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POPIS
OdoWatch systém vyvinutý firmou Odotech Inc. Spl uje po adavky
provozovatel  skládek, kompostáren, isti ek odpadních vod,
pr myslových závod  a ostatních p vodc  nep íjemného zápachu
kladené na kontinuální monitorovací systém operující v míst  p vodu
zápachu. Permanentní m ení a p edpovídání vývoje emisí zaji uje
lep í ízení a kontrolu proces , zvy uje ú innost metod sni ování emisí
a zrychluje reakci obsluhy v p ípad  poruchy za ízení. Systém
OdoWatch se skládá z elektronických nos  tzv. odo-nos  (e-nos )
rozmíst ných strategicky na plo e okolo zdroje bu to u zdroje
pachových látek nebo po obvod  plochy zasa ené pachovými látkami
tak, aby se dali charakterizovat emise v ech pachových látek. Po
procesu nastavení / kalibraci elektronické nosy mohou rozpoznat a
kvantifikovat v pachových jednotkách v echny nep íjemné zápachy
emitované zdrojem. Konfigurace senzorové matrice ka dého e-nosu je selektivn  provád no pro
ka dý zápach, který má být charakterizován tak aby byla zaji t na maximální selektivita a citlivost
idla. Bezdrátový komunika ní systém Odoláno vysílá do centrální ídící jednotky data zji t ná

jednotlivými enosy. Data p ijatá centrální vyhodnocovací jednotkou jsou potom filtrována, analyzována
a ukládána v pam ti centrální jednotky. V centrální jednotce je pomocí modelovacího SW Tropos
Impact nebo jiných SW modelován rozptyl pachových látek kombinací dat e-nos  z daty získanými z
meteo stanice v blízkosti
zdroje. Kone ným výsledkem je zobrazení pachové stopy (obdoba kou ové vle ky), která odrá í  opad
emitovaných pachových látek zdrojem na okolní prost edí.

FUNK NÍ NÁLE ITOSTI:
 Centralizace a automatizace emisního monitoringu pachových látek
 Zobrazování pachové stopy v reálném ase nep etr it  24 hodin denn  7 dní v týdnu
 Charakterizace jednotlivých pachových zdroj  místa p vodu
 Identifikace nejv t ích zdroj  zápachu
 Zobrazení koncentrace pachových látek po obvodu místa p vodu zápachu
 Shroma ování meteorologických dat ze stanice instalované v míst  p vodu

zápachu
 Modelování rozptylu pachových látek v atmosfé e
 P edpov  dopadu pachových látek pro n kolik nejbli ích hodin
 Vytvá ení zpráv o dopadu pachových látek
 Archivace shromá d ných dat
 Zkou ení a kalibrace komponent systému dálkov
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SPECIFICAKACE :
Centrální a ídící jednotka (TROPOS IMPACT A ODOWATCH SOFTWARE)

 Rozpoznání a kvantifikace v pachových jednotkách zápach  vytvá ených zdrojem
 Rozli ení mezi r znými zápachy jednoho místa p vodu
 Nastavení a kalibrace e-nosu k charakterizaci r zných pach  z jednoho místa
p vodu, pou ití ODOFLUX vzorkovací komory a ODILE dynamického edícího
olfaktometru

 Nastavení a kalibrace je p evoditelná z jednoho nosu na druhý
 Schopnost identifikovat jako neznámou jakoukoliv pachovou látku pro kterou nebyl

nos nastaven a nakalibrován
 Strategické rozmíst ní elektronických nos  vzhledem velikosti a poloze zdroj  a

budov a sm ru p eva ujících v tr
 Modelování rozptylu pachových látek v atmosfé e na základ  dat získaných ze sít  e-

nos  a meteo stanice
 Výpo et pachové stopy emitovaných pachových látek ka dých 15 min.
 Komunika ní výstup ODOLINK

ODONOS:
 M ení v reálním ase
 Optimální výb r senzorové matrice zalo ený na chemickém slo ení

charakterizovaných pachových látek
 Modulární systém sb ru dat z otev enou architekturou
 Kapacita: a  16 senzor
 Automatizovaný systém vzorkování vn j ího vzduchu
 Systém regenera ní vypírky a kondiciování
 Stabilní m ící systém za t kých pov trnostních podmínek (10% a  98% relativní

vlhkosti a
 10°C a  +40°C).
 Sí ové napájení (220/110 V) nebo solární panel a baterie
 Kalibrace a ízení dálkov  z centrální ídící jednotky
 Komunika ní výstup ODOLINK
 Pou ití ODOWATCH software

ODOLINK:
 Bezdrátová komunika ní sí  schopná obsluhovat a  250 e-nos
 P enosová rychlost 19200 bps, dosah 15 km
 Výb r systému a frekvence p enosu v

souladu s místními standardy a
po adavky

 Komunikace odolná v i interferenci
t kým pov trnostním podmínkám

 Komunika ní protokol pro ur ení
p enosových chyb a korekcí, ízení
provozu a zabrán ní p etí ení sít


