
  SS400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCENTROID SS400 
Olfactometru portabil cu 6 stații 

 

Scentroid SS400 este un olfactometru portabil avansat cu 6 stații. SS400 este utilizat pentru a 
evalua concentrația de miros dintr-o probă folosind 2 moduri de prezentare (binar sau da/nu) prin 
îndeplinirea cerințelor standardelor EN13725 și VDI 3881.  
ANALIZA MIROSURILOR LA 
TOATE STANDARDELE 
Scentroid SS400 utilizează cele mai noi 
tehnologii pentru a oferi precizie și 
funcționalitate absolută. Utilizatorii pot 
efectua analize olfactometrice conform 
EN13725 și VDI 3881 cu metode de 
testare binare, da/nu și hedonice. 

PORTABILITATE FĂRĂ 
COMPROMISURI 

SS400 poate fi transportat în locații 
îndepărtate minimizând timpul între 
prelevare și analiză pentru a evita 
degradarea probelor. SS400 include o 
cutie de transport rezistentă la apă și la 
șocuri. 

CALIBRARE UȘOARĂ 
SS400 este proiectat să faciliteze o 
calibrare anuală ușoară, conform 
cerințelor standardului EN13725. În 
fiecare an, Scentroid vă va livra un 
SS400 Core pre-calibrat. Tot ce trebuie 
să faceți este să ne trimiteți înapoi 
nucleul dvs SS400. Nucleul pe care îl 
primiți va avea componente curățate 
cu ultrasunete și toate tuburile noi. 
Este același lucru cu a avea un instrument 
nou în fiecare an. 

UNITATE PORTABILĂ DE 
ALIMENTARE CU AER 
SS400 vine cu un modul 
propriu de alimentare cu aer 
curat. Compresorul de aer 
ultra-silențios de 2 CP și toate 
răcitoarele intermediare, filtre-
le și regulatorul de presiune 
asociate sunt încorporate  
într-o cutie de transport dură, 
rezistentă la apă și la șocuri 
pentru un transport ușor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCENTROID 

431 Alden Road. #3 
Markham, ON, L3R 3L4 

 
CONTACTAȚI-NE 
Local: +1.416.479.0078 
Apel gratuit 1.888.988.IDES (4337) 

 
WEB ȘI EMAIL 
Email:   info@scentroid.com 
www.scentroid.com 
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FEATURES... 

SPECIFICAȚII SS400 
 

Producător SCENTROID 

Model Scentroid SS400 

Număr de paneliști De la 1 la 6 paneliști 

Moduri de testare Binar, da/nu, ton hedonic (VDI), intensitate 

Principiu diluare Pompă cu jet cu orificiu fix cu ejector din oțel inoxidabil 

Gamă diluare 22 la 216 

Pași diluare 15 

Acuratețe Eroare mai mică de 5% 

Debit prezentare 20 lpm 

Durată analiză probe 7 probe/oră (8 min) 

Consum de probe Mai puțin de 10L pentru 3 runde cu 5 pași de diluare și 10 secunde timp de aerisire 

Controlul panelistului Panou cu ecran tactil 

Afișare și interfață administrator Tabletă inteligentă cu ecran tactil de 10” 

Limbă afișată Engleză 

Prezentare 2 porturi de aerisire din oțel inoxidabil per stație 

Corp Oțel inoxidabil 

Actualizare software Automat prin Wi-Fi 

Dimensiuni 63.5 x 63.5 x 31 cm 

Greutate 30 kg olfactometru și 35 kg modul de alimentare cu aer 

Standarde EN13725/2003, ASTM E679-04, VDI3881, AS4323.3 

   
 
 
INTERFATĂ DE UTILIZATOR AVANSATĂ 
Scentroid SS400 folosește tehnologie de ultimă generație care creează interfețe 
prietenoase cu administratorul și cu paneliștii. Folosind tehnologiile Bluetooth și 
WIFI, fiecare panelist interacționează cu instrumentul folosind un ceas inteligent cu 
un sistem de operare Android. Aplicația este foarte intuitivă chiar și pentru cei care 
folosesc instrumentul pentru prima dată. Administratorul controlează wireless 
instrumentul prin intermediul unei tablete de 10”. 

 

SOFTWARE DE GESTIONARE A INFORMAȚIILOR 
LABORATORULUI 
Scentroid SS400 se integrează perfect cu software-ul de gestionare a informațiilor 
laboratorului (LIMS) de la Scentroid pentru monitorizarea completă a paneliștilor, 
urmărirea probelor, raportarea analizelor și alte operațiuni de rutină. LIMS și SS400 
sunt concepute să facă procesul de obținere a certificării ISO17025 ușor și direct. 
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