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Please contact us for any questions or clari-
fications at info@scentroid.com OR call us at 
+1.416.479.0078  

ường thấy cần phải lấy mẫu các

cá

 cần thiết để phân tích trong phòng thí 
nghiệm trong thời gian thực.

Sau nhiều năm thử nghiệm và phản hồi của 
khách hàng, chúng tôi đã cải tiến công nghệ 
DR1000 theo một số cách. Đầu tiên và quan
 trọng nhất, việc giảm trọng lượng xuống 
còn 520g/640g (cơ bản/đầy đủ) hiện làm 
cho danh mục máy bay không người lái đa 
dạng hơn nhiều và trọng lượng ít hơn giúp 
người vận hành có thời gian bay lâu hơn. 
Chúng tôi cũng đã cải thiện khả năng kết nối
 của DR2000, cung cấp  phạm vi hơn lớn 
hơn và thông lượng nhanh hơn / cao hơn. 

Những tiến bộ của chúng tôi trong lĩnh vực 
điện tử cảm biến giúp bạn đọc chính xác và 
ổn định hơn nhiều, kiểm tra tuổi thọ và tình 
trạng " sức khỏe" cảm biến điện hóa cũng 
như cải thiện các phép đo vật chất dạng hạt. 
Trên hết, chúng tôi tự hào vì các cảm biến 
của chúng tôi có thời gian khởi động ngắn 
hơn đáng kể.

Chúng tôi hiện mang đến thiết kế mới với 
lớp vỏ bằng sợi carbon nhẹ tiên tiến với thân
 khí động học, bóng, giảm lực cản. và cuối 
cùng nhưng chắc chắn không kém phần 
quan trọng, mẫu được cải tiến của chúng tôi 
cung cấp luồng không khí liên tục và trơn tru
 để có kết quả đọc ổn định, giảm xung động 
từ máy bơm đáng kể.

 Các địa điểm chất thải nguy hại, khí thải 
bùng phát, các ống khói cao ngất ngưởng; 
việc thu thập không khí xung quanh chưa 
bao giờ dễ dàng hơn hoặc giá cả phải chăng
 hơn.

Chúng tôi th
 ống khói, ao và các vị trí khác nhau được 
cho là khó tiếp cận và / hoặc nguy hiểm. Sử 
dụng Scentroid DR2000, chúng tôi không chỉ
 có thể thu thập và phân tích dữ liệu có giá 
trị mà còn có thể bảo vệ người vận hành 
khỏi tiếp xúc với c mẫu có khả năng 
nhiễm độc. Máy bay Scentroid DR2000 cho 
phép duy trì khoảng cách an toàn trong khi 
vẫn thu được lượng không khí

Những điểm mới?

Thanh PC
Typewritten text
Trong khi bay, các cảm biến điện hóa tích hợp có thể cung cấp khả năng giám sát từ xa các hóa chất được chọn tại thời điểm ra lệnh. Tất cả đều có thể lập bản đồ chất lượng không khí, xác minh mô hình và phân tích không khí xung quanh ở độ cao hơn 150 mét so với mặt đất!

Thanh PC
Typewritten text
Cảm ơn bạn đã bày tỏ sự quan tâm đến DR2000 Flying Laboratory mang tính cách mạngcủa Scentroid. DR2000 của chúng tôi tiếp tục cải tiến việc thu thập và giám sát các  hóa chất trong không khí. Nó có thể đi đến nơi mà trước đây chưa có máy theo dõi không khí xung quanh; hầu như ở mọi nơi! Công nghệ máy bay không người lái tiếp tục  cải tiến, cung cấp cả giải pháp hiệu quả về chi phí và cho phép chúng tôi tiếp cận những không gian mà trước đây không thể.
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Máy phân tích DR2000
Máy thu trạm mặt đất
Trạm mặt đất
Đầu dò lấy mẫu không 
khí
Bộ sạc
Dây an toàn
* Không đi kèm với máy 
bay không người lái

Máy bay thông minh giám sát chất lượng không khí Kèm với DR2000:
DR2000 đo khí b DR2000 giờ đây có hệ thống lấy mẫu hoàn toàn mới đã 

được cấp bằng sáng chế, chỉ lấy mẫu không khí xung 
quanh mà không bị xáo trộn, hoàn toàn tránh được nước
 cánh quạt! Sau đó, nó phân tích dữ liệu liên tục khi đang
 bay với tốc độ hơn 100 mẫu mỗi giây và gửi nó trở lại 
trạm mặt đất bằng cách sử dụng truyền sóng vô tuyến 
tầm xa (giao thức LoRa), dữ liệu truyền được mã hóa và 
an toàn. Dữ liệu được đóng dấu tự động với vị trí GPS, 
vĩ độ, thời gian, ngày tháng, độ ẩm tương đối và nhiệt 
độ. Dữ liệu này có thể được sử dụng cho nhiều ứng 
dụng bằng phần mềm phân tích DR2000 độc quyền của 
chúng tôi.

ằng cách sử dụng một loạt các cảm biến được lựa chọn 
dựa trên ứng dụng. Với hơn 50 cảm biến, Scentroid đáp ứng mọi yêu cầu về
 
giác quan! Mỗi thiết bị DR2000 có thể được trang bị:
• Lên đến 4 cảm biến điện hóa
• Cảm biến hợp chất hữu cơ dễ bay hơi bằng công nghệ quang ion hóa
• CO2, CH4 hoặc N20 sử dụng cảm biến hồng ngoại không phân tán
• Khả năng cảm biến các hạt PM 1, PM 2.5 và PM 10
• Nhiệt độ, độ ẩm tương đối và áp suất khí quyển
• Ghi độ chính xác GPS cao
• Phép đo độ cao chính xác cao
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Những ứng dụng liên tục

Máy bay không người lái được đề xuất
Do có thiết kế nhẹ mới, DR2000 hiện có thể được gắn vào một loạt máy bay không người 
lái rộng hơn nhiều. Hệ thống của chúng tôi hoàn toàn khép kín và không cần thiết bị bay 
không người lái kèm theo ngoại trừ những phương tiện hoạt động độc lập. Mặc dù nó có 
thể được gắn vào nhiều máy bay không người lái, nhưng danh mục này có tính năng mà 
đang được sử dụng với DJI Inspire 2.

 vật phía trước ( phạm vi 0.7-30m) với 
trường nhìn 60°ngang và  54° dọc

Hệ thống tầm nhìn hướng xuống để phát hiện
 phạm vi Autoland và siêu âm (10-500 cm)

  Khi trở về nhà pin yếu và mất tín hiệu

Cảm biến hồng ngoại hướng lên để tránh 
chướng ngại vật (phạm vi 0-5 m) với trường 
nhìn ( FOV) ± 5 °
Tốc độ tối đa: 94 km / h hoặc 58 mph / giờ

DR2000 Flying Laboratory cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để tiến hành cả đánh giá tác 
động và đo chất lượng không khí cho một loạt các ứng dụng. Điều này bao gồm việc giám 
sát: khí thải tự do, khí thải bùng phát, phát hiện rò rỉ dọc theo đường ống dẫn dầu, khí 
metan trong bãi rác, khí thải có mùi, các ứng dụng quân sự hoặc khẩn cấp, quét đô thị, v.v.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Nhiệt độ hoạt động: -20 ° đến 40 ° C

Hệ thống âm thanh nổi tránh chướng ngại



Tên sản phẩm
Maximum # of sensors

Loại cảm biến

Tỷ lệ lấy mẫu
Cổng lấy mẫu

Chiều dài đầu dò
Nặng

Kích thước
Thời gian bay

Cloud server
On-Board Srvr/Storage

Trạm mặt đất
  Phần mềm

DR2000 Flying Laboratory

11 (4xEC, 1xCO2, 1xPID, 1xCH4, 1xPM, T, RH, Barometer)

PID, NDIR, EC, Máy đếm hạt laser, Nhiệt độ và Độ ẩm tương đối, và áp suất khí quyển

Phạm vi nhiệt độ
Phạm vi Độ ẩm

Hiệu chuẩn
Bảo hành

Miễn phí truy cập Hệ thống quản lý thông tin máy bay không người lái (DRUMS 2) trong 1 năm
5°C to 40 °C.

10 - 90%

Tự động về 0 trước khi bay.Hiệu chuẩn bằng hệ thống GD600 được tối ưu hóa
Bảo hành đầy đủ 24 tháng cho tất cả các bộ phận bao gồm cả cảm biến
Phụ thuộc vào cảm biến - 2 năm đầu tiên được bảo hành
Nắp gắn có thể tùy chỉnh - lắp đặt mặc định cho máy bay không người lái Inspire 2. Khả 
năng dự phòng an toàn lắp ba lần cho máy bay không người lái (vít gắn, dây chống trọng
 lượng, dây buộc zip)
Dựa trên GPS với sự gia tăng áp suất khí quyển

Cảm biến thay thế
Lắp đặt phần cứng

Vị trí và độ cao

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Kết nối           
Bộ nhớ dữ liệu tích hợp

xấp xỉ  1/s

Cổng lấy mẫu đơn với đầu dò có lưu lượng dòng chảy >1 LPM
44 cm hoặc 88 cm (có thể chuyển đổi)
520 - 640g 

23 cm x 10.8 cm x 10.3 cm

Phụ thuộc vào máy bay không người lái, DJI Inspire 2 tối ưu khoảng 25m
 LoRa, GSM/WiFi

16GB SD card

Inlcuded by Default

Included by Default

Máy tính bảng 10 inch kết nối LORA và phần mềm DRIMS2 Mobile



1 CD1 NDIR CO2
Carbon Dioxide - High 

Concentration 
5% 100 ppm 20 ppm _ _ Safety/Combustion/

process control
1 120 120

2 CD2 NDIR CO2
Carbon Dioxide - Low 

Concentration 
2000 ppm 1 ppm 0.6 ppm _ _ Urban, Industrial, IAQ 1 120 120

Concentration)
100 ppm 0.03 ppm 0.01 ppm H2, C2H4 Urban, Industrial, IAQ 2 40 40

4 CM3 EC CO
Carbon Monoxide (Medium 

Concentration)
1000 ppm 1 ppm 1 ppm _ _ Urban, Industrial, IAQ 5 40 20

5 CM2 EC CO
Carbon Monoxide (high 

concentration)
10000 ppm 30 ppm 3 ppm _ _ Safety/Combustion/

process control
2 45 40

6 CL2 EC CL2
Chlorine (High 
Concentration)

2000 1 ppm 1 ppm NO2 BR2
Safety/Combustion/

process control
2 45 40

7 CL1 EC Cl2
Chlorine (Low 

Concentration)
10 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm NO2 NO2 Industrial, Safety 2 120 60

8 H1 EC H2 Hydrogen 10000 ppm 100 ppm 10 ppm CO Industrial, Safety, IAQ 2 120 40

9 HCL1 EC HCl Hydrogen Chloride 20 ppm 0.5 ppm 0.2 ppm H2S HBr Industrial, Safety 2 120 60

10 HCY1 EC HCN Hydrogen Cyanide 50 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm H2S, NO2, SO2 _ Industrial, Safety 2 120 30

11 PH1 EC PH3
Phosphine (low 
Concentration)

5 ppm 50 ppb 30 ppb NO2  SO2, H2S Industrial, safety 2 60 20

12 PH2 EC PH3
Phosphine (high 
Concentration)

2000 ppm 5 ppm 2 ppm NO2  SO2, H2S Industrial, safety 2 60 25

13 HS1 EC H2S
Hydrogen Sulfide (low 
Concentration - ppb)

3 ppm 7 ppb 1 ppb _ _ WWTP, Odour, IAQ, Urban, 
Industrial

1 180 35

14 HS2 EC H2S
Hydrogen Sulfide (high 
Concentration - ppm)

2000 ppm 15 ppm 2 ppm _ _ Safety, WWTP 2 180 25

15 HS3 EC H2S Hydrogen Sulfide (medium 
Concentration - ppm)

200 ppm 2 ppm 0.2 ppm _ _ Safety, WWTP 2 180 60

16 E2 MOS
C2H6O, H2,

C4H10
Organic solvents (Ethanol, 

Iso-Butane, H2)
500 ppm 25 ppm 1 ppm _ Benzines <20% Industrial, Odour, Compost 1 30 10

17 MT1 NDIR CH4 Methane (LEL) 20,000 ppm 10 ppm 10 ppm _ Propane
Safety/Combustion/Inprocess 

control, Industrial
>3 years 45 12

18 NC1 EC NO
Nitric Oxide (Low 
Concentration)

1 ppm 0.01 ppm 0.001 ppm _ _ Urban, IAQ, Industrial 2 120 60

19 NC2 EC NO
Nitric Oxide (Medium 

Concentration)
25 ppm 0.2 ppm 0.1 ppm _ _ Urban, IAQ, Industrial 2 120 60

20 NC3 EC NO
Nitric Oxide (High 

Concentration)
5000 ppm 2 ppm 2 ppm _ _ Industrial, safety, Process 

control
3 120 10

21 ND1 EC NO2
Nitrogen Dioxide (Low 

Concentration)
1 ppm 0.01 0.001 ppm _ _ Urban, IAQ, Industrial >5 years 120 60

22 ND2 EC NO2
Nitrogen Dioxide (Med 

Concentration)
20 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm _ _ Urban, IAQ, Industrial >5 years 120 60

23 ND3 EC NO2
Nitrogen Dioxide (high 

Concentration)
1000 ppm 2 ppm 1 ppm _ _ Industrial, safety, Process 

control
2 120 60

24 NS1 NDIR N2O Nitrous Oxide 10,000 ppm 100 ppm 1 ppm _  Negligible
Urban, Industrial, Process 

control
5 30 30

25 O2 EC O2
Oxygen (high 

Concentration)
250,000 ppm 5000 ppm 200 ppm _ _ Process control, Safety 1 60 15

26 PD3 PID VOCs Total VOCs 10.0 eV 100 ppm 5 ppb 5 ppb% _ Aromatioc Carbons
WWTP, Odour, IAQ, Urban, 

Industrial
5* 5 3

27 PD1 PID VOCs
Total VOCs (Low 

Concentration) - PID 10.7 eV
50 ppm ( isobutylene ) 1 ppb 1 ppb _ All VOCs

WWTP, Odour, IAQ, Urban, 
Industrial

5* 5 3

28 PD2 PID VOCs
Total VOCs (High 

Concentration) - PID 10.7 eV
300 ppm ( isobutylene ) 1 ppm 50 ppb _ All VOCs Safety, Industrial 5* 5 3

Danh sách
 cảm biến 
Scentroid

Carbon Monoxide (Low 3 CM1 EC CO

ax. Loại      công thức hóa chất
Độ nhạy chéo#

Được yêu cầu Được đề nghị
Nồng độ công nghiệp

thời gian 
khởi động 

(giây)

Thanh PC
Typewritten text
cảm biến ID

Thanh PC
Typewritten text
giới hạn phát hiện  tối đa

Thanh PC
Typewritten text
ngưỡng phát hiện thấp nhất

Thanh PC
Typewritten text
tuổi thọ mong đợi

Thanh PC
Typewritten text
thời gian phant hồi (giây)



1 CD1 NDIR CO2
Carbon Dioxide - High 

Concentration 
5% 100 ppm 20 ppm _ _ Safety/Combustion/

process control
1 120 120

2 CD2 NDIR CO2
Carbon Dioxide - Low 

Concentration 
2000 ppm 1 ppm 0.6 ppm _ _ Urban, Industrial, IAQ 1 120 120

3 CM1 EC CO
Carbon Monoxide (Low 

Concentration)
100 ppm 0.03 ppm 0.01 ppm H2, C2H4 Urban, Industrial, IAQ 2 40 40

4 CM3 EC CO
Carbon Monoxide (Medium 

Concentration)
1000 ppm 1 ppm 1 ppm _ _ Urban, Industrial, IAQ 5 40 20

5 CM2 EC CO
Carbon Monoxide (high 

concentration)
10000 ppm 30 ppm 3 ppm _ _ Safety/Combustion/

process control
2 45 40

6 CL2 EC CL2
Chlorine (High 
Concentration)

2000 1 ppm 1 ppm NO2 BR2
Safety/Combustion/

process control
2 45 40

7 CL1 EC Cl2
Chlorine (Low 

Concentration)
10 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm NO2 NO2 Industrial, Safety 2 120 60

8 H1 EC H2 Hydrogen 10000 ppm 100 ppm 10 ppm CO Industrial, Safety, IAQ 2 120 40

9 HCL1 EC HCl Hydrogen Chloride 20 ppm 0.5 ppm 0.2 ppm H2S HBr Industrial, Safety 2 120 60

10 HCY1 EC HCN Hydrogen Cyanide 50 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm H2S, NO2, SO2 _ Industrial, Safety 2 120 30

11 PH1 EC PH3
Phosphine (low 
Concentration)

5 ppm 50 ppb 30 ppb NO2  SO2, H2S Industrial, safety 2 60 20

12 PH2 EC PH3
Phosphine (high 
Concentration)

2000 ppm 5 ppm 2 ppm NO2  SO2, H2S Industrial, safety 2 60 25

13 HS1 EC H2S
Hydrogen Sulfide (low 
Concentration - ppb)

3 ppm 7 ppb 1 ppb _ _ WWTP, Odour, IAQ, Urban, 
Industrial

1 180 35

14 HS2 EC H2S
Hydrogen Sulfide (high 
Concentration - ppm)

2000 ppm 15 ppm 2 ppm _ _ Safety, WWTP 2 180 25

15 HS3 EC H2S Hydrogen Sulfide (medium 
Concentration - ppm)

200 ppm 2 ppm 0.2 ppm _ _ Safety, WWTP 2 180 60

16 E2 MOS
C2H6O, H2,

C4H10
Organic solvents (Ethanol, 

Iso-Butane, H2)
500 ppm 25 ppm 1 ppm _ Benzines <20% Industrial, Odour, Compost 1 30 10

17 MT1 NDIR CH4 Methane (LEL) 20,000 ppm 10 ppm 10 ppm _ Propane
Safety/Combustion/Inprocess 

control, Industrial
>3 years 45 12

18 NC1 EC NO
Nitric Oxide (Low 
Concentration)

1 ppm 0.01 ppm 0.001 ppm _ _ Urban, IAQ, Industrial 2 120 60

19 NC2 EC NO
Nitric Oxide (Medium 

Concentration)
25 ppm 0.2 ppm 0.1 ppm _ _ Urban, IAQ, Industrial 2 120 60

20 NC3 EC NO
Nitric Oxide (High 

Concentration)
5000 ppm 2 ppm 2 ppm _ _ Industrial, safety, Process 

control
3 120 10

21 ND1 EC NO2
Nitrogen Dioxide (Low 

Concentration)
1 ppm 0.01 0.001 ppm _ _ Urban, IAQ, Industrial >5 years 120 60

22 ND2 EC NO2
Nitrogen Dioxide (Med 

Concentration)
20 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm _ _ Urban, IAQ, Industrial >5 years 120 60

23 ND3 EC NO2
Nitrogen Dioxide (high 

Concentration)
1000 ppm 2 ppm 1 ppm _ _ Industrial, safety, Process 

control
2 120 60

24 NS1 NDIR N2O Nitrous Oxide 10,000 ppm 100 ppm 1 ppm _  Negligible
Urban, Industrial, Process 

control
5 30 30

25 O2 EC O2
Oxygen (high 

Concentration)
250,000 ppm 5000 ppm 200 ppm _ _ Process control, Safety 1 60 15

26 PD3 PID VOCs Total VOCs 10.0 eV 100 ppm 5 ppb 5 ppb% _ Aromatioc Carbons
WWTP, Odour, IAQ, Urban, 

Industrial
5* 5 3

27 PD1 PID VOCs
Total VOCs (Low 

Concentration) - PID 10.7 eV
50 ppm ( isobutylene ) 1 ppb 1 ppb _ All VOCs

WWTP, Odour, IAQ, Urban, 
Industrial

5* 5 3

28 PD2 PID VOCs
Total VOCs (High 

Concentration) - PID 10.7 eV
300 ppm ( isobutylene ) 1 ppm 50 ppb _ All VOCs Safety, Industrial 5* 5 3

Detection Limit

Lowest 
Detection
Threshold

29 SD1 EC SO2
Sulfur Dioxide (high 

Concentration)
2000 ppm 2 ppm 1 ppm NO2 _ Safety, Industrial 2 120 25

30 SD2 EC SO2
Sulfur Dioxide (low 

Concentration)
1 ppm 0.01 ppm 0.001 ppm NO2 _ Urban, IAQ, Industrial 2 120 20

31 SD3 EC SO2
Sulfur Dioxide (medium 

Concentration)
100 ppm 0.4 ppm 0.2 ppm NO2 _ Urban, IAQ, Industrial 2 120 20

32 FM1 EC CH2O Formaldehyde 5 ppm 10 ppb 10 ppb _ Ethanol IAQ, Safety, Industrial, 2 180 60

33 PM 2.5-
10

Laser 
Scattere

PM
Particulate PM 2.5, 10 

(simultanous)
1000 µg/m3 1 µg/m3 1 µg/m3 _ NA Urban, IAQ, Industrial >5 years NA NA

34 TS1
Laser 

Scattere
TSP TSP - PM Required 20000 µg/m3 1 µg/m3 1 µg/m3 _ NA Urban, IAQ, Industrial >5 years NA NA

35 NMH EC NMHC Non-methane Hydrocarbon 25 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm _ NA
Industrial, Process, 

Combustion
2 180 55

36 MS2 MOS TRS TRS and Amines 10 ppm 10 ppb 2 ppb

_ Trimethal Amine, Methyl 
Mercaptans, H2S, other 

amines and sulfur 
compounds

Odours, WWTP 1 30 10

37 MS3 MOS NH3-C2H6O- 
C7H8

Air Contaminants 
(Ammonia, Ethanol, 

30 ppm 1 ppm 4 ppb _ (ammonia, Ethanol, 
Toulene)

Odours, WWTP, Industrial 1 30 10

38 AM2 EC NH3
Ammonia (High 
concentration)

100 ppm 3 ppm 1 ppm CL2 H2S, NO2 Agricultural, Industrial 2 30 40

39 AM1 EC NH3 Ammonia (Low 
Concentration)

10 ppm 0.005 ppm 0.001 ppm CL2 H2S Agricultural, Industrial 2 30 50

40 OZ1 EC O3 Ozone (low Concentration) 0.5 ppm 1 ppb 1 ppb CL2 H2S, NO2 Urban, Industrial >5 years 60 30

41 OZ2 EC O3 Ozone (High Concentration) 5 ppm 20 ppb 20 ppb CL2 H2S, NO2 Urban, Industrial >5 years 60 30

42 RD1 Geiger 
Counter 

α-, β-, γ, X Radiation Monitor ( α-, β-, γ- 
and x- radiation )

1000 μSv / h 0.01 μSv / h 0.01 μSv / h - - Mining, Industrial, Nuclear 
Energy, Security >3 years 0 0

43 CIO21 EC CIO2 Chlorine Dioxide 50 ppm 0.01 ppm 0.05 ppm - CL2 Odour, Industrial 2 180 60

44 CH4L TDLS CH4 Methane - ppb 100 ppm 0.4 ppm 0.01 ppm - - Greenhouse gases, industrial 10+ 20 1

45 ET1 EC C2H4 Ethylene - Low 
Concentartion

10 0.05 ppm 0.01 ppm CO - Greenhouse gases, industrial 2 120 30

46 ET2 EC C2H4 Ethylene - Medium 
Concetration

200 1 ppm 0.5 ppm CO -- Greenhouse gases, industrial 2 120 30

47 ET3 EC C2H4 Ethylene - High 
Concentration

1500 5 ppm 2 ppm CO - Greenhouse gases, industrial 2 120 30

48 MM EC CH3SH Methyl Mercaptan 10 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm H2S Odours, WWTP, Leak 
Detection, Industrial

2 120 35

49 EMF EMF EMF Electro Magnetic Flield 200 mGauss 0.1 mGauss 0.1 mGauss - - Urban, Industrial, power plants 3 <1 <1

50 CS EC CS2 Carbon Disulfide 100 ppm 1 ppm 0.1 ppm - - Odour, WWTP, Industrial 2 120 30

51 TBM EC C4H10S Tert Butylthiol 14 ppm 0 ppm 0.1 ppm - - Odour, Leak detection, 
Industrial

2 120 30

52 THT EC C4H8S Tetrahydrothiophene 14 ppm 0 ppm 0.1 ppm - - Odour, Leak detection, 
Industrial

2 120 30

53 THT EC C4H8S Tetrahydrothiophene
99.9 pCi/l

(3,700Bq/m³)
0.2 pCi/l 

(700Bq/m³)
0.2 pCi/l

(350Bq/m³)
- - IAQ, Safety, Industrial, 2 10 <1

09
For our most updated sensor list, please email us at info@scentroid.com, or visit us online at www.scentroid.com

Max.Loại       Công thức Hóa chất
Độ nhạy chéo

Nồng độ Công nghiệp#
Được yêu cầu Được giới thiệu

Thanh PC
Typewritten text
cảm biến ID

Thanh PC
Typewritten text
tuổi thọ mong đợi

Thanh PC
Typewritten text
Thời gian khởi động

Thanh PC
Typewritten text
thời gian phản hồi (giây)
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MÁY CHỦ DỮ 
LIỆU & KẾT NỐI
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Độ tin cậy
DR2000 cung cấp 3 cấp độ lưu trữ dữ liệu:
1. Lưu trữ dữ liệu trên thẻ SD được cài đặt sẵn
2. Truyền và lưu trữ dữ liệu trên trạm mặt đất
3. Truyền và lưu trữ dữ liệu trên cloud máy chủ / được cục bộ hóa

Lưu trữ dựa trên Cloud

Máy chủ cục bộ
DR2000 có thể được cấu hình để phần mềm DRIMS2 gốc được lưu trữ trên một dịch vụ 
cục bộ, do người dùng chỉ định. Máy chủ này phải có đủ kết nối với mạng Wi-Fi hoặc 
mạng LAN an toàn. Scentroid sẽ cung cấp tất cả phần cứng và phần mềm nhất thiết để 
thiết lập một máy chủ cục bộ. Tùy chọn này bao gồm: Phần cứng máy tính, phần mềm 
DRIMS2, bộ chia Ethernet.

DR2000 giao tiếp với Trạm mặt đất bằng giao thức LORA diện rộng. Lora cung cấp mã 
hóa đầy đủ và xác minh dữ liệu để đảm bảo tất cả các thông tin liên lạc đều được xử lý và
 chính xác. Sử dụng các dải tần số vô tuyến gigahertz phụ không cần giấy phép, LoRa 
truyền tải diện rộng (khoảng 1 km ở các vùng nông thôn) với mức tiêu thụ điện năng thấp.
 Với tầm nhìn xa 10 km, DR2000 có thể gửi dữ liệu trở lại trạm mặt đất.

Dữ liệu được lưu trữ trên trạm mặt đất và được đồng bộ hóa thông qua bất kỳ mạng wifi 
nào với Hệ thống quản lý thông tin máy bay không người lái của Scen-troid (DRIMS 2).

Tr

 cung cấp một tổ hợp nhận 
dạng và mật khẩu sẽ xác định mức độ cho phép cho họ. Ví dụ: người dùng tiêu chuẩn 
truy cập vào chỉ có thể xem và tải xuống kết quả, trong khi người dùng có quyền truy cập 
quản trị viên có thể định cấu hình lại hệ thống và xác định l

ạm giám sát trung tâm được lưu trữ trên cloud của một máy chủ; cho phép truy cập từ 
xa với bất kỳ thiết bị thông minh nào được kết nối với internet. Quyền truy cập bị hạn chế 
và dữ liệu được mã hóa để bảo mật tối đa. Người dùng được

ại các thông số. Trạm giám sát
 được thiết kế để thu thập tất cả dữ liệu từ các cảm biến và trình bày dữ liệu cảm biến 
trong một giao diện đồ họa dễ hiểu.

Kết nối với tần số vô tuyến (LoRa)



12

DRIMS2



DRIMS2
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Hệ thống quản lý thông tin Scentroid Drone, 
DRIMS2, tất cả được bao gồm trong phần 
mềm của chúng tôi, được sử dụng để xem 
dữ liệu lịch sử, chạy chẩn đoán, định cấu 
hình và đặt mức cảnh báo cho DR2000. 
Được cung cấp như một phần của gói 
DR2000, phần mềm được cài đặt trên máy 
chủ của chúng tôi (mặc định), máy chủ dựa 
trên cloud của Scentroid (mặc định) và trên 
máy chủ được bản địa hóa của bạn (tùy 
chọn).
DRIMS2 cung cấp các công cụ phân tích dễ 
dàng cho người vận hành để xác định các 
điểm nóng gây ô nhiễm, các nguồn có thể 
xảy ra, các khu vực được lấy mẫu, v.v. Giao 
diện đồ họa dễ sử dụng cho phép mọi người 
chạy các phép tương tự dữ liệu phức tạp mà
 không cần phải là chuyên gia GIS.

DRIMS2 có thể kiểm soát và hiển thị dữ liệu 
từ nhiều DR2000 trong cùng một nhóm. 
Người dùng có thể phân tích dữ liệu và giám
 sát lại tiến độ trên cùng một thiết bị.

Ngoài ra, với tư cách là một khách hàng 
quan trọng của Scentroid, bạn sẽ nhận được
 một năm đăng kí miễn phí đối với phần 
mềm cloud DRIMS2 của chúng tôi.
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TRẠM MẶT ĐẤT DRIMS2
Trạm mặt đất Scentroid, đi kèm với DR2000
 Flying Laboratory, bao gồm một máy tính 
bảng chuyên dụng được kết nối với một PC 
thu nhỏ với ăng-ten truyền thông có độ lợi 
cao. Máy tính bảng của chúng tôi cũng 
được cài đặt sẵn phần mềm thành phần 
Trạm mặt đất DRIMS2 của chúng tôi. Nhánh
 phần mềm DRIMS2 này cung cấp cho 
người dùng một phương tiện để ghi lại tất 
cả dữ liệu thu được khi nó xảy ra.

Điều này bao gồm tất cả dữ liệu trực tiếp 
cũng như dữ liệu lịch sử cho cảm biến, bao 
gồm vị trí GPS, độ cao, nhiệt độ và độ ẩm.

Người dùng cũng có thể ra lệnh cho máy 
bay không người lái khi nào cần lấy mẫu và 
khi nào cần thực hiện bảo trì định kỳ chẳng 
hạn như cảm biến hiệu chuẩn. 

Các kết quả đọc là liên tục và người dùng 
có thể chọn phát trực tiếp chúng bằng tính 
năng chẩn đoán của chúng tôi hay chuyển 
tiếp nó đến cơ sở dữ liệu. Nếu có camera 
trên bo mạch tùy chọn, nguồn cấp dữ liệu 
video cũng sẽ được gửi đến trạm mặt đất 
để xem đồng thời.

Phần mềm DRIMS2 cũng cung cấp bản đồ 
trực tiếp 3D của tất cả các bài đọc của bạn.

Hệ thống có thể cung cấp bản đồ đẳng áp 
được tạo tự động hiển thị độ cao, cùng với 
bản đồ nhiệt được tạo tự động. Bằng cách 
tự động đồng bộ hóa với phần mềm cloud 
DRIMS2, việc xuất, chuyển và sao lưu dữ 
liệu đều trở nên dễ dàng.



Standard Map 3D Map Heat Map

Phần mềm phân tích DRIMS2
DR2000 có khả năng liên kết đồng thời GPRS và WIFI. GPRS được sử dụng để gửi 
dữ liệu đến cloud máy chủ Scentroid của chúng tôi. Bên cạnh việc sử dụng Trạm mặt
 đất để giao tiếp với hệ thống DRIMS2 của chúng tôi, bạn cũng có thể đăng nhập vào 
cổng DRIMS2 bảo mật của chúng tôi bằng bất kỳ máy tính / máy tính xách tay nào có
 kết nối internet ổn định.
Phần mềm Phân tích DRIMS2 của chúng tôi đóng vai trò là người bạn đồng hành 
hoàn hảo cho bất kỳ công việc giám sát nào - vô số thông tin bên ngoài được lưu trữ 
trong một giao diện đẹp và dễ điều hướng. Sau khi đăng nhập an toàn, người dùng 
có thể chọn máy bay không người lái, chọn chuyến bay / ngày bay, mục yêu thích, 
tên hoặc thậm chí tìm kiếm một nút lấy mẫu cụ thể.
Với quyền truy cập vào bản đồ nhiệt cùng với việc xem độ cao trong cài đặt 3D, việc 
quản lý một dự án cảm quan chưa bao giờ dễ dàng hơn (hoặc nhiều thông tin hơn!)
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ỨNG DỤNG 
DR2000
(NGÀNH VÀ CẢM BIẾN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT)
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ĐÔ THỊ
Ô nhi

) 
• Hạt PM 1, 2,5, 10 (Đồng thời).

ễm không khí đô thị là một mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe con người và 
chất lượng cuộc sống của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Giảm thiểu ô nhiễm 
không khí đô thị không chỉ đóng vai trò như một vùng đệm lành mạnh cho con người 
trong cuộc sống hàng ngày mà còn khuyến khích giảm phát thải các hợp chất có hại. 
DR2000 của chúng tôi là một sự phụ hợp hoàn hảo để giám sát chất lượng không khí 
của các thành phố ở những nơi khó tiếp cận! Các cảm biến được đề xuất bao gồm: 
• Carbon Dioxide - (Nồng độ thấp)
• Carbon Monoxide - (Nồng độ thấp)
• Khí oxy hóa Ozone 
• Nitric Oxide - NO (Nồng độ thấp) 
• Nitrogen Dioxide - (Nồng độ thấp)
• Oxy • Tổng VOC (ppb) - PID 
• Sulfur Dioxide - (Nồng độ thấp

Mùi
Mùi môi trường là một trong những nguồn gây phiền toái cao nhất; Dần trở thành 
khiếu nại lớn nhất từ cư dân. Mùi môi trường có thể được tạo ra từ nhiều ngành công 
nghiệp khác nhau bao gồm chế biến thực phẩm, sản xuất sản phẩm thuốc lá, nhà máy 
hóa chất, nhà máy sơn, nhà máy nhựa đường, bột giấy và giấy, WWTP, v.v. DR2000 
cùng với máy đo khứu giác của chúng tôi có thể được sử dụng để giám sát phát thải 
mùi để giúp nhà máy tối ưu hóa quy trình và giảm tác động của mùi. Các cảm biến 
được đề xuất bao gồm:
• Amoniac
• Hydrogen Sulfide - (Nồng độ thấp - ppb)
• Dung môi hữu cơ (Ethanol, Iso-Butan)
• Tổng VOC (ppb) - PID
• Chất tạo mùi cho mục đích chung (VOC) • TRS và amin
• Chất gây ô nhiễm không khí (Amoniac, Ethanol, Toluene)
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Nước thải
Một trong những vấn đề nổi cộm được quan tâm từ các nhà máy xử lý nước thải (hay 
còn gọi là nhà máy xử lý nước thải) là mùi hôi. Nhiều hóa chất trong các cơ sở này tạo 
ra mùi hôi; với phần lớn hoạt động là gốc lưu huỳnh. Khi bắt đầu quá trình, H2S, DMS 
và các hợp chất lưu huỳnh khác có nhiều, trong khi ở cuối quá trình (xử lý bùn), VOC 
chiếm ưu thế hơn. Các cảm biến được đề xuất bao gồm:
• Amoniac
• Hydrogen Sulfide - (Tỷ lệ thấp ppb) (Tỷ lệ ppm cao)
• Tổng VOC (ppb) - PID • TRS và amin
• Chất gây ô nhiễm không khí (Amoniac, Ethanol, Toluene)

Phát hiện rò rỉ đường ống
Máy bay không người lái DR2000 có thể hỗ trợ các hoạt động khai thác dầu khí ngoài 
khơi an toàn và hiệu quả hơn. Ví dụ, DR2000 có thể được sử dụng để giám sát khí thải 
từ rò rỉ đường ống, bể chứa và thậm chí cả các ống khói. Để thực hiện điều này, 
DR2000 có thể được trang bị cảm biến PID, H2S, NMHC và SO2 phản ứng nhanh. 
Kiểm tra trên không cũng có thể phát hiện sớm rò rỉ, hư hỏng các bất thường về cấu 
trúc, đường ống và các mâu thuẫn bên ngoài và bên trong khác. Công nghệ mới dành 
cho máy bay không người lái đang khiến chúng dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Ngành 
công nghiệp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên đã chấp nhận sự đổi mới này để giúp những nỗ
 lực của họ trở thành những người quản lý tốt môi trường. Với việc chi phí vận hành 
máy bay không người lái giảm xuống khi công nghệ được cải thiện, công nghệ này 
đang trở thành con mắt mới trên bầu trời cho các nhà sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên. 
Các cảm biến được đề xuất bao gồm:
• Amoniac
• Formaldehyde
• Dung môi hữu cơ (Ethanol, Iso-Butan, H2)
• Mêtan (LEL)
• Tổng VOC (ppb, ppm) - PID
• Lưu huỳnh Dioxit
• Hạt PM 1, 2,5, 10 (Đồng thời)
• Chất gây ô nhiễm không khí (Amoniac, Ethanol, Toluene)
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Dầu và Khí
Việc giám sát ô nhiễm và mùi trong ngành công nghiệp hóa dầu và dầu khí là rất cần 
thiết do khối lượng lớn chất ô nhiễm không khí độc hại được thải ra trong các quá trình
 này. Ống khói trong nhà máy và máy giám sát không khí xung quanh giúp nhà máy 
không chỉ đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn khí thải mà còn phát hiện các 
vấn đề trong quá trình như rò rỉ bồn chứa, tràn tải và các vấn đề bất ngờ khác.Các 
cảm biến được đề xuất bao gồm: 
 • Carbon Dioxide - (Nồng độ thấp)
• Carbon Monoxide - (Nồng độ thấp)
• Clo 
• Ethylene Oxide 
• Hydrogen Sulfide
• Acid clohidric
• Hydro xyanua
• Amoniac
• Khí oxy hóa Ozone và Nitrogen Dioxide
• Phosphine - (Nồng độ thấp)
• Phosphine - (Nồng độ cao)
• Hydrogen Sulfide - (Nồng độ thấp - ppb)
• Dung môi hữu cơ (Ethanol, Iso-Butan, H2)
• Mêtan (LEL)
• Nitric Oxide - NO (Nồng độ thấp)
• Nitric Oxide - NO (Nồng độ cao)
• Nitrogen Dioxide - (Nồng độ thấp)
• Oxy
• Tổng VOC (ppb) - PID
• Tổng VOC (ppm) - PID
• Sulfur Dioxide - (Nồng độ cao)
• Sulfur Dioxide - (Nồng độ thấp)
• Formaldehyde
• Hạt PM 1, 2,5, 10 (Đồng thời)
• Chất gây ô nhiễm không khí (Amoniac, Ethanol, Toluene)
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Nông nghiệp
Các cơ sở nông nghiệp thải ra một loạt các chất ô nhiễm phải được giám sát. Phần lớn
 các chất ô nhiễm này không nguy hiểm nhưng có mùi và đó là một nguồn gây phiền 
toái. DR2000 có thể giám sát cả mùi và chất ô nhiễm trên không trong các cơ sở nông 
nghiệp. Các cảm biến được đề xuất bao gồm:
•  Ammonia
•  Carbon dioxide
•  Methane
• Hạt PM 1, 2,5, 10 (Đồng thời)

An toàn chung
Người lao động từ nhiều ngành công nghiệp phải tiếp xúc với nhiều loại khí độc hại 
hàng ngày. Những hóa chất này có thể dẫn đến mệt mỏi, suy giảm hô hấp, bệnh tật và 
làm giảm chất lượng cuộc sống nói chung. Các ngành công nghiệp cần giám sát chất 
lượng không khí và đảm bảo an toàn cho người lao động. Các cảm biến được đề xuất 
bao gồm:
• Carbon Dioxide - (Nồng độ cao)
• Carbon Monoxide - (Nồng độ cao)
• Clo
• Ethylene Oxide
• Hydrogen
•  Acid clohidric
• Hydro xyanua
• Amoniac
• Khí oxy hóa Ozone và Nitrogen Dioxide
• Phosphine - (Nồng độ thấp và cao)
• Hydrogen Sulfide - (Nồng độ cao - ppm)
• Metan (LEL)
• Nitric Oxide - NO (Nồng độ cao)
• Nitrogen Dioxide - (Nồng độ cao)
• Tổng VOC (ppm) - PID
• Sulfur Dioxide - (Nồng độ cao)
• Formaldehyde



Recommended Sensors include:
CO, CO2, O3, NO2, NO, PM1, PM2.5, PM10, SO2, VOC, HF, HCL, Radiation, O3
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Phân trộn
Công nhân làm việc trong các cơ sở ủ phân phải chịu các rủi ro về hóa học và sinh 
học. Đặc biệt, các khu vực lân cận cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các chất gây ô nhiễm
 tương tự. Điều quan trọng là phải giám sát chất lượng không khí trong các loại cơ sở 
này để đảm bảo hoạt động thích hợp và tuân thủ các quy định thích hợp. Các cảm 
biến được đề xuất bao gồm:
• Dung môi hữu cơ (Ethanol, Iso-Butan)
• Hydrogen Sulfide
• Amoniac
• TRS và amin
• Tổng VOC - PID

Người ứng cứu đầu tiên, Viện trợ thiên tai
Máy bay không người lái đang bắt đầu trở thành một công nghệ phổ biến được sử 
dụng trong các tình huống khẩn cấp bởi những lợi ích khác nhau mà chúng mang lại. 
Các nhà điều hành bay máy bay không người lái được trang bị Scentroid DR2000 vào 
một khu vực hoạt động khi họ có sự chỉ đạo của Chỉ huy sự cố để giám sát các khí độc
 hại từ thảm họa. Điều này cho phép những người ứng cứu đầu tiên thực hiện một bức
 tranh toàn cảnh về toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng, danh sách các khí độc hại có thể 
có để có thể đưa ra quyết định sáng suốt về các hành động cần thực hiện và sử dụng 
thiết bị bảo hộ thích hợp. Dữ liệu cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực 
cần phải sơ tán và mức độ khẩn cấp của việc sơ tán. Trong trường hợp cháy rừng 
hoặc cháy đã được kiểm soát, thông tin rất quan trọng để quản lý và dập tắt đám cháy.
 Máy bay không người lái được trang bị Scentroid DR2000 là một công cụ  để thu thập 
thông tin cả trong và sau khi hỏa hoạn rất tốt, giúp người ra quyết định chỉ đạo các 
hoạt động chữa cháy. Scentroid’s DR2000 đã được một số công ty và trường đại học, 
bao gồm cả Đại học California, Berkeley, sử dụng để giám sát lượng khí thải từ cháy 
rừng. Lượng khí thải này có thể giúp tạo ra các mô hình tốt hơn để dự đoán tác động 
của đám cháy đối với chất lượng không khí ở cả địa phương và toàn cầu. Dữ liệu cũng
 có thể được sử dụng để dự đoán tác động của mặt đất lên đến 48 giờ trong tương lai 
để đảm bảo các biện pháp thích hợp được thực hiện để bảo vệ sự an toàn của công 
chúng.
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Cài đặt
  DR2000 có hình dạng và khối lượng nhỏ nên dễ dàng vận chuyển và lắp đặt. Để cài 
đặt DR2000, tất cả những gì cần thiết là gắn nó vào thiết bị bay không người lái cụ thể 
được vận hành. DR2000 tự cung cấp năng lượng và không cần kết nối với máy bay 
không người lái thực tế đang được sử dụng, do đó bất kỳ máy bay không người lái nào
 có sức nâng 520g / 640g đều có thể hoạt động với DR2000, tuy nhiên, các phương 
tiện khác như ô tô hoặc thậm chí khinh khí cầu đều đã được sử dụng với DR2000.

Thay thế cảm biến
Cảm biến được bảo hành toàn diện trong 24 tháng kể từ ngày xuất xưởng. Có thể mua 
thêm bảo hành cho cảm biến. Vòng đời của cảm biến điển hình phụ thuộc vào loại cảm
 biến - thường là từ 1 đến 5 năm.



 BÁN HÀNG
HỖ TRỢ SAU
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Đào tạo

Sự bảo đảm

Đào tạo là chìa khóa của việc sử dụng bất kỳ công cụ nào và Scentroid cung cấp các 
chương trình đào tạo trên toàn thế giới cho khách hàng và nhà phân phối của chúng tôi. 
Việc đào tạo có thể được tiến hành bởi Scentroid hoặc nhà phân phối tại địa phương 
của bạn. Các công cụ đào tạo Scentroid bao gồm: đào tạo trực tuyến, video, tài liệu 
hướng dẫn, hướng dẫn vận hành và hội thảo. Chúng tôi cũng cung cấp chương trình 
đào tạo thực hành bằng cách sử dụng phòng mô phỏng công nghệ cao của chúng tôi. 
Phòng mô phỏng hiện đại của Scentroid được đặt tại trụ sở chính của chúng tôi ở 
Toronto, Canada. Chúng tôi rất hoan nghênh bạn đến thăm chúng tôi và gặp gỡ những 
người đứng sau những sản phẩm này

Chúng tôi rất tự tin về độ tin cậy của các sản phẩm của mình và cung cấp cho khách 
hàng của mình bảo hành toàn diện 24 tháng cho mỗi DR2000. Ngoài ra, bảo hành có thể
 được gia hạn cho năm thứ 3, 4 và 5. Để biết thêm thông tin về các bảo hành mở rộng 
của chúng tôi, hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay.

Hỗ trợ kỹ thuật
Chúng tôi chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm nào xuất từ nhà máy sản xuất 
của chúng tôi! Nhóm hỗ trợ của chúng tôi cung cấp các cách khác nhau để 
giúp bạn. Chọn một trong những thuận tiện nhất cho bạn dưới đây!

Hỗ trợ địa phương
Chúng tôi đã phát triển một mạng lưới các nhà phân phối và cơ 
sở sửa chữa ngày càng rộng lớn. Để tìm hỗ trợ địa phương của 
bạn, vui lòng kiểm tra bản đồ phân phối của chúng tôi.

Hỗ trợ qua điện thoại
Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cao của chúng tôi luôn sẵn 
sàng phục vụ bạn, đối với bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, hãy liên qua 
số điện thoại: 416.479.0078 - Ext 210

Hỗ trợ SME
Kết nối bạn với các Chuyên gia giải quyết vấn đề! Nói chuyện trực 
tiếp với nhà thiết kế hoặc nhà sản xuất của từng sản phẩm để 
được hỗ trợ.

Trò chuyện trực tiếp 
Nếu bạn cảm thấy thuận tiện hơn khi giải quyết vấn đề kỹ thuật của
 mình thông qua trò chuyện. Không thành vấn đề! Tiếp cận các 
dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cao của chúng tôi thông qua 
Trò chuyện Trực tiếp trên Website của chúng tôi

admin
Typewritten text
Hỗ trợ emailCác kỹ sư của chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ qua email khi bạn có nất kì một vấn đề kỹ thuật nào. Để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả, chỉ cần gửi email cho nhóm của chúng tôi theo địa chỉ


