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Jednoduchý ruční měřící přístroj pro rychlé  

přezkoušení koncentrace odorizace 

 
Odor handy plus se opírá o třicetiletou zkušenost s ručními 

 měřícími přístroji pro kontrolu odorizace v zemním plynu.  

Přístroj je vybaven dle volby elektrochemickým senzorem  

pro měření koncentrace THT nebo merkaptanů a spojuje 

osvědčenou senzorovou techniku s nejmodernějšími přístroji. 

 

Jednoduché, rychlé a bezpečné měření THT 

nebo merkaptanů 
 

Robustní, kovové pouzdro, zvolený senzor, přehledná 

nabídka s funkčními tlačítky, pamětí, dobíječkou 

akumulátorů, schválení ATEX (pro prostředí 

s nebezpečím výbuchu) – tím okouzlí nový Odor handy 

plus svojí moderní technikou a jednoduchou 

obsluhou. 

Měřený plyn je veden ohebnou hadičkou přímo do 

Odor hady plus.  V závislosti od použitého 

odorizačního prostředku  se ukáže koncentrace již po 

1-2 minutách. Výsledek lze odečíst v mg/m³. Lze 

přepočíst softwarově na jiné jednotky. Změřená data 

s údaji o měřeném místě, datu, době měření tak jako 

záznamu o čichové zkoušce lze uložit a jsou potom 

kdykoliv k dispozici. 

Vedle funkce měření umí Odor handy plus také 

monitorovací funkci, například při práci v odorizační 

stanici. Informace jako je kapacita paměti, sériové 

číslo, datum nebo čas jsou rovněž k dispozici. 

Jednoznačný a jasný průvodce měřením zajistí, že 

nutné uvedení senzoru do rovnováhy bude zajištěno. 

 

Přehled funkcí 
Nový odor handy plus nabízí následující funkce: 

 Měření THT nebo merkaptanů s rozdílnými 

elektrochemickými detektory 

 Jednoduchá kalibrace: Kalibrace je uložena a 

aktuálně před každým měřením zobrazena. 

Pokaždé kalibraci je ověřena citlivost senzoru 

 Trvalá kontrola prostoru pro odorizační 

prostředky s volným údajem maximální 

koncentrace jako limitu pro optický a akustický 

alarm 

 Optický a akustický alarm při překročení limitních 

hodnot 

 Automatické dodržení nutné rovnováhy pro 

senzor 

 Přehledný displej, software s moderní nabídkou 

funkcí, jednoduchá funkční tlačítka 

 Jednoduché elektronické nastavení nuly 

 Paměť pro 9999 měřících bodů s automatickým 

uložením měřeného místa, změřené hodnoty, 

datem, časem měření a čichovou zkouškou 

 USB rozhraní pro rychlý a jednoduchý přenos dat 

do PC 

 Akumulátorová dobíječka 

 



 
 

Technická data: 
 Integrovaný H₂S a prachový filtr 

 Schválení ATEX 

 Rozměry cca. (180x58x34) mm 

 Váha cca. 450 g 

 Dobíjitelný akumulátor NIMH 4,8 V 

 Dobíječka 230 V, 115 V, 12 V připojení je volitelné 

 Akustický a optický alarm 

 Připojitelný tlak je 22 mbar nebo pře rotametr do 10 

bar 

 Doba měření: dle modelu 2-10 min 

 Čtyřmístný, grafický poosvětlený displej 

 Provozní teplota -10°C až +40°C 

 Interní paměť na 9999 hodnot 

 Vícejazyčná nabídka 

    

Rozsah nasazení THT TBM EM 

Rozsah 0-100 mg/m³ 0-50mg/m³ 0-90mg/m³ 

Přesnost ± 10% 10-25 mg/m³ 2-10 mg/m³ — 

 Rozlišení 0,1 mg/m³ 0,1 mg/m³ 0,1 mg/m³ 

 

PC Software Odor handy plus 

Pro vyhodnocení dat a uložení je k dispozici obslužný 

software. Má k dispozici například automatické 

vyhodnocení, filtry, možnost importu a exportu. 

Změřená data jsou spojena s číslem měření a spojena 

se standardními daty, jako je místo měření, zákazník, 

ulice, město atd. Je možné také tisknout jednoduché 

protokoly. 

 

 

 

 

Technická data: 

 Import změřených dat přes USB rozhraní 

 Export  (Excel, csv atd). 

 Vyhodnocení 

 Filtr 

 Tisk protokolů a změřených dat 


