NOOS-eTM
elektroniczny olfaktometr
on-line
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NOOS-e

TM

(Nuisance Odour Olfactometry System - electronic) jest elektronicznym

urz¹dzeniem pomiarowym si³y uci¹¿liwoœci zapachowych, wykorzystuj¹cym niespecyficzne
.
czujniki gazów.
Sygna³y z czujników s¹ przetwarzane przez specjalnie opracowany algorytm, daj¹c wyniki
wyra¿one w europejskich jednostkach zapachowych na metr szeœcienny [ouE/m3]. Dobór
parametrów kalibracji czujników jest specyficzny dla konkretnych instalacji. Mo¿na dokonywaæ
odczytów stê¿enia poszczególnych gazów, odpowiednio do zastosowanych czujników.

System NOOS-eTM ma mo¿liwoœæ pomiaru si³y odorów w otwartym terenie ze Ÿróde³ dyfuzyjnych
(powierzchniowych) (sk³adowiska odpadów, oczyszczalnie œcieków, przemys³ spo¿ywczy i chów
zwierz¹t, inne), punktowych (instalacje o ukierunkowanej emisji) oraz w obiektach zamkniêtych.
TM
NOOS-e jest znakomitym narzêdziem monitoringu uci¹¿liwoœci zapachowych dla zak³adów
przemys³owych, które chc¹ wspomagaæ Decyzje BAT w ramach monitoringu ci¹g³ego, dla firm
dzia³aj¹cych w ramach polityki odpowiedzialnoœci spo³ecznej oraz dla administratorów obiektów
generuj¹cych uci¹¿liwoœci zapachowe.
.
TM

System NOOS-e zawiera:
- skrzynkê z uk³adem pomiarowym dla napiêcia 12VDC
- oprogramowanie NOOS-e Manager
- oprogramowanie panelu sterowania dla u¿ytkownika
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Wyposa¿enie opcjonalne:
- modem GSM do transmisji danych
- stacja meteorologiczna
- stacja meteorologiczna
z czujnikiem py³ów PM2,5 i PM10
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Dwie wersje oprogramowania dla u¿ytkownika:
- BASIC - stê¿enie zapachowe
- PRO - stê¿enie zapachowe, stê¿enia gazów, warunki meteo i/lub stê¿enie py³ów

Specyfikacja techniczna:
- zakres pomiarowy si³y uci¹¿liwoœci zapachowych: 0 do 5000 ouE/m3 (zakres liniowy),
5001 do 100000 ouE/m3 (poza zakresem liniowym)
- œredni b³¹d pomiaru: < +/- 20% (w zakresie liniowym)
- sposób poboru próbki: wymuszony
- czas pomiaru 90 sekund
Dostêpne wersje:
- element filtruj¹cy: olfaktometryczny filtr wêglowy
NOOS-eTM BASIC / Ethernet
- stopieñ IP: IP65
NOOS-eTM BASIC / GSM
TM
- komunikacja: Ethernet, opcjonalnie GSM
NOOS-e PRO / Ethernet
TM
- oprogramowanie fabryczne: NOOS-e Manager
NOOS-e PRO / GSM
- wspó³praca z PC: system Windows
NOOS-eTM PRO / Ethernet ze stacj¹ meteo
- materia³ obudowy: stal kwasoodporna
NOOS-eTM PRO / GSM ze stacj¹ meteo
- zasilanie: 12 VDC
NOOS-eTM PRO / Ethernet ze stacj¹ meteo
- pobór mocy: do 25 W
i czujnikiem py³ów
- masa: 5-8 kg (zale¿nie od wyposa¿enia)
TM

Warunki pracy:
o

o

NOOS-e PRO / GSM ze stacj¹ meteo
i czujnikiem py³ów

- temperatura pracy: -20 C .... +50 C
- wilgotnoœæ wzglêdna: 10-90%
- ciœnienie atmosferyczne: 1010 hPa +/-10%
- miejsce instalacji: na zewn¹trz lub wewn¹trz pomieszczenia
- czêstotliwoœæ przegl¹dów kalibracyjnych:
co najmniej 1 raz w roku (certyfikat kalibracji)
- czas dzia³ania czujników: 18-36 miesiêcy (zale¿nie od œrodowiska pracy)
- kalibracja: elektroniczna, gazowa i olfaktometryczna - 3-etapowa
- certyfikaty: kalibracji, CE, RoHS

Wyposa¿enie opcjonalne:
- stacja meteorologiczna, czujnik py³ów, modem GSM.

Zakres pomiaru poszczególnych gazów:
- lotne zwi¹zki organiczne LZO suma: 0-50 ppm (dla izobutylenu C4H8)
- fosforowodór PH3: 0-5 ppm
- amoniak NH3: 0-50 ppm
- dwutlenek siarki SO2: 0-1 ppm
- chlorowodór HCl: 0-20 ppm
- siarkowodór H2S: 0-10 ppm
- alkohole R3COH: 0-100 ppm
- kwas octowy CH3COOH: 0-100 ppm
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