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SCENTROID SS600 
OLFACTOMETRU DE LABORATOR AUTOMAT CU ȘASE STAȚII 

 
 

Scentroid SS600 este cel mai avansat olfactometru staționar, dinamic și complet automatizat din 
lume. Este capabil să măsoare și să analizeze mirosurile la toate standardele internaționale de 
olfactometrie: EN13725:2003, ASTM E679-04, NVN2820, VDI 3881, GB/T14675-93 

 

EFICIENȚĂ 
SS600 este cel mai eficient olfactometru de 
pe piață. Fiecare rundă de analiză a probelor 
în șase pași va lua sub 3 minute pentru 
finalizarea sa. 
Hardware-ul și software-ul au fost proiectate 
meticulos pentru a minimiza timpul de 
testare și consumul de probe. 

CAPABILITATE COMPLETĂ 
SS600 poate efectua orice mod de testare a 
mirosurilor de care aveți nevoie, inclusiv o 
alegere forțată triunghiulară adevărată cu trei 
porturi, precum și binar, da/nu, ton hedonic și 
prezentare directă. 

FIABILITATE 
FĂRĂ PIESE ȘI CONSUMABILE 
Toate echipamentele utilizate pe Scentroid 
SS600 sunt certificate pentru uz industrial. 
Hardware-ul de control Siemens și interfața 
mașinii, împreună cu supape specializate 
din oțel inoxidabil, controlere și regulatoare 
de debit masic, asigură fiabilitate fără 
precedent. 
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SPECIFICAȚII 
Producător SCENTROID 
Model Scentroid – SS600 

SS600 

Moduri de testare Forțat triunghiular, forțat binar, DA/NU, prezentare directă, ton hedonic, sursă GB, limită GB 
Paneluri Șase stații de paneliști și o stație de administrator 
Principiu diluare Pompă de vid Venturi din oțel inoxidabil 
Mecanism de control Controlere de debit masic la intrarea probelor de aer și debitmetru de masă la diluarea aerului curat 
Gamă diluare 22 la 217 Gama opțională 224 

Pași diluare Variabil 
Secvență diluare Selectabil: Creșterea sau scăderea seriei de diluare 
Acuratețe Eroare mai mică de 5% 
Debit pres. Variabilă: 5 lpm la 30 lpm 
Viteză (m/s) 0.25 m/s la 20 lpm 
Durată analiză probe 5 minute pentru 3 runde cu 5 pași de diluare per rundă și 15 secunde timp de aerisire 
Consum de probe Tipic: mai puțin de 10L pentru 3 runde cu 5 pași de diluare și 15 secunde timp de aerisire 
Control Controler industrial (PLC) Siemens de nouă generație 
Afișare și interfață Ecran tactil culori complete de 8” Siemens pentru stația de administrator și un ecran tactil de 6” pentru fiecare stație de paneliști 
Procesare date  Date de testare, inclusiv criterii finale și statistici procesate prin PLC. Datele colectate au fost formatate și prezentate ca separate 

prin virgulă pentru utilizarea în Excel sau în alte programe de postprocesare a datelor 
Limbă afișată Engleză, franceză, germană și spaniolă, turcă, arabă, mandarină, cantoneză 
Prezentare 3 porturi de aerisire din oțel inoxidabil per stație 
Material udat Oțel inoxidabil pe toate suprafețele de miros 
Dimensiuni 330 cm x 120 cm 
Greutate 
Standarde 

 
 
 

 

150 kg 
EN13725:2003, ASTM E679-04, NVN2820, VDI 3881, AS4323.3 

 
 
 
 

4. ZERO CONTAMINARE  

 

CARACTERISTICI... 
6. PURJARE AUTOMATĂ 

1. ANALIZA SIMULTANĂ A MIROSURILOR 
CU ȘASE PANELURI 
SS600 oferă șase stații pentru paneliștii de miros 
și o stație dedicată pentru administratorul testului. 
Fiecare stație de paneliști este echipată cu trei 
porturi de aerisire din oțel inoxidabil și un ecran 
tactil industrial de 6”. 

 

2. STAȚIE DE ADMINISTRATOR 
DEDICATĂ 
Toate informațiile introduse de paneliști, precum 
și toate detaliile testului în desfășurare sunt 
afișate administratorului prin ecranul tactil 
industrial de 8”. 

 

3. FIABILITATEA SOFTWARE-ULUI 
Scentroid SS600 folosește PLC industrial 
Siemens pentru a asigura controlul rapid și fiabil 
al pompelor, controlerelor de debit masic și 
valvelor cu solenoid 

Toate controlerele de debit masic, valvele cu solenoid au suprafețele udate 100% din oțel 
inoxidabil. Toate tuburile, măștile de nas, chiar și masa și separatoarele sunt, de 
asemenea, fabricate din oțel inoxidabil, asigurând lipsa contaminării sau a mirosului 
rezidual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. STANDARDE 
SCENTROID SS600 nu doar îndeplinește, dar și depășește toate standardele industriale 
pentru olfactometrele dinamice 

EN13725:2003 / ASTM E679-0 / NVN2820 / VDI 3881 / GB/T14675-93 

Toate controlerele de debit masic sunt purjate 
automat folosind tehnologia de purjare automată 
Scentroid. Pulsații de frecvență înaltă ale aerului 
de presiune înaltă sunt utilizate în direcție inversă 
pentru a îndepărta orice contaminare și resturi de 
pe suprafețele de detecție ale controlerului de 
debit masic. Încălzitoarele de linie electrice 
încorporate sunt utilizate automat pentru 
curățarea rapidă a tuturor liniilor de probă și de 
livrare. 
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