaassttiicc  iinn  hhaarrsshh  
eennvviirroonnmmeenntt,,  aanndd  aallssoo  aabboouutt  
ooccccaassiioonnaall  ddaammaaggee  ooff  tthhiiss  ssoofftt  
mmaatteerriiaall..  RReecceennttllyy,,  wwee  rree--ddeessiiggnneedd  
tthhee  LLTT--11  sseennssoorr..  NNooww,,  tthhee  cclliipp  iiss  
mmaaddee  ffrroomm  lliigghhttwweeiigghhtt  ssttaaiinnlleessss  
sstteeeell  wwiirree..  TThhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  pprroobbee  
iiss  11..66  gg  oonnllyy!!  NNooww  iitt  iiss  ffuullllyy  
rreessiissttaanntt  ttoo  wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  
ooccccaassiioonnaall  sshhoocckkss..    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonn,,  tthhee  
PPTTMM--4488AA  PPhhoottoossyynntthheessiiss  MMoonniittoorr  
mmaayy  bbee  ppoowweerreedd  ffrroomm  tthhee  eexxtteerrnnaall  
1122  VVddcc  bbaatttteerryy..  TThhee  MMoonniittoorr  hhaass  aa  
bbuuiilltt--iinn  aallaarrmm  ssyysstteemm  tthhaatt  wwaarrnnss  aa  
uusseerr  wwhheenn  tthhee  bbaatttteerryy  iiss  llooww  ((ffiirrsstt  
aallaarrmm))  aanndd  wwhheenn  tthhee  bbaatttteerryy  iiss  ffllaatt  
((llaasstt  aallaarrmm))  RReecceennttllyy,,  tthhee  MMoonniittoorr  
wwiitthh  ffoouurr  lleeaaff  cchhaammbbeerrss  hhaass  bbeeeenn  
tteesstteedd  iinn  ooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  rreegguullaarr  
6600  AAhh  ccaarr  bbaatttteerryy..  TThhee  ffiirrsstt  llooww  
bbaatttteerryy  aallaarrmm  ttooookk  ppllaaccee  aafftteerr  
aabboouutt  440000  mmeeaassuurriinngg  ccyycclleess..  WWiitthh  
11--hhoouurr  ssaammpplliinngg  ttiimmee,,  iitt  wwoorrkkeedd  
mmoorree  tthhaann  1166  ddaayyss!!    

TThhee  nneeww  LLTT--LLCC  LLeeaaff  TTeemmppeerraattuurree  
SSeennssoorr  hhaass  aa  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  wwiirree  
cclliipp  ffoorr  ffiixxiinngg  oonn  aa  lleeaaff  cchhaammbbeerr..  
TThhee  mmiinniiaattuurree  bbeeaadd  tthheerrmmiissttoorr  hhaass  
ggoooodd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  lleeaaff  dduuee  ttoo  
oobblloonngg  eellaassttiicc  ppllaattee..  TThhee  
tthheerrmmiissttoorr’’ss  lleeaaddss    aarree  ppoossiittiioonneedd  
aalloonngg  aa  lleeaaff  ssuurrffaaccee  ttoo  mmiinniimmiizzee  
eeffffeecctt  oonn  lleeaaff  tteemmppeerraattuurree..  TThhee  LLTT--
LLCC  sseennssoorr  mmaayy  bbee  ccoonnnneecctteedd  ttoo  aannyy  
ooff  eeiigghhtt  ooppttiioonnaall  aannaalloogg  iinnppuuttss  ooff  
tthhee  PPTTMM--4488AA  PPhhoottoossyynntthheessiiss  
MMoonniittoorr..  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  lleeaaff  
ssttoommaattaall  ccoonndduuccttaannccee  iiss  bbaasseedd  oonn  
tthhee  mmeeaassuurreedd  ttrraannssppiirraattiioonn  rraattee  aanndd  
tthhee  kknnoowwnn  ccoonndduuccttaannccee  ooff  tthhee  
bboouunnddaarryy  llaayyeerr  iinnssiiddee  tthhee  LLCC--44BB  
lleeaaff  cchhaammbbeerr..  WWhheenn  ccoonnffiigguurriinngg  tthhee  
sseennssoorr  iinn  tthhee  PPCC  pprrooggrraamm,,  tthhee  uusseerr  
sshhaallll  ssppeecciiffyy  iinnppuutt  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  
lleeaaff  cchhaammbbeerr  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  tthhee  LLTT--
LLCC  sseennssoorr..  TTwwoo  nneeww  ccoolluummnn  wwiillll  
aappppeeaarr  iinn  tthhee  ddaattaa  ttaabbllee  ooff  tthhee  lleeaaff  
cchhaammbbeerr::  iinniittiiaall  lleeaaff  tteemmppeerraattuurree  
aanndd  ssttoommaattaall  ccoonndduuccttaannccee..  
  
  
  

TThhee  PPTTMM--4488AA  MMoonniittoorr  
aauuttoommaattiiccaallllyy  ddeetteeccttss  ppeeaakkss  aanndd  
ppllaatteeaauuss  ooff  tthhee  CCOO22  ccuurrvvee  aanndd  
ppllaaccee  tthhee  rreessuullttss  iinn  tthhee  ddaattaa  ffiillee..  
TThhuuss,,  tthhee  MMoonniittoorr  rreeccoorrddss  NNeett  
PPhhoottoossyynntthheessiiss,,  PPIIBB  ppeeaakk  aanndd  DDaarrkk  
rreessppiirraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ssaammee  ssaammpplliinngg  
ttiimmee  aass  aallll  ootthheerr  mmeeaassuurreemmeennttss..  

  

IIlllluummiinnaatteedd  lleeaavveess  eexxhhiibbiitt  llaarrggee  
ttrraannssiieenntt  CCOO22  rreelleeaassee  wwhheenn  ffiirrsstt  
eexxppoosseedd  ttoo  ddaarrkknneessss..  TThhiiss  rraappiidd  
iinnccrreeaassee  iiss  tteerrmmeedd  tthhee  rreessppiirraattoorryy  
ppoosstt--iilllluummiinnaattiioonn  bbuurrsstt  ((PPIIBB)),,  
ffoolllloowweedd  bbyy  aa  sseeccoonndd  sslloowweerr  rriissee  iinn  
rreessppiirraattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  tteerrmmeedd  lliigghhtt--
eennhhaanncceedd--ddaarrkk--rreessppiirraattiioonn  ((LLEEDDRR))**  
TThhee  ffiirrsstt  ppeeaakk  ooff  ppoosstt--iilllluummiinnaattiioonn  
CCOO22  rreelleeaassee  iiss  uussuuaallllyy  ccoonnssiiddeerreedd  aass  
iinnddiiccaattiioonn  ooff  pphhoottoorreessppiirraattiioonn  rraattee..  
TThhee  PPIIBB  tteecchhnniiqquuee  mmaayy  bbee  eeaassiillyy  
rreeaalliizzeedd  iinn  PPTTMM--4488AA  MMoonniittoorr  bbyy  
uussiinngg  aa  lleeaaff  cchhaammbbeerr  wwiitthh  ooppaaqquuee  
wwiinnddooww..  TThhuuss,,  bbyy  uussiinngg  aa  ppaaiirr  ooff  
lleeaaff  cchhaammbbeerrss,,  tthhee  rreegguullaarr  
ttrraannssppaarreenntt  cchhaammbbeerr  aanndd  tthhee  
ooppaaqquuee  oonnee,,  tthhee  MMoonniittoorr  mmaayy  
rreepprreesseenntt  aa  ffuullll  ccyyccllee  ooff  CCOO22  
eexxcchhaannggee  tthhaatt  aalllloowwss  aa  kkeeeenn  uusseerr  
ttoo  rreeaalliizzee  ppaarrttiittiioonniinngg  ooff  tthhee  lleeaaff  
CCOO22  eexxcchhaannggee..      
TThhee  LLCC--44BB  LLeeaaff  cchhaammbbeerr  ssttaarrttss  tthhee  
mmeeaassuurriinngg  ccyyccllee,,  TThheenn,,  tthhee  ooppaaqquuee  
LLCC--44DD  ccaammbbeerr  ppuutt  tthhee  lleeaaff  ttoo  
ddaarrkknneessss..  TThhee  ttyyppiiccaall  rreeccoorrdd  ooff  tthhee  
CCOO22  AAnnaallyyzzeerr  oonn  CC33  ppllaannttss  iiss  
sshhoowwnn  bbeellooww::  
  

TThhee  LLCC--44DD  LLeeaaff  CChhaammbbeerr  aanndd  tthhee  
aabboovvee  mmeennttiioonneedd  tteecchhnniiqquuee  wwaass  
tteesstteedd  eexxtteennssiivveellyy  iinn  tthhee  LLaabboorraattoorryy  
ooff  BBiiooeenneerrggeettiiccss  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  
PPllaanntt  EEccoollooggyy  aanndd  PPhhyyssiioollooggyy  ooff  tthhee  
MMoollddoovvaa  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess..  TThhee  
rreessuullttss  mmaayy  bbee  pprreesseenntteedd  bbyy  
rreeqquueesstt..    
  

  

      


