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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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Scentinal oferă o soluție complet personalizabilă, cu 
multe caracteristici unice, inclusiv auto-curățare, 
porturi de prelevare multiple, capacități de 
autoconfigurare pentru instalare plug-and-play, citiri 
sincronizate în timp, alarmă/notificări, sisteme 
puternice de aer condiționat și de încălzire, module 
alimentate cu energie solară și multe altele. 

Cu fiecare achiziție, primiți, de asemenea, cel 
mai bun suport post-vânzare din industrie și una  
 

 

 
 
dintre cele mai cuprinzătoare garanții. Garanția 
noastră completă de 2 ani include chiar și înlocuirea 
senzorilor - arătând cât de încrezători suntem cu 
privire la produsul nostru. 

La Scentroid, ne mândrim cu serviciile noastre 
de asistență pentru clienți și suport post-vânzare. 
Oferim instruire la locație, instruire online, precum 
și videoclipuri, broșuri, manuale de utilizare și multe 
altele.  

 

 
Cu fiabilitatea și acuratețea sa de neegalat, acestea 
sunt doar câteva din avantajele unității noastre 
Scentinal SL50 față de alte stații de monitorizare a 
calității aerului. 

 
Vă rugăm să ne contactați pentru orice întrebări sau 
clarificări la info@scentroid.com SAU sunați-ne la 
+1.416.479.0078 
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Stație inteligentă de monitorizare a mirosurilor și calității aerului 
 

Scentinal este un sistem continuu de monitorizare 
a emisiilor de poluanți și mirosuri ambientale care 
funcționează printr-o tehnologie de detecție de 
înaltă acuratețe (la nivel de ppb). Scentinal poate 
asigura monitorizarea simultană a gazelor 
mirositoare și nemirositoare, cum ar fi hidrogenul 
sulfurat (H2S), dioxidul de sulf (SO2), amoniacul 
(NH3), metanul (CH4), dioxidul de carbon (CO2) și  

mulți alți compuși organici volatili (COV-uri). 
Scentinal folosește până la 20 de module de 

detecție, de la detectoare cu foto-ionizare, 
detectoare cu infraroșu nedispersiv, celule 
electrochimice, contoare cu dispersie laser și senzori 
cu oxid de metal. Datele colectate din prelevare sunt 
stocate local și sunt, de asemenea, transmise către 
serverul cloud, oferind accesibilitate ușoară.  

Sistemul de gestionare a informațiilor senzorilor 
(SIMS) este utilizat pentru a stoca și afișa rezultatele 
campaniilor de monitorizare și prelevare, oferind în 
același timp capacități de configurare, calibrare și 
diagnosticare la distanță a mai multor unități 
Scentinal. 
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Ușor de folosit! 
Scentinal este ușor de configurat și de utilizat. Fiecare Scentinal vine preîncărcat cu o cartelă SIM 

– nu mai rămâne decât să montați unitatea pe un perete/stâlp și să conectați cablul de alimentare. 
Scentinal își va detecta locația utilizând GPS-ul încorporat și va începe să transmită către serverul 
central. Toată configurarea și întreținerea pot fi realizate pe monitorul cu ecran tactil de 7” de pe 
unitate sau de la distanță prin software-ul SIMS (vedeți pagina 19 pentru informații suplimentare 
despre software-ul SIMS). 

 

Soluția accesibilă 
La o fracțiune din costul unei stații tradiționale de calitate a aerului, Scentinal poate furniza date 

privind emisiile de poluanți și mirosuri, care sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor dvs. de 
mediu. Pe lângă un preț de achiziție accesibil, Scentinal are un cost de operare minim. Adăugați 
acest lucru la garanția de neegalat de doi ani de la Scentroid, care acoperă toate aspectele 
instrumentului (inclusiv senzorii), iar Scentinal devine cea mai accesibilă soluție pentru 
monitorizarea continuă a poluanților și mirosurilor în aer din lume! 
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Specificații 
  Nume produs     Scentinal SL50   

Nr. maxim de senzori     10 
  Tip senzori     PID, NDIR, EC, contor de particule laser și MOS   

Rată prelevare Ajustabil de la 1/sec la 1/min 
  Nr. porturi de prelevare    1 până la 2   

Greutate 81 lbs 
  Dimensiuni    24’’ x 20’’ x 8’’   

Cerințe de alimentare 100-240V 50/60Hz 2A 
  Consum de energie   30W fără AC -  150W cu AC   

Comunicații 3G/4G (implicit), LAN (implicit), WIFI (opțional) 
 Stocare date la bord    Card SD - 64GB  

Server în cloud Inclus implicit 
  Server local   Opțional   

 Server la bord 
Interfață utilizator 

 
Gamă temperatură  

ambient 
Condiții probe 

 
Calibrare 

Inclus implicit 
Ecran tactil de 7” pe ușa panou și 
Sistem de gestionare a informațiilor senzorilor cu acces la distanță 
0 la 35 °C fără sistem AC 
-50 la +50 °C cu sistem de încălzire și AC 
-50 la +50°C și 10 – 90% UR fără sistem de pre-diluare 
-50 la 120°C și 0 – 100% UR cu sistem de pre-diluare 
Manuală, folosind gaz de calibrare și ecran la bord 

Opțional, calibrare automată folosind gaz de calibrare încorporat 
  Garanție    24 luni garanție completă pentru toate piesele, inclusiv senzori  

Frecvență înlocuire  
senzori 

Software 

 
Dulap 

În funcție de senzor - primii 2 ani acoperiți de garanție 
 

Sistem de gestionare a informațiilor senzorilor – acces gratuit pe 
toată durata de viață a produsului 
NEMA 4X 

  Accesorii de montare   Accesorii de montare pe perete incluse  



 

Lista senzorilor 
Scentinal 

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 

 

10 

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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Fiabilitate Scentinal este și un server! 
 Scentinal oferă 3 niveluri de stocare a datelor: 
 

1. Stocarea datelor pe cardul SD preinstalat 
2. Transmiterea și stocarea datelor pe serverul la 

bord 
3. Transmiterea și stocarea datelor pe serverul în 

cloud/localizat 

Standard la fiecare Scentinal este un micro-computer dedicat separat care acționează ca un server în unitate pentru a rula Sistemul de gestionare a 
informațiilor senzorilor (SIMS) de la Scentroid. Prin intermediul ecranului tactil de 7”, utilizatorii pot să vizualizeze datele istorice, să modifice 
configurațiile sistemului, să efectueze calibrări, să evalueze citirile în timp real și să seteze alarme și notificări. Serverul din unitate Scentinal poate să 
stocheze date timp de până la 5 ani. Aceste date pot fi recuperate de către stația centrală în orice moment, facilitând stocarea în siguranță chiar și în 
cazul pierderii comunicației sistemului. De fapt, Scentinal poate funcționa fără un server extern. Sistemul este protejat prin parolă pentru a se asigura că 
numai utilizatorii autorizați au acces la parametrii critici ai sistemului. 
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Scentinal pentru controlul proceselor 
Pe lângă alarmele de e-mail și SMS, fiecare Scentinal este echipat cu mai multe relee industriale de până la 

20 Amperi care pot fi utilizate pentru a controla o varietate de echipamente. De exemplu, Scentinal poate fi 
folosit pentru: 

 
1. Furnizarea de alarme vizuale și sonore 

2. Cuplarea tehnologiilor de control al mirosurilor (de exemplu, sisteme de aburire) atunci când poluanții de 
la linia de delimitare depășesc pragurile desemnate 

3. Filtrul de lustruire secundar numai atunci când este necesar, reduce costurile de operare 

4. Activarea pompei de prelevare externe pentru colectarea unei probe de aer folosind un sac PTFE sau 
nalophan 

 
Limitele și condițiile de cuplare a fiecărui releu pot fi stabilite pe baza concentrațiilor de poluanți sau a 

unităților de miros. Toate limitele și condițiile de activare sunt setate prin intermediul software-ului SIMS, prin 
server la distanță, sau al ecranului tactil de pe dispozitiv. 

 

Autopurjare 
Scentinal folosește o nouă metodă de decontaminare pentru a asigura citirea corectă, chiar și la niveluri de 

ppb. Periodic (intervalul este prestabilit la distanță prin software-ul SIMS sau serverul din dispozitiv), sistemul 
injectează aer filtrat cu carbon în linia de probă pentru a măsura contaminarea. Dacă este detectată 
contaminare, Scentinal va porni generatorul de ozon și va spăla liniile, pompele și senzorii cu ozon și hidroxil. 
Aceste molecule reactive vor distruge toate bacteriile, mucegaiul și poluanții. Scentinal va introduce din nou 
aer filtrat cu carbon și se va asigura că sistemul este complet purjat și decontaminat. 

 
Aceasta înseamnă că, după instalarea inițială, Scentinal practic nu necesită întreținere. 
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Detecție flexibilă și design modular 
Produsul Scentinal poate fi echipat cu până la 10 senzori din lista senzorilor Scentroid (vedeți paginile 7 și 8 

pentru lista senzorilor Scentroid). 
Există 5 categorii de senzori: 

• Detector cu foto-ionizare 

• Infraroșu nedispersiv 

• Electrochimici 

• Contor cu dispersie laser (pentru PM1-10) 

• Senzor cu oxid de metal 
Fiecare Scentinal poate fi personalizat cu senzorii specifici care se potrivesc cel mai bine industriei dvs. 
Prețurile noastre flexibile înseamnă că plătiți exact pentru ceea ce aveți nevoie. Pe baza concentrațiilor de 
poluanți sau a unităților de miros - Toate limitele și condițiile de activare sunt setate prin intermediul 
software-ului SIMS, prin server la distanță, sau al ecranului tactil de pe dispozitiv. 

 

Instalare și conectivitate 
Fiecare Scentinal are un microcontroler, permițând unității să înregistreze poziționarea sa GPS. Această 

poziție este trimisă serverului central în timpul fiecărui transfer de date. La momentul instalării, tehnicianul 
trebuie doar să monteze dispozitivul Scentinal și să îl pornească. Computerul central va identifica automat 
unitatea și va ști locația exactă a acesteia. Pentru a reconfigura rețeaua, senzorul fizic poate fi mutat, iar 
sistemul se va adapta automat la această modificare. Mai multe unități Scentinal pot fi configurate într-o 
singură zonă de monitorizare. Conectivitatea este flexibilă și sigură utilizând una dintre următoarele opțiuni: 

 
Transfer criptat prin GPRS WIFI LAN Analogic/SCADA 

 
Sistemul se poate conecta fie la un server local, fie la serverul SIMS bazat pe cloud al Scentroid. Puteți chiar 

să operați Scentinal fără servere centralizate mulțumită serverului său la bord. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senzor de vânt Porturi de prelevare multiple 
Scentinal poate fi echipat cu senzor de direcție 

și viteză a vântului la bord. Aceste informații pot fi 
utilizate pentru a determina condițiile localizate de 
vânt, cum ar fi turbulențe și curenți descendenți. 
Scentroid oferă senzori de vânt cu ultrasunete sau 
cupe și palete pentru a se potrivi oricăror aplicații  

și buget. Pentru colectarea datelor meteorologice, 
Scentroid oferă o stație meteo independentă care 
poate fi instalată în conformitate cu ghidurile 
USEPA. Stația meteo Scentroid este echipată cu un 
modul de comunicare propriu și se va integra 
perfect cu Scentinal utilizând software-ul SIMS 
local sau bazat pe cloud. 

Scentinal poate fi echipat cu până la 2 porturi de prelevare. Acest lucru permite unității să măsoare 
poluanții din diferite puncte sau locații ale procesului. De exemplu, Scentinal poate fi configurat să 
înregistreze intrarea și ieșirea unui filtru biologic percolator pentru a oferi calcule de eficiență live. Porturile 
de probă de ¼” pot fi echipate cu hote de prelevare ambientală sau pot fi conectate direct la o linie PTFE. 
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Alarme și notificări 
„Sistemul de gestionare a informațiilor Scentinal“ (SIMS) oferă  platformei Scentinal capacitatea de a 

configura alarme și notificări. Nivelurile de alarmă pot fi setate pe baza poluanților individuali sau a 
concentrației de miros. Depășirea pragurilor de alarmă desemnate va declanșa alerte SMS și/sau e-mailuri 
către operatorii autorizați. În plus, Scentinal poate fi configurat să furnizeze alarme vizuale și sonore 
localizate. Un utilizator autorizat poate configura de la distanță fiecare Scentinal, prezentându-i rata de 
prelevare, rata de transmisie, frecvența de purjare dorită și multe altele. Scentinal poate transmite date și 
prin rețele WIFI sau LAN către un server local care rulează o bază de date SIMS client – oferind securitate 
suplimentară. 

Monitorizarea zgomotului 
În plus față de monitorizarea gazelor și a particulelor, Scentinal poate fi echipat cu un senzor de zgomot 

exterior de clasa 1. Nu sunt necesare echipamente suplimentare pentru măsurarea și înregistrarea 
zgomotului ambiental. Calibrarea automată integrată face Scentinal convenabil și precis. Intervalul de 
măsurare a zgomotului este de la 30 la 100 dB (A). 
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SERVER DE DATE 
ȘI PROTOCOL DE 
COMUNICARE 
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Găzduire bazată pe cloud 
Stația centrală de monitorizare 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. Utilizatorii primesc o combinație de identificare și parolă care le va 
defini nivelul de permisiuni. De exemplu, un utilizator standard care accesează platforma poate vizualiza și 
descărca doar rezultatele, în timp ce un utilizator cu acces de administrator poate reconfigura sistemul și 
redefini parametrii. 

Stația de monitorizare este proiectată să colecteze toate datele de la senzori și să prezinte datele 
senzorilor într-o interfață grafică ușor de înțeles. 

Server local (opțional) 
Scentinal poate fi configurat încât software-ul SIMS (Sistemul de gestionare a informațiilor Scentinal) 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 hardware-ul și software-ul necesar pentru a configura 
un server local. Această opțiune include: Hardware pentru computer (inclusiv monitor, tastatură...), 
software SIMS, hub Ethernet. 

 
 
 
 

 
Protocoale de comunicare 
GPRS 
Scentinal vine implicit cu un modul GPRS, care 
permite comunicarea wireless prin relee de 
telefonie existente. Comunicarea este criptată și 
trimisă către serverul cloud securizat SIMS al 
Scentroid. Utilizatorul ar trebui să obțină o cartelă 
SIM locală pentru a facilita această transmisie de 
date. 

WIFI/LAN 
Scentinal poate transmite, de asemenea, date prin 
rețele WIFI sau LAN către serverul cloud al Scentroid 
sau către un server local securizat. Conexiunea LAN 
este inclusă implicit, iar WIFI este inclus ca opțiune 
la comandă. 

Analogic/SCADA 
Scentinal este o platformă deschisă care permite 
interfața cu multe alte instrumente și sisteme, cum 
ar fi SCADA de fabrică. Scentinal poate fi configurat 
să transmită oricare dintre ieșirile senzorului ca 0-
5V sau 4-20mA pentru conectarea la sistemele de 
monitorizare a fabricii, cum ar fi SCADA. 
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Sistemul de 
gestionare a 
informațiilor 
Scentinal (SIMS) 

Sistemul de gestionare a informațiilor Scentinal, 
SIMS, este un software all-inclusive utilizat pentru a 
vizualiza datele istorice, a rula diagnostice, a 
configura și a seta nivelurile de alarmă pentru 
Scentinal. Furnizat ca parte a pachetului Scentinal, 
software-ul este instalat pe: 

1. Serverul la bord (implicit) 
2. Serverul pe bază de cloud al Scentroid (implicit) 
3. Serverul localizat al clientului (opțional). 
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MONITORIZAREA 
MIROSURILOR 
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Abordarea Scentinal față 
de gestionarea mirosurilor 

 

 
 
 
 
 
 
Măsurarea concentrației de miros Limitări E-Nose  

1. Senzorii sunt selectați în funcție de aplicație și, 
prin urmare, sunt personalizați în funcție de 
industrii, fabrici, instalații, site-uri etc. Acest 
lucru permite Scentinal să găsească adevăratul 
trasor care poate fi utilizat pentru corelarea 
citirilor chimice cu concentrația de miros. 

 

Scentinal măsoară nivelurile concentrației de 
poluanți din mediul ambiant și produce simultan și 
nivelurile concentrației de miros. Datele de la 
senzori individuali sunt procesate de sistemul de 
corelare chimică și olfactometrică de la Scentroid 
pentru a determina concentrația de miros cu o 
adnotare OU/m3. Sistemul folosește un algoritm de 
învățare profundă pentru a determina o concen-
trație de miros pe baza citirilor existente de la 
senzorii chimici. 

Măsurătorile olfactometrice, prelevate cu 
olfactometrul de teren SM100 de la Scentroid, sunt 
colectate periodic (lunar, bilunar sau semestrial) și 
sunt introduse în algoritmul de învățare împreună 
cu compoziția chimică înregistrată. Acest algoritm 
sofisticat va crea o relație neliniară între citirile 
chimice și concentrațiile de miros. Aceste date vor fi 
utilizate pentru a actualiza rețeaua și a îmbunătăți 
acuratețea legată de predicția concentrațiilor de 
miros. 

E-Nose tradițional este o colecție de 4 până la 
30 de senzori cu oxid de metal combinată cu un 
algoritm software. Calculele de la senzor pentru 
concentrațiile de miros se bazează pe o mână de 
puncte de calibrare. Aceste puncte sunt obținute 
folosind analiza olfactometrică tradițională într-un 
laborator. Unele limitări ale acestei abordări includ: 
• Sensibilitate încrucișată puternică, care este 

inerentă senzorilor cu oxid de metal 
• „Abaterea” rapidă a senzorilor are ca rezultat 

semnale diferite în timp pentru poluanți 
• Cele câteva puncte de calibrare sunt insuficiente 

pentru corelarea complexă dintre citirile 
senzorilor și concentrațiile de miros 
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2. Un număr mare de puncte de calibrare (minim 
30) sunt colectate cu ajutorul olfactometrului 
de teren SM100. Citirile inițiale, împreună cu 
măsurătorile periodice, asigură că sistemul are 
suficiente puncte de date pentru a dezvolta un 
model precis care să reflecte toate modificările 
procesului, poluanților și senzorilor. 

3. Un algoritm sofisticat de învățare automată 
este utilizat pentru a găsi corelarea complexă 
dintre unitățile de miros și poluanții măsurați. 
Software-ul asigură calitatea potrivirii și 
intervalul de erori așteptat pentru a asigura 
utilizarea de date fiabile. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONAREA 
COMPLETĂ A  
MIROSURILOR (TOMS) 
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Ce este TOMS? 
TOMS oferă o suită completă și integrată pentru gestionarea mirosurilor. Sistemul oferă o integrare a 

estimării impactului mirosului în timp real cu un modul de gestionare legat de reclamațiile de miros de la 
rezidenții vecini. Software-ul simplu de utilizat combină olfactometria de teren și datele meteorologice în 
direct pentru a reproduce norii de miros în timp real, permițându-vă să identificați severitatea și întinderea 
lor. Reclamațiile sunt înregistrate automat și comparate cu norul de miros-aer pentru validare instantanee. 

 

Monitorizarea dispersiei mirosurilor în timp real 
TOMS oferă o suită completă și integrată pentru gestionarea mirosurilor. Sistemul oferă o integrare a 

estimării impactului mirosului în timp real cu un modul de gestionare legat de reclamațiile de miros de la 
rezidenții vecini. Software-ul simplu de utilizat combină olfactometria de teren și datele meteorologice în 
direct pentru a reproduce norii de miros în timp real, permițându-vă să identificați severitatea și întinderea 
lor. Reclamațiile sunt înregistrate automat și comparate cu norul de miros-aer pentru validare instantanee. 

 
 

 
 
 

 
 

Caracteristici TOMS 
 
Validați automat reclamațiile 

Reprezentare în timp real a norului de miros 

Compatibil cu senzori chimici și analizoare de teren bazate pe GC pentru monitorizare continuă 

Generarea automată de rapoarte 

Utilizează software-ul de modelare AERMOD aprobat de USEPA 

Poate fi utilizat pentru a monitoriza compușii individuali sau impactul total al mirosului 

Soluție bazată pe cloud cu 100% fiabilitate a datelor 

Sistem de comunicare bidirecțional (de exemplu, rezidenții și agenția de aplicare a legii) 22 



 

 
 

ACCESORII 
SCENTINAL 
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Sistem de aer condiționat și de încălzire 
Scentinal poate fi echipat cu un aparat de aer condiționat puternic – capabil să asigure o temperatură internă 

optimă chiar și în condiții meteorologice extreme sau prelungite. La climatele reci, încălzitorul încorporat se va 
activa pentru a menține senzorii peste 15°C. Temperatura internă poate fi monitorizată de la distanță prin 
software-ul SIMS. Carcasa este, de asemenea, complet izolată pentru a reduce consumul de energie și asigură 
faptul că Scentinal poate funcționa la orice temperatură ambiantă, de la -50°C la + 50°C. 

 
 

Unitatea de energie solară a Scentinal 
Pentru locațiile în care alimentarea Scentinal ar putea fi dificilă, un panou solar și o baterie reîncărcabilă pot 

furniza toată puterea necesară pentru Scentinal. Unitatea de energie solară opțională pentru Scentinal va oferi 
toate controlerele de încărcare necesare, sistemul de gestionare a energiei și conexiunile pentru instalarea 
panourilor solare și a bateriilor. 

24 
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APLICAȚII 
SCENTINAL 
(INDUSTRII ȘI SENZORI RECOMANDAȚI) 



 

 
 
 
 

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. Scentinal se potrivește perfect pentru monitorizarea calității aerului în orașe. Senzori 
recomandați: 

• 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) 
 

Miros 
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. Scentinal poate fi utilizat pentru a monitoriza emisiile de 
miros, pentru a ajuta instalațiile să optimizeze procesele și să reducă impactul mirosului. 
Senzori recomandați: 

• 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) 
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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) 

Monitorizarea calității aerului interior 
Calitatea aerului interior joacă un rol important în sănătatea și confortul uman. Scentinal oferă o soluție 
pentru monitorizarea și controlul calității aerului din interior. Scentinal poate oferi, de asemenea, 
monitorizare continuă a oricăror compuși chimici selectați, inclusiv CO2, CO, O2, PM 1-10, precum și 
poluanți precum H2S, CH2O, SO2, COV și miros. Sistemul poate fi programat pentru a activa tehnologia 
de atenuare sau sistemele HVAC centrale dacă se constată că nivelurile de poluanți depășesc limitele de 
prag stabilite. Această abordare activă de monitorizare și atenuare va asigura un aer proaspăt și sănătos 
pentru întreg personalul, muncitorii, precum și rezidenții și afacerile din apropiere. Senzorii recomandați 
includ: 

• Dioxid de carbon - (concentrație scăzută) 

• Monoxid de carbon - (concentrație scăzută) 

• Hidrogen 

• Hidrogen sulfurat - (concentrație scăzută, ppb) 

• Oxid de azot - NO (concentrație scăzută) 

• Dioxid de azot - (concentrație scăzută) 

• Oxigen 

• COV-uri totale (ppb) - PID 

• Dioxid de sulf - (concentrație scăzută) 

• Formaldehidă 

• Particule PM 1, 2.5, 10 (simultan) 
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Petrol și gaze 

Monitorizarea poluanților și a mirosurilor în industria petrochimică și a petrolului și gazelor este 
esențială datorită numărului de poluanți atmosferici periculoși eliberați în aceste procese. 
Monitorizarea liniei de delimitare și cea în fabrică permite fabricii nu numai să asigure respectarea 
reglementărilor și a standardelor privind emisiile, ci și să detecteze probleme în cadrul procesului, cum 
ar fi scurgerile din rezervoare, vărsarea la încărcare și alte evenimente neașteptate. 

Senzori recomandați: 

• 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 

• PM particule 1, 2,5, 10 (simultan) 

• Contaminanți aerieni (amoniac, etanol, toluen) 
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Agricultură 
Instalațiile agricole emit o gamă largă de poluanți care trebuie monitorizați. Majoritatea acestor poluanți 
nu sunt periculoși, dar sunt mirosuri și, prin urmare, o sursă de neplăcere. Scentinal poate asigura 
monitorizarea atât a mirosului, 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 lor. 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 

Controlul proceselor 
Scentinal poate fi programat pentru a detecta gazele din proces și pentru a activa unul sau mai multe 

dintre cele 3 relee încorporate pentru a controla evenimentele din proces, cum ar fi tehnologiile de 
atenuare și alarmele predesemnate. Scentinal va calcula, de asemenea, eficiența sistemelor cu carbon 
activ și va furniza notificări pentru înlocuire. De exemplu, Scentinal poate detecta dacă mirosul, după ce 
a fost tratat cu un biofiltru, depășește valoarea permisă de reglementare. Dacă o depășește, sistemul va 
activa automat filtrarea cu carbon. Prin purificarea cu carbon activat numai atunci când este necesar, 
Scentinal va reduce consumul de energie și va crește durata de viață a carbonului granular. Câteva 
exemple posibile ale condițiilor de control: 

 

Miros > 500 OU 
H2S > 1 ppm 
COVT > 0.5 ppm 
NH3 > 2 ppm 

Senzorii recomandați sunt: 

• Dioxid de carbon - concentrație ridicată 

• Monoxid de carbon - concentrație ridicată 

• Ozon cu gaze oxidante 

• Dioxid de azot 

• Metan (LEL) 

• Dioxid de sulf 

• Oxizi de azot 
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ÎNTREȚINERE, 
COSTURI 
OPERAȚIONALE 
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Instalare 
Factorul de formă mic și masa redusă a Scentinal îl fac ușor de transportat și de instalat. Pentru a 

instala Scentinal, tot ce este necesar este să montați unitatea pe un perete sau un stâlp și să conectați 
alimentarea AC. Panourile solare și opțiunile bateriei reîncărcabile permit unității să funcționeze în locuri 
îndepărtate. Odată alimentat, instrumentul își va determina locația utilizând un receptor GPS încorporat 
și va începe să transmită date către cel mai apropiat server SIMS. Atât! 

Întreținere 
Scentinal folosește o nouă metodă de decontaminare pentru a asigura citirea exactă chiar și la niveluri 

de ppb. Periodic, sistemul evaluează contaminarea utilizând un filtru de carbon încorporat și, dacă este 
necesar, decontaminează toate liniile, pompele și supapele folosind oxidanți. Uneltele de diagnosticare 
la distanță și gazul de calibrare încorporat (opțional) înseamnă că odată instalat, Scentinal nu necesită 
întreținere. 

 
Costul operațional al Scentinal este minim, electricitatea și datele fiind singurele utilități. Sistemul va 

necesita mai puțin de 0.5 amperi la 220 VAC. Dacă încorporați AC, va fi inclus un consum suplimentar de 
75 wați. Cu panoul solar opțional, nu va exista nicio cerință de electricitate externă. Costul datelor este 
plătit pentru un an. După primul an, costul datelor depinde, de exemplu, de țara de instalare: 

 
În Australia, Canada, EAU, Marea Britanie și SUA costă aproximativ 100 $ pe an (se presupune o rată 

de 0.25 $ per MB și se presupune un timp de actualizare de 2 minute). 

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. Ciclul de viață tipic al senzorului depinde 
de tipul senzorului – în general, acesta este între 1 și 5 ani. 

Calibrare 
Calibrare la locație 
Scentinal poate fi calibrat prin ecranul tactil de 7” al 
dispozitivului folosind gaze de calibrare. Calibrarea 
trebuie efectuată cel puțin anual, pentru a asigura o 
performanță optimă. Întreaga calibrare nu durează 
mai mult de 10 minute per senzor și necesită 
abilități tehnice minime. 

Calibrare automată 
Modulul de calibrare automată opțional va permite 
Scentinal să efectueze autocalibrare periodică. 
Scentinal va injecta automat gazul de calibrare, care 
este conectat permanent la unitate, în linia de probă 
și va verifica/actualiza parametrii de calibrare. 
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SUPORT 
POST-VÂNZARE  
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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 Scentinal SL50. În plus, 
garanțiile pot fi prelungite pentru anul 3, 4 și 5. Pentru mai multe informații despre garanțiile noastre 
extinse, alegeți oricare dintre opțiunile din secțiunea 9.2 și 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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Poluant 
Gamă de 
calibrare 
Scentinal 

 
 

Limită detecție 

 
Standard  
EPA SUA 

 
 

Standard UE  

 
 

Ozon 

 

0 - 0.05 ppm 
(1000 µg / m3) 

 

0.01 ppm 
(2 µg / m3) 

 

0.075 ppm / 8h 
(157 µg / m3 / 8h) 

(0.102 ppm / 1h) 
(1000 µg / m3) 
(1000 µg / m3) 
(1000 µg / m3) 

 
 

PM2.5 

 
 

0 - 2000 µg / m3 

 
 

1 µg / m3 

 
 

35 µg / m3 / 24h 

 
 

25 µg / m3 / 24h 

 
 

PM10 

 
 

0 - 2000 µg / m3 

 
 

1 µg / m3 

 
 

150 µg / m3 / 24h 

 

50 µg / m3 / 24h 
40 µg / m3 / 1Y 

 
 

Miros 

 
 

1+OU 

 
 

1 OU 

 
 

0 OU 

 
 

Nu se aplică 

 
 

Dioxid de sulf 

 

0 - 10 ppm 
(0 - 29 µg / m3) 

 

0.009 ppm 
(25 µg / m3) 

 

0.14 ppm / 24h 
(365 µg / m3) 

(0.133 ppm / 1h) 
(0.047 ppm / 24h) 
350 µg / m3 / 1h 
125 µg / m3 / 24h 

 
 

Monoxid de carbon 

 

0 - 25 ppm 
(0 - 29 µg / m3) 

 

< 0.04 ppm (< 
0.05 µg / m3) 

 

9 ppm / 88h 
(10.3 µg / m3) 

 

8.74 ppm / 8h 
10 µg / m3 / 8h 

 
 

Dioxid de azot 

 

0 - 0.2 ppm 
(380 µg / m3) 

 

0.01 ppm 
(1.9 µg / m3) 

 

0.053 ppm / 1Y 
(1.9 µg / m3) 

(0.115 ppm / 1h) 
(0.023 ppm / 1Y) 
200 µg / m3 / 1h 
40 µg / m3 / 1Y 

Scentinal aderă la standardul EPA din SUA, standardul UE și majoritatea standardelor internaționale. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
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
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