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Broșură produs 



 

 
 
 
 
 
 
Scrisoare de la CEO-ul Scentroid 

Misiunea Scentroid este de a le oferi clienților noștri cunoștințe 
aprofundate, instrumente de ultimă generație și cel mai extins suport pentru 
clienți. În acest scop, ne străduim în fiecare aspect al operațiilor noastre să 
punem clientul pe primul loc și să ne folosim expertiza de cercetare pentru a 
dezvolta cele mai inovatoare și eficiente produse și servicii din industria 
senzorială. Viziunea noastră este un viitor în care impactul asupra mediului 
va fi măsurat și atenuat ușor și precis. 
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Care sunt noutățile? 
După ani de testare și feedback din partea 
clienților, am îmbunătățit tehnologia DR1000 în 
mai multe feluri. În primul rând, o reducere a 
greutății la 520g/640g (de bază/complet 
încărcat) permite acum un portofoliu de drone 
mult mai diversificat, iar o greutate mai mică îi 
permite operatorului un timp de zbor mai lung. 
De asemenea, am îmbunătățit capacitățile de 
comunicare ale DR2000, oferind o autonomie 
mai mare și un transfer mai rapid/mai mare. 

 
Progresele noastre în electronica senzorilor 
permit o citire mult mai stabilă și mai precisă, 
verificarea duratei de viață și a stării sănătății 
senzorilor electrochimici și măsurători 
îmbunătățite ale particulelor. În plus, senzorii 
noștri permit acum un timp de încălzire 
semnificativ mai scurt. 

 
 

 
 
 
 
Vă mulțumim că v-ați exprimat interesul pentru 
DR2000 – revoluționarul laborator zburător de 
la  Scentroid. 
DR2000 continuă să se îmbunătățească odată 
cu colectarea și monitorizarea substanțelor 
chimice din aer. Poate ajunge acolo unde nu a 
mai ajuns niciun alt monitor al aerului ambiental, 
practic oriunde! 
Tehnologia dronelor continuă să se 
îmbunătățească zilnic, oferind atât soluții 
rentabile, cât și permițându-ne să accesăm  

 
 
 
 
 
spații care până acum erau imposibile. Locații 
cu deșeuri periculoase, emisii de arderi, coșuri 
de tiraj înalte și multe altele, colectarea aerului 
ambiental nu a fost niciodată mai ușoară sau 
mai accesibilă. 
În timpul zborului, senzorii electrochimici 
încorporați pot asigura monitorizarea de la 
distanță a substanțelor chimice selectate la 
momentul comenzii. Cartografierea calității 
aerului, verificarea modelului și analiza aerului 
ambiental la peste 150 de metri deasupra  

 

 
 

 

nivelului solului sunt posibile! Adesea găsim 
necesitatea de a preleva din coșuri, iazuri și 
diverse locații considerate inaccesibile și/sau 
periculoase. Folosind Scentroid DR2000, nu 
numai că putem colecta și analiza date 
valoroase, dar putem proteja operatorii de 
contactul cu probe potențial periculoase. 
Laboratorul zburător Scentroid DR2000 permite 
menținerea unei distanțe de siguranță în timpul 
obținerii unei probe de aer necesare pentru 
analize de laborator în timp real. 

Carcasa noastră avansată nou proiectată din 
fibră de carbon ușoară oferă acum un corp 
elegant, aerodinamic, reducând și mai mult 
rezistența la înaintare. Și în final, dar cu siguranță 
nu în ultimul rând, prelevarea noastră 
îmbunătățită oferă un flux de aer continuu și lin 
pentru citiri stabile, reducând dramatic pulsația 
pompelor. 

 

Vă rugăm să ne contactați pentru orice întrebări 
sau clarificări la info@scentroid.com SAU 
sunați-ne la +1.416.479.0078 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREZENTARE 
GENERALĂ 
DR2000 
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Laborator zburător inteligent pentru monitorizarea calității aerului Inclus cu DR2000:     

DR2000 măsoară gaze utilizând o serie de senzori selectați în funcție de 
aplicație. Cu o bibliotecă de peste 50 de senzori, Scentroid acoperă toate 
cerințele senzoriale! Fiecare unitate DR2000 poate fi echipată cu: 
• Până la 4 senzori electrochimici 
• Detectarea compușilor organici volatili utilizând tehnologia cu fotoionizare 
• CO2, metan sau protoxid de azot folosind senzor infraroșu nedispersiv 
• Capacități de detectare a particulelor PM 1, PM 2.5 și PM 10 
• Temperatură, umiditate relativă și presiune barometrică 
• Înregistrare GPS de înaltă acuratețe 
• Măsurători de altitudine de înaltă acuratețe 

DR2000 dispune acum de un sistem de prelevare 
brevetat complet nou care prelevează doar aerul 
ambiental neperturbat, evitând complet curenții 
descendenți ai elicelor! Apoi analizează datele continuu 
în timpul zborului cu o rată de peste 100 de prelevări pe 
secundă și le trimite înapoi la stația terestră utilizând 
transmisie radio pe distanțe lungi (protocol LoRa), 
oferind o transmisie sigură și criptată a datelor. Datele 
sunt marcate automat cu poziția GPS, latitudinea, ora, 
data, umiditatea relativă și temperatura. Aceste date 
pot fi utilizate pentru numeroase aplicații utilizând 
software-ul nostru de analiză DR2000 proprietar. 

 
Analizor DR2000 
Receptorul stației terestre 
Stația terestră 
Sondă de prelevare a aerului 
Adaptor de încărcare 
Aducerea la zero a filtrării 
Coliere de siguranță 

 
*Nu include drona 
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Aplicații fără sfârșit 
Laboratorul zburător DR2000 oferă o platformă robustă pentru a realiza atât evaluări 

de impact, cât și măsurători ale calității aerului pentru o gamă largă de aplicații. Aceasta 
include monitorizarea de: emisii fugitive, emisii de arderi, detectarea scurgerilor de-a 
lungul liniilor țevilor de petrol, metan din gropile de gunoi, emisii de miros, aplicații 
militare sau de urgență, scanare urbană și multe altele! 

 

Drona recomandată 
Datorită noului său design ușor, DR2000 poate fi acum montat pe o gamă mult mai 

mare de drone. Sistemul nostru este complet autonom și nu necesită nimic de la drona 
atașată decât să opereze unitar ca un vehicul. Deși poate fi atașat la multe drone, 
acest catalog prezintă utilizarea acestuia cu DJI Inspire 2. 

 
 

Specificații: 

Temperatură operare: -20° la 40° C 

Sistem de evitare a obstacolelor cu vedere 
stereo frontală (rază de acțiune 0.7-30 m) 
cu FOV (câmp de vedere) 60° orizontal și 
54° vertical 

Sistem de vedere în jos pentru aterizarea 
automată și detectarea distanțelor cu 
ultrasunete (10-500 cm) 

Senzor infraroșu în sus pentru evitarea 
obstacolelor (rază de acțiune 0-5 m) cu 
FOV de ±5° 

Viteză maximă: 94 km/h sau 58 mph  

Revenire la bază în cazul bateriei scăzute 
sau al pierderii semnalului 
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Specificații 
  Nume produs    Laborator zburător DR2000  

Nr. maxim de senzori 
Tip senzori 

 
Rată prelevare 

11 (4xEC, 1xCO2, 1xPID, 1xCH4, 1xPM, T, RH, barometru) 
PID, NDIR, EC, contor de particule cu laser, temperatură și umiditate relativă și 
presiune barometrică 
Aproximativ 1/s 

  Port de prelevare   Port de prelevare unic cu sondă >1 LPM debit   
Lungime sondă 44 cm sau 88 cm (comutabilă) 

  Greutate   520 - 640g   
Dimensiuni 23 cm x 10.8 cm x 10.3 cm 

    Timp în zbor  Dependent de dronă, DJI Inspire 2 în jur de 25m optim  
Comunicații LoRa, GSM/WiFi 

      Stocare date la bord   Card SD 16GB  
Server în cloud Inclus implicit 

   Stocare/server la bord   Inclus implicit   
Stație terestră Tabletă de 10 inch cu comunicație LORA și software DRIMS2 Mobile 

  Software    Acces gratuit la Sistemul de gestionare a informațiilor dronelor (DRIMS2) timp de 1 an   
Gamă temperatură  5°C la 40 °C. 

  Umiditate r. de operare  10 - 90%   
Calibrare Aducere la zero automată înainte de zbor. Calibrare utilizând sistemul GD600 optimizat 

    Garanție   24 luni garanție completă pentru toate piesele, inclusiv senzori   
Înlocuire senzori  

Accesorii de montare 
 
 

Locație și altitudine 

În funcție de senzor - primii 2 ani acoperiți de garanție 
Capac de montare personalizabil - montare implicită pentru drona Inspire 2. 
Redundanță triplă a siguranței montării pe dronă (șuruburi de montare, coliere 
contragreutate, coliere zimțate) 
GPS bazat cu augmentarea presiunii barometrice 



 

Lista senzorilor 
Scentroid 

Nr. ID 
senzor 

 
Tip 

 
Formulă 

 
Substanță chimică 

Limită de detecție  
max. 

Cel mai mic prag 
de detecție 

 
 Rezoluție 

Sensibilitate încrucișată  
Industrie 

Viață estimată 
(ani) 

Timp de 
încălzire 

(sec) 

Timp de 
răspuns (sec) 

Necesar Recomandat 

1 CD1 NDIR CO2 
Dioxid de carbon - 

Concentrație ridicată 
5% 100 ppm 20 ppm _ _ Siguranță/combustie/ 

controlul procesului 
1 120 120 

2 CD2 NDIR CO2 
Dioxid de carbon - 

Concentrație scăzută 
2000 ppm 1 ppm 0.6 ppm _ _ Urban, industrial, IAQ (calitatea 

aerului interior) 
1 120 120 

3 CM1 EC CO 
Monoxid de carbon 

(concentrație scăzută) 
100 ppm 0.03 ppm 0.01 ppm  H2, C2H4 Urban, industrial, IAQ 2 40 40 

4 CM3 EC CO 
Monoxid de carbon 

(concentrație medie) 
1000 ppm 1 ppm 1 ppm _ _ Urban, industrial, IAQ 5 40 20 

5 CM2 EC CO 
Monoxid de carbon 

(concentrație ridicată) 
10000 ppm 30 ppm 3 ppm _ _ Siguranță/combustie/ 

controlul procesului 
2 45 40 

6 CL2 EC CL2 Clor (concentrație ridicată) 2000 1 ppm 1 ppm NO2 BR2 
Siguranță/combustie/ 
controlul procesului 

2 45 40 

7 CL1 EC Cl2 Clor (concentrație scăzută) 10 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm NO2 NO2 Industrial, siguranță 2 120 60 

8 H1 EC H2 Hidrogen 10000 ppm 100 ppm 10 ppm  CO Industrial, siguranță, IAQ 2 120 40 

9 HCL1 EC HCl Acid clorhidric 20 ppm 0.5 ppm 0.2 ppm H2S HBr Industrial, siguranță 2 120 60 

10 HCY1 EC HCN Acid cianhidric 50 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm H2S, NO2, SO2 _ Industrial, siguranță 2 120 30 

11 PH1 EC PH3 
Fosfină 

(concentrație scăzută) 
5 ppm 50 ppb 30 ppb NO2 SO2, H2S Industrial, siguranță 2 60 20 

12 PH2 EC PH3 
Fosfină 

(concentrație ridicată) 
2000 ppm 5 ppm 2 ppm NO2 SO2, H2S Industrial, siguranță 2 60 25 

13 HS1 EC H2S 
Hidrogen sulfurat 

(concentrație scăzută - ppb) 
3 ppm 7 ppb 1 ppb _ _ Stație de epurare, miros, IAQ, 

urban, industrial 
1 180 35 

14 HS2 EC H2S 
Hidrogen sulfurat 

(concentrație ridicată - ppm) 
2000 ppm 15 ppm 2 ppm _ _ Siguranță, stație de epurare 2 180 25 

15 HS3 EC H2S Hidrogen sulfurat 
(concentrație medie - ppm) 

200 ppm 2 ppm 0.2 ppm _ _ Siguranță, stație de epurare 2 180 60 

16 E2 MOS 
C2H6O, H2, 

C4H10 
Solvenți organici (etanol, 

izobutan, H2) 
500 ppm 25 ppm 1 ppm _ Benzine <20% Industrial, miros, Compost 1 30 10 

17 MT1 NDIR CH4 Metan (LEL) 20000 ppm 10 ppm 10 ppm _ Propan 
Siguranță/combustie/controlul 

procesului, industrial 
>3 ani 45 12 

18 NC1 EC NO 
Oxid de azot 

(concentrație scăzută) 
1 ppm 0.01 ppm 0.001 ppm _ _ Urban, IAQ, industrial 2 120 60 

19 NC2 EC NO 
Oxid de azot 

(concentrație medie) 
25 ppm 0.2 ppm 0.1 ppm _ _ Urban, IAQ, industrial 2 120 60 

20 NC3 EC NO 
Oxid de azot 

(concentrație ridicată) 
5000 ppm 2 ppm 2 ppm _ _ Industrial, siguranță, controlul 

procesului 
3 120 10 

21 ND1 EC NO2 
Dioxid de azot 

(concentrație scăzută) 
1 ppm 0.01 0.001 ppm _ _ Urban, IAQ, industrial >5 ani 120 60 

22 ND2 EC NO2 
Dioxid de azot 

(concentrație medie) 
20 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm _ _ Urban, IAQ, industrial >5 ani 120 60 

23 ND3 EC NO2 
Dioxid de azot 

(concentrație ridicată) 
1000 ppm 2 ppm 1 ppm _ _ Industrial, siguranță, controlul 

procesului 
2 120 60 

24 NS1 NDIR N2O Protoxid de azot 10000 ppm 100 ppm 1 ppm _ Neglijabil 
Urban, industrial, controlul 

procesului 
5 30 30 

25 O2 EC O2 
Oxigen 

(concentrație ridicată) 
250000 ppm 5000 ppm 200 ppm _ _ Controlul procesului, siguranță 1 60 15 

26 PD3 PID COV-uri COV-uri totale 10.0 eV 100 ppm 5 ppb 5 ppb% _ Carburi aromatice 
Stație de epurare, miros, IAQ, 

urban, industrial 
5* 5 3 

27 PD1 PID COV-uri 
COV-uri totale (concentrație 

scăzută) - PID 10.7 eV 
50 ppm (izobutilenă) 1 ppb 1 ppb _ Toate COV-urile 

Stație de epurare, miros, IAQ, 
urban, industrial 

5* 5 3 

28 PD2 PID COV-uri 
COV-uri totale (concentrație 

ridicată) - PID 10.7 eV 
300 ppm (izobutilenă) 1 ppm 50 ppb _ Toate COV-urile Siguranță, industrial 5* 5 3 

 



 

Nr. ID 
senzor 

 
Tip 

 
Formulă 

 
Substanță chimică 

Limită de detecție  
max. 

Cel mai mic prag de 
detecție 

 
 Rezoluție 

Sensibilitate încrucișată  
Industrie 

Viață estimată 
(ani) 

Timp de 
încălzire 

(sec) 

Timp de 
răspuns (sec) Necesar Recomandat 

29 SD1 EC SO2 
Dioxid de sulf (concentrație 

ridicată) 
2000 ppm 2 ppm 1 ppm NO2 _ Siguranță, industrial 2 120 25 

30 SD2 EC SO2 
Dioxid de sulf (concentrație 

scăzută) 
1 ppm 0.01 ppm 0.001 ppm NO2 _ Urban, IAQ, industrial 2 120 20 

31 SD3 EC SO2 
Dioxid de sulf (concentrație 

medie) 
100 ppm 0.4 ppm 0.2 ppm NO2 _ Urban, IAQ, industrial 2 120 20 

32 FM1 EC CH2O Formaldehidă 5 ppm 10 ppb 10 ppb _ Etanol IAQ, siguranță, industrial, 2 180 60 

33 
PM 2.5- 

10 
Dispersie 

laser 
PM 

Particule PM 2.5, 10 
(simultan) 

1000 µg/m3 1 µg/m3 1 µg/m3 _ Nu se aplică Urban, IAQ, industrial >5 ani 
Nu se 
aplică Nu se aplică 

34 TS1 
Dispersie 

laser 
TSP TSP - PM necesar 20000 µg/m3 1 µg/m3 1 µg/m3 _ Nu se aplică Urban, IAQ, industrial >5 ani 

Nu se 
aplică Nu se aplică 

35 NMH EC NMHC Hidrocarbură nemetanică 25 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm _ Nu se aplică 
Industrial, proces, 

combustie 
2 180 55 

 

36 

 

MS2 

 

MOS 

 

TRS 

 

TRS și amine 

 

10 ppm 

 

10 ppb 

 

2 ppb 

_ Amină trimetalică, metil-
mercaptani, H2S, alte amine 

și compuși ai sulfului 

 

Mirosuri, stație de epurare 

 

1 

 

30 
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37 MS3 MOS NH3-C2H6O- 
C7H8 

Contaminanți aerieni 
(amoniac, etanol, 

30 ppm 1 ppm 4 ppb 
_ (amoniac, etanol, 

toulen) 
Mirosuri, stație de epurare, 

industrial 1 30 10 

38 AM2 EC NH3 
Amoniac (concentrație 

ridicată) 
100 ppm 3 ppm 1 ppm CL2 H2S, NO2 Agricultură, industrial 2 30 40 

39 AM1 EC NH3 
Amoniac (concentrație 

scăzută) 
10 ppm 0.005 ppm 0.001 ppm CL2 H2S Agricultură, industrial 2 30 50 

40 OZ1 EC O3 Ozon (concentrație scăzută) 0.5 ppm 1 ppb 1 ppb CL2 H2S, NO2 
 

Urban, industrial >5 ani 60 30 

41 OZ2 EC O3 Ozon (concentrație ridicată) 5 ppm 20 ppb 20 ppb CL2 H2S, NO2 Urban, industrial >5 ani 60 30 

42 RD1 
Contor 
Geiger 

α-, β-, γ, X Monitor de radiații (radiații α, 
β, γ și x) 1000 μSv / h 0.01 μSv / h 0.01 μSv / h - - Minerit, industrial, energie 

nucleară, securitate >3 ani 0 0 

43 CIO21 EC CIO2 
 

Dioxid de clor 50 ppm 0.01 ppm 0.05 ppm - CL2 Miros, industrial 2 180 60 

44 CH4L TDLS CH4 Metan - ppb 100 ppm 0.4 ppm 0.01 ppm - - Gaze cu efect de seră, industrial 10+ 20 1 

45 ET1 EC C2H4 Etilenă - concentrație scăzută 10 0.05 ppm 0.01 ppm CO - Gaze cu efect de seră, industrial 2 120 30 

46 ET2 EC C2H4 Etilenă - concentrație medie 200 1 ppm 0.5 ppm CO -- Gaze cu efect de seră, industrial 2 120 30 

47 ET3 EC C2H4 Etilenă - concentrație ridicată 1500 5 ppm 2 ppm CO - Gaze cu efect de seră, industrial 2 120 30 

48 MM EC CH3SH Metil-mercaptan 10 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm H2S  Mirosuri, stație de epurare, detecția 
scurgerilor, industrial 2 120 35 

49 EMF EMF EMF Câmp electromagnetic 200 mGauss 0.1 mGauss 0.1 mGauss - - Urban, industrial, centrale electrice 3 <1 <1 

50 CS EC CS2 Disulfură de carbon 100 ppm 1 ppm 0.1 ppm - - Miros, stație de epurare, industrial 2 120 30 

51 TBM EC C4H10S Tert-butiltiol 14 ppm 0 ppm 0.1 ppm - - 
Miros, detecția scurgerilor, 

industrial 2 120 30 

52 THT EC C4H8S Tetrahidrotiofen 14 ppm 0 ppm 0.1 ppm - - 
Miros, detecția scurgerilor, 

industrial 2 120 30 

53 THT EC C4H8S Tetrahidrotiofen 
99.9 pCi/l 

(3,700Bq/m³) 
0.2 pCi/l 

(700Bq/m³) 
0.2 pCi/l 

(350Bq/m³) 
- - IAQ, siguranță, industrial,    2 10 <1 

, 

Pentru cea mai actualizată listă a senzorilor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la info@scentroid.com sau să ne vizitați online la www.scentroid.com 
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SERVER DE DATE ȘI 
COMUNICARE 
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Fiabilitate  
DR2000 oferă 3 niveluri de stocare a datelor: 
1. Stocarea datelor pe card SD preinstalat 
2. Transmiterea și stocarea datelor pe stația terestră 
3. Transmiterea și stocarea datelor pe server în cloud/localizat 

Găzduire bazată pe cloud 
Stația de monitorizare centrală este găzduită pe un server securizat bazat pe cloud, 

permițând accesul de la distanță cu orice dispozitiv inteligent conectat la internet. 
Accesul este restricționat, iar datele sunt criptate pentru securitate maximă. Utilizatorilor 
li se oferă o combinație de identificare și parolă care le va defini nivelul de permisiuni. 
De exemplu, un utilizator standard care accesează platforma poate doar vizualiza și 
descărca rezultatele, în timp ce un utilizator cu acces de administrator poate 
reconfigura sistemul și redefini parametrii. 

Stația de monitorizare este proiectată pentru a colecta toate datele de la senzori și 
pentru a prezenta datele senzorilor printr-o interfață grafică ușor de înțeles. 

Server local  
DR2000 poate fi configurat astfel încât software-ul nativ DRIMS2 să fie găzduit pe 

un server local, specificat de utilizator. Acest server trebuie să aibă o conexiune 
adecvată la o rețea Wi-Fi sau LAN securizată. Scentroid va furniza tot hardware-ul și 
software-ul necesar pentru a configura un server local. Această opțiune include: 
hardware de computer, software DRIMS2, hub Ethernet. 

 

Comunicații RF (LoRa) 
DR2000 efectuează comunicațiile cu Stația terestră folosind protocolul LORA cu rază 
mare de acțiune. Lora oferă criptare completă și verificarea datelor pentru a se asigura 
că toate comunicațiile sunt securizate și exacte. Folosind benzi de radiofrecvență sub-
gigahertz ce nu necesită licență, LoRa permite transmisii pe distanțe lungi (aprox. 1 km 
în zonele rurale) cu un consum redus de energie. Cu o rază de vizibilitate de 10 km, 
DR2000 poate trimite date înapoi la stația terestră. 

 

Datele sunt stocate pe stația terestră și sincronizate prin orice rețea wifi cu puternicul 
Sistem de gestionare a informațiilor dronelor (DRIMS 2) de la Scentroid. 11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRIMS2 
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DRIMS2 
Software-ul nostru all-inclusive pentru 

sistemul de gestionare a informațiilor 
dronelor de la Scentroid, DRIMS2, este 
utilizat pentru a vizualiza datele istorice, a 
rula diagnostice, a configura și a seta 
nivelurile de alarmă pentru DR2000. 
Furnizat ca parte a pachetului DR2000, 
software-ul este instalat pe serverul nostru 
de la bord (implicit), pe serverul cloud al 
Scentroid (implicit) și pe serverul dvs. 
localizat (opțional). 

 
DRIMS2 oferă unelte de analiză ușoare 
pentru ca operatorul să poată determina 
punctele intense de poluanți, sursele 
posibile, zonele prelevate și multe altele. 
Interfața grafică ușor de utilizat permite 
oricui să ruleze analize de date 
complicate fără a fi un expert GIS. 

 
DRIMS2 poate controla și afișa date de la 
mai multe DR2000-uri ale aceleiași flote. 
Utilizatorii pot analiza datele și monitoriza 
progresele de la distanță de pe o singură 
platformă. 

 
În plus, în calitate de client valoros 
Scentroid, veți primi un abonament gratuit 
de un an la software-ul nostru în cloud 
DRIMS2. 
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Stația terestră DRIMS2  
Stația terestră Scentroid, inclusă în fiecare 
Laborator zburător DR2000, constă dintr-o 
tabletă specializată conectată la un PC 
miniatural cu o antenă de comunicație 
puternică de câștig înalt. Tabletele noastre 
sunt, de asemenea, preinstalate cu software-ul 
nostru component al Stației terestre DRIMS2. 
Această ramură a software-ului DRIMS2 oferă 
utilizatorului un mijloc de a înregistra toate 

datele achiziționate pe măsură ce apar. 
Aceasta include toate datele live, precum și 
datele istorice pentru senzori, inclusiv poziția 
GPS, altitudine, temperatură și umiditate. 

 
Utilizatorul poate, de asemenea, comanda 
dronei momentul când trebuie să preleveze o 
probă și când trebuie să efectueze întreținerea 
de rutină, cum ar fi calibrarea senzorilor. Citirile 

sunt continue, iar utilizatorul poate să aleagă 
dacă le afișează în timp real cu caracteristica 
noastră de diagnosticare sau le redirecționează 
către o bază de date. Dacă este prezentă o 
cameră opțională la bord, o achiziție video va fi 
trimisă și la stația terestră pentru vizualizare 
simultană. 

 
Software-ul DRIMS2 oferă, de asemenea, o  

cartografiere 3D live a tuturor citirilor dvs. 
Sistemul poate oferi o hartă izometrică 
generată automat care afișează altitudinea, 
împreună cu o hartă termică generată 
automat. Prin sincronizarea automată cu 
software-ul în cloud DRIMS2, exportul, 
transferul și copierea de rezervă a datelor sunt 
ușoare. 
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Software-ul de analiză DRIMS2  
 

DR2000 vine cu funcții de comunicare GPRS și WIFI simultane. GPRS este utilizat pentru a 
trimite date către serverul nostru în cloud Scentroid. Pe lângă utilizarea Stației terestre pentru 
comunicarea cu sistemul nostru DRIMS2, vă puteți autentifica și la portalul nostru securizat 
DRIMS2 utilizând orice computer/laptop cu o conexiune stabilă la internet. 

 
Software-ul nostru de analiză DRIMS2 servește ca însoțitor perfect pentru orice activitate de 
monitorizare - o bogăție de informații, utilizate la locație, sunt stocate într-o interfață frumoasă 
și ușor de navigat. După autentificarea în siguranță, utilizatorii își pot selecta drona, își pot 
selecta  zborul/data zborului, favoritul, numele sau pot căuta un anumit nod de prelevare. 

 
Cu acces la o hartă termică împreună cu vizualizarea altitudinii într-un cadru 3D, 
gestionarea unui proiect senzorial nu a fost niciodată mai ușoară (sau mai informativă!) 

 
 
 
 
 
 

Hartă standard Hartă 3D Hartă termică 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APLICAȚII 
DR2000 
(INDUSTRII ȘI SENZORI RECOMANDAȚI) 
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Urban 
Poluarea aerului urban reprezintă o amenințare semnificativă pentru sănătatea 

umană și calitatea vieții tuturor oamenilor din întreaga lume. Minimizarea poluării 
aerului urban nu servește doar ca un tampon sănătos pentru oameni în viața lor 
de zi cu zi, dar încurajează și reducerea emisiilor de compuși nocivi. DR2000 
servește, ca o potrivire perfectă, pentru monitorizarea calității aerului pentru 
orașele din acele locuri greu accesibile! Senzorii recomandați includ: 
• Dioxid de carbon - (concentrație scăzută) 
• Monoxid de carbon - (concentrație scăzută) 
• Ozon cu gaze oxidante 
• Oxid de azot - NO (concentrație scăzută) 
• Dioxid de azot - (concentrație scăzută) 
• Oxigen 
• COV-uri totale (ppb) - PID 
• Dioxid de sulf - (concentrație scăzută) 
• Particule PM 1, 2.5, 10 (simultan) 

 

Mirosuri 
Mirosurile din mediu se numără printre cele mai mari surse de neplăceri, primind cel 
mai mare număr de reclamații din partea locuitorilor. Mirosurile din mediu pot fi 
generate de o varietate de industrii, inclusiv prelucrarea alimentelor, fabricarea 
produselor din tutun, fabrici chimice, fabrici de vopseluri, fabrici de asfalt, celuloză și 
hârtie, stații de epurare etc. DR2000, împreună cu olfactometrele noastre, se pot 
utiliza la monitoriza emisiilor de miros pentru a ajuta instalațiile să optimizeze 
procesele și să reducă impactul mirosurilor. Senzorii recomandați includ: 
• Amoniac 
• Hidrogen sulfurat - (concentrație scăzută - ppb) 
• Solvenți organici (etanol, izobutan) 
• COV-uri totale (ppb) - PID 
• Mirosuri de uz general (COV-uri) 
• TRS și amine 
• Contaminanți aerieni (amoniac, etanol, toluen) 17 



 
 

Ape uzate 
Unul dintre cele mai importante motive de preocupare pentru stațiile de epurare a 
apelor uzate (cunoscute și sub numele de stații de epurare a apelor de canalizare) 
este mirosul. Multe substanțe chimice din aceste instalații generează mirosuri, 
majoritatea activă fiind pe bază de sulf. La începutul procesului, H2S, DMS și alți 
compuși ai sulfului sunt abundenți, în timp ce la sfârșitul procesului (prelucrarea 
nămolului), COV-urile sunt mai predominante. Senzorii recomandați includ: 
• Amoniac 
• Hidrogen sulfurat - (conc. scăzută ppb) (conc. ridicată ppm) 
• COV-uri totale (ppb) - PID 
• TRS și amine 
• Contaminanți aerieni (amoniac, etanol, toluen) 

Detectarea scurgerilor liniilor de țevi 
O dronă DR2000 poate face operațiunile petroliere și de gaze offshore mai sigure și 
mai eficiente. De exemplu, DR2000 poate fi utilizat pentru monitorizarea emisiilor de 
gaze rezultate din scurgerile liniilor de țevi, din rezervoarele de stocare și chiar din 
coșuri. Pentru a face acest lucru, DR2000 se poate echipa cu senzori PID, H2S, 
NMHC și SO2 cu răspuns rapid. Inspecția aeriană poate duce, de asemenea, la 
detectarea timpurie a scurgerilor, deteriorărilor anomaliilor structurale, a țevilor și a 
altor neconcordanțe externe și interne. Noua tehnologie pentru drone le face mai 
accesibile decât oricând. Industria petrolului și a gazelor naturale a îmbrățișat această 
inovație, pentru a-și susține eforturile ca buni administratori ai mediului. Odată cu 
scăderea costurilor de operare ale dronelor și a îmbunătățirii tehnicii, această 
tehnologie a intrat în centrul atenției producătorilor de petrol și gaze naturale. Senzorii 
recomandați includ: 
• Amoniac 
• Formaldehidă 
• Solvenți organici (etanol, izobutan, H2) 
• Metan (LEL) 
• COV-uri totale (ppb, ppm) - PID 
• Dioxid de sulf 
• Particule PM 1, 2.5, 10 (simultan) 
• Contaminanți aerieni (amoniac, etanol, toluen) 
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Petrol și gaze 
Monitorizarea poluanților și a mirosurilor în industria petrochimică și a petrolului și 
gazelor este esențială din cauza numărului de poluanți atmosferici periculoși eliberați 
în aceste procese. Monitorizarea coșului în interiorul instalației și a aerului înconjurător 
permite instalației nu doar să asigure respectarea reglementărilor și standardelor 
privind emisiile, ci să și detecteze probleme în cadrul procesului, cum ar fi scurgerile 
din rezervoare, vărsarea la încărcare și alte evenimente neașteptate. Senzorii 
recomandați includ: 
• Dioxid de carbon - (concentrație scăzută) 
• Monoxid de carbon - (concentrație scăzută) 
• Clor 
• Oxid de etilenă 
• Hidrogen sulfurat 
• Acid clorhidric 
• Acid cianhidric 
• Amoniac 
• Ozon cu gaze oxidante și dioxid de azot 
• Fosfină - (concentrație scăzută) 
• Fosfină - (concentrație ridicată) 
• Hidrogen sulfurat - (concentrație scăzută - ppb) 
• Solvenți organici (etanol, izobutan, H2) 
• Metan (LEL) 
• Oxid de azot - NO (concentrație scăzută) 
• Oxid de azot - NO (concentrație ridicată) 
• Dioxid de azot - (concentrație scăzută) 
• Oxigen 
• COV-uri totale (ppb) - PID 
• COV-uri totale (ppm) - PID 
• Dioxid de sulf - (concentrație ridicată) 
• Dioxid de sulf - (concentrație scăzută) 
• Formaldehidă 
• Particule PM 1, 2.5, 10 (simultan) 
• Contaminanți aerieni (amoniac, etanol, toluen) 19 



 
 
 

Agricultură 
Instalațiile agricole emit o gamă largă de poluanți care trebuie monitorizați. 
Majoritatea acestor poluanți nu sunt periculoși, dar sunt mirositori și, prin urmare, o 
sursă de neplăcere. DR2000 poate asigura monitorizarea aeriană atât a 
mirosurilor, cât și a poluanților din instalațiile agricole. Senzorii recomandați includ: 
• Amoniac 
• Dioxid de carbon 
• Metan 
• Particule PM 1, 2.5, 10 (simultan) 

Siguranță generală 
Lucrătorii din multe industrii sunt expuși la multiple gaze dăunătoare în fiecare zi. 
Aceste substanțe chimice pot duce la oboseală, declin respirator, boli și o scădere 
generală a calității vieții. Industriile trebuie să își monitorizeze calitatea aerului și să 
ofere siguranță lucrătorilor săi. Senzorii recomandați includ: 
• Dioxid de carbon - (concentrație ridicată) 
• Monoxid de carbon - (concentrație ridicată) 
• Clor 
• Oxid de etilenă 
• Hidrogen 
• Acid clorhidric 
• Acid cianhidric 
• Amoniac 
• Ozon cu gaze oxidante și dioxid de azot 
• Fosfină - (concentrație scăzută și ridicată) 
• Hidrogen sulfurat - (concentrație ridicată - ppm) 
• Metan (LEL) 
• Oxid de azot - NO (concentrație ridicată) 
• Dioxid de azot - (concentrație ridicată) 
• COV-uri totale (ppm) - PID 
• Dioxid de sulf - (concentrație ridicată) 
• Formaldehidă  
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Compost 

Lucrătorii din instalațiile de compost sunt expuși riscurilor chimice și biologice. În 
plus, cartierele din apropiere pot fi, de asemenea, afectate de aceiași contaminanți. 
Este critic să se monitorizeze calitatea aerului în aceste tipuri de instalații, pentru a 
asigura funcționarea corectă și a respecta reglementările pertinente. Senzorii 
recomandați includ: 
• Solvenți organici (etanol, izobutan) 
• Hidrogen sulfurat 
• Amoniac 
• TRS și amine 
• COV-uri totale - PID 

 

Primii respondenți, ajutor în caz de dezastru 
Dronele încep să devină o tehnologie obișnuită utilizată în situații de urgență 

datorită diferitelor beneficii pe care le oferă. Operatorii pilotează drone echipate cu 
un Scentroid DR2000 într-o zonă activă atunci când au acordul Comandantului de 
incidente pentru monitorizarea gazelor periculoase din catastrofe. Acest lucru 
permite primilor respondenți să creeze o imagine completă a întregii zone afectate, 
o listă a posibilelor gaze periculoase pentru a putea lua decizii în cunoștință de 
cauză cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse și echipamentele de protecție 
adecvate care trebuie utilizate. Datele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a 
determina zonele care trebuie evacuate și urgența evacuării. 

 

În caz de incendiu sau foc controlat, informațiile sunt esențiale pentru 
gestionarea și suprimarea incendiilor. O dronă echipată cu un Scentroid DR2000 
este o unealtă puternică pentru colectarea de informații atât în timpul cât și după 
incendiu, ajutând decidenții să dirijeze activitățile de stingere a incendiilor. DR2000 
de la Scentroid a fost utilizat de mai multe companii și universități, inclusiv 
Universitatea din California, Berkeley, pentru monitorizarea emisiilor produse de 
incendiile forestiere. Aceste emisii pot contribui la crearea unor modele mai bune 
pentru a prezice impactul incendiilor asupra calității aerului atât la nivel local, cât și 
la nivel global. Datele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a prezice impactul la 
nivelul solului până la 48 de ore în viitor pentru a se asigura că sunt luate măsuri 
adecvate pentru protejarea siguranței publicului. 

 

Senzorii recomandați includ: 
CO, CO2, O3, NO2, NO, PM1, PM2.5, PM10, SO2, COV, HF, HCL, radiații, O3 21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALARE, 
ÎNTREȚINERE 
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Instalare 
Factorul de formă mic și masa redusă a DR2000 îl fac ușor de transportat și de 

instalat. Pentru a instala DR2000, trebuie doar să îl montați pe drona specifică cu 
care se operează. DR2000 este se auto-alimentează și nu necesită nicio conexiune 
cu drona fizică utilizată, prin urmare orice dronă cu o capacitate de ridicare de 520g/ 
640g va funcționa cu DR2000, cu toate acestea, au fost utilizate cu DR2000 și alte 
vehicule precum automobile sau chiar baloane cu aer cald. 

 

Înlocuirea senzorilor 
Senzorii beneficiază de o garanție cuprinzătoare de 24 de luni de la data livrării. Se 

poate achiziționa o garanție suplimentară pentru a acoperi înlocuirea senzorilor. Un 
ciclu de viață obișnuit al senzorului depinde de tipul senzorului – în general, acesta 
este între 1 și 5 ani. 
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Instruire 
 

Instruirea este cheia utilizării oricărui instrument, iar Scentroid oferă programe de instruire la nivel 

mondial pentru clienții și distribuitorii noștri. Instruirea poate fi efectuată de Scentroid sau de 

distribuitorul local. Uneltele de instruire Scentroid includ: instruire online, videoclipuri, broșură, manual de 

operare și ateliere la fața locului. De asemenea, oferim un program de instruire practic folosind sala 

noastră de simulare high-tech. Sala de simulare de ultimă oră a Scentroid se află la sediul nostru din 

Toronto, Canada. Sunteți binevenit să ne vizitați și să întâlniți oamenii din spatele acestor produse 

 
 

Garanție 
 

Suntem atât de încrezători în fiabilitatea produselor noastre, încât suntem bucuroși să oferim clienților 

noștri o garanție cuprinzătoare de 24 de luni pentru fiecare DR2000. În plus, garanțiile pot fi prelungite 

pentru anul 3, 4 și 5. Pentru mai multe informații despre garanțiile noastre extinse, contactați-ne astăzi. 

Suport tehnic 
Suntem responsabili pentru orice produse care părăsesc depozitul nostru de producție! 

Echipa noastră de suport oferă diferite modalități de a vă ajuta. Alegeți-l de mai jos pe cel mai 
convenabil pentru dvs.! 

Suport local 
Am dezvoltat o vastă rețea în creștere de distribuitori și instalații de reparații. 
Pentru a găsi suportul dvs. local, vă rugăm să consultați harta distribuitorilor 
noștri. 

Suport telefonic 
Serviciile noastre pentru clienți extrem de profesionale sunt aici să vă servească 
pentru orice probleme tehnice, contactați-ne cu ușurință la telefon: 
416.479.0078 – Ext 210 

Suport SME 
Vă punem în legătură cu experți în materie de subiect! Suportul nostru pentru 
clienți este unic prin faptul că puteți vorbi direct cu proiectantul sau 
programatorul fiecărui produs. 

Chat live 
Dacă vi se pare mai convenabil să rezolvați problema tehnică prin chat, nicio 

problemă! Accesați serviciile noastre pentru clienți extrem de profesioniste prin 

chatul live găzduit de site-ul nostru. 

 
Suport prin e-mail 

Pentru orice problemă tehnică pe care o puteți întâlni, inginerii noștri sunt 
bucuroși să vă ajute prin e-mail. Pentru suport rapid și eficient, pur și simplu 
trimiteți un e-mail echipei noastre la support@scentroid.com 
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Scentroid (Divizie a IDES Canada Inc.) 

70 Innovator Avenue, Units #6-8 | Toronto, ON, L4A 0Y2 
T: 416. 479.0078 sau 1.888.988.IDES (4337) 
info@scentroid.com | www.scentroid.com 

 

VIZIONEAZĂ 
URMĂREȘTE, 
ABONEAZĂ-TE 

 
youtube.com/scentroid 

APRECIAZĂ 
DISTRIBUIE 
COMENTEAZĂ 

 
facebook.com/scentroid 

NE 
URMĂREȘTI 
DEJA? 

 
@Scentroid 

SĂ NE 
CONSTRUIM 
REȚEAUA 

 
linkedin.com/company/ 

scentroid 

OBȚINE 
IMAGINEA 
COMPLETĂ 
 

@Scentroid 
 

mailto:info@scentroid.com
http://www.scentroid.com/
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