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OdoScan
Systém pro plo nou analýzu pach

· inný, dostupný a kontrolní a varovný systém pro
- Hodnocení vlivu pach  z va eho provozu na okolí
- Nastavení varovných prah
- Znovuzískání obrazu pachu m síce po události
- Spln ní na ízení¨, které stanoví limity v jednotkách pachu (o.u./m3)
- Zjednodu ení komunikace a vyt ení cíl  se sousedy a okolní komunitou

OdoScan (tm) je chyb jícím lánkem mezi dne ními manuálními  studiemi vlivu pach
a vysp lým av ak nákladným OdoWatch (r) systémem elektronických nos . Oficiální
celosv tové spu t ní prob hlo 7 ledna 2008.

Nápad stojící za OdoScan je poskytnou dostupný systém, který je mo né kdykoliv
vylep it a  na úrove  OdoWatch.
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OdoScan (vstupní úrove ) má n které ale ne v echny schopnosti OdoWatch, ale jeho
mnohem ni í cena jej d lá dostupným pro mnoho klient  a zárove  uspokojuje jejich
pot eby monitoringu. Tímto se zjednodu uje rozhodování o nákupu a OdoScan (tm) se
stává dostupným pro malé a st ední provozy v r zných sektorech (kompostárny, skládky,
výrobní závody, rafinerie a petrochemické závody, potravinové závody atd.)

edspou t cí marketingový test OdoScan (tm) byl velice pozitivní.
OdoScan zahrnuje

 1 x Meteorologickou stanici se sto árem
 1 x OdoScan software pro modeling
 1 x po íta  nastaven pro místo klienta
 1 x Hodnota koncentrace pachu m ená na míst  podle standard  EN 13725 a
ASTM

OdoScan pou ívá jednorázovou hodnotu pachu a nep etr itá, data reálného asu pro
vytvo ení modelu atmosférického rozptylu pachu. Tento je zobrazen jako oblak nad
leteckou mapou místa m ení.

To znamená, e OdoScan poskytne u ivateli (1) více ne  dne ní manuální  studii vlivu
pach , která pou ívá obdobn  m enou koncentraci pach , ale neobsahuje reálná data o
po así OdoScan a modeling, ale (2) mén  ne  základní OdoWatch, který má elektronický
nos a proto poskytuje nep etr itá m ení pach  a reálná data o po así.

Od ledna 2008 má OdoScan novou výkonnou verzi software 2.0 vytvo enou pro
OdoWatch. Spu t ní Verze 2.0 poskytuje klient m neocenitelné schopnosti. Nap íklad,
OdoScan (tm) bude schopen poskytnout na po ádání, ve velmi krátké dob , zprávu o
vlivu pach  která odstra uje stávající pot ebu pro takové (drahé) regula ní studie. Ji  2-3
takovéto zprávy OdoScan jej zcela splatí, a to nezmi ujeme dal í výhody.


