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SM100 
SPECIFICAȚII PRODUS 

 

Măsurători exacte ale mirosurilor pe teren! 
SM100 de la Scentroid este singurul dispozitiv de măsurare a 
mirosurilor pe teren din lume, permițând utilizatorilor să cuantifice 
cu acuratețe intensitatea mirosului ambiental în OU/m3. Acest 
dispozitiv revoluționar oferă o alternativă ușor de utilizat și rentabilă 
pentru estimarea intensității mirosului sau utilizarea laboratoarelor 
scumpe de măsurare a mirosurilor. În plus, utilizarea SM100 ajută la 
evitarea degradării probelor cauzate de transport (timp, 
temperatură și presiune) către cel mai apropiat laborator! 

 
 

Capacitate de alimentare cu aer 
20 de minute per rezervorul de aer, 
permițând 15-20 de probe per 
rezervor 

Gamă de diluare 
2 - 30000, folosind 15 pași de 
diluare (ajustabil) 

 
Acuratețe 
Acuratețe excepțională, îndeplinind 
standardele EN13725 și ASTM E679 
pentru proiectarea olfactometrelor 

Design ușor și portabil 
Dimensiunea și greutatea redusă a 
SM100 vă asigură că îl puteți lua în 
orice aventură a mirosurilor! 

Pachet la locație 
Cu un pachet suplimentar la locație, veți 
primi toate cele 5 plăci de calibrare, un al 
doilea rezervor de aer, carcasă de transport 
durabilă, stație de umplere și un adaptor 
pentru portul de probe 
Actualizare disponibilă! 
Posibilitatea de actualizare la SM100i 

      eliminând ajustarea manuală a pașilor 
de diluare. 

Fiabilitate de neegalat 
Toate piesele au fost testate meticulos 
folosind sistemele de management al 
calității certificate ISO9001 ale Scentroid, 
asigurând ani de serviciu. 

 

Dimensiuni / Greutate 
16 x 6 x 6 8lbs 

 

Ușor de folosit! 
SM100 extrage o probă de aer ambiental prin pompa venturi și o diluează folosind aer 

proaspăt inodor dintr-un rezervor de aer comprimat. Operatorul folosește o supapă 
glisantă reglabilă pentru a controla raportul dintre aerul proaspăt și cel ambiant, care 
este apoi alimentat printr-o supapă glisantă în masca de față din PTFE. Indicatorul de 
poziție al supapei afișează intensitatea probei (diluarea până la prag sau UO). SM100 nu 
necesită saci de probă, filtre de schimbat, pompe sau alte piese în mișcare de întreținut. 
Un instrument pe care vă puteți baza! 

 
 
 
 

Fiecare placă de calibrare 
este testată temeinic pentru 
a asigura acuratețea. 

 
Comparație cu olfactometru de 
laborator: 

 

 
Probă 

Rezultate 
laborator 

(OU) 

Rezultate 
SM100C 

(OU) 

1 116 94 

2 108 164 

3 139 131 

4 201 219 

5 1846 1441 
Studiu comparativ între SM100 și 
laborator de mirosuri EN13725 

Folosiți SM100 pentru... 

• Efectuarea evaluărilor mirosurilor și 
identificarea surselor 

• Determinarea eficacității atenuării 
mirosurilor 

• Monitorizarea conformității cu emisiile și 
efectuarea screening-ului de N-butanol 

Efectuați măsurători ale mirosurilor din... 

• Aerul ambiental fără echipamente 
suplimentare de prelevare 

• Direct din coșuri de tiraj sau intrări de 
filtrare 

• Camera de flux 
• Probele de aer în saci din PTFE/Tedlar 
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