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RNasal Ranger  
Terenowy olfaktometr

RNasal Ranger  jest przenoœnym urz¹dzeniem do pomiarów odorów. 
Umo¿liwia okreœlanie poziomu (si³y) odorów prawie w ka¿dej 
lokalizacji i warunkach. To wydajne narzêdzie jest innowacyjn¹, 
³atw¹ w obs³udze alternatyw¹ dla domyœlnego okreœlania si³y 
odorów. Wykorzystuj¹c to urz¹dzenie, odpowiedzialne osoby 
w zak³adach przemys³owych, inspektorzy ochrony œrodowiska 
i s¹siedzi mog¹ prowadziæ kompletny monitoring odorów, 
wp³ywaæ na ich regulacjê, wprowadzaæ modyfikacje w technologii 

Ri dokumentowaæ zmiany w terenie. Nasal Ranger  wykracza daleko 
poza tradycyjne domyœlne metody oceny umo¿liwiaj¹c ³atwy pomiar 
si³y odorów w konkretnej lokalizacji. 

W 2003 roku, Central Davis 
Sever District (Salt Lake City,
UT) wprowadzi³y monitoring 

Rodorów przy u¿yciu Nasal Ranger
do kompleksowego planu 
monitoringu odorów wokó³ 
oczyszczalni œcieków 

R(40 mln l/dobê). Nasal Ranger  
by³ u¿ywany do identyfikacji 
Ÿród³a odorów w oczyszczalni 
i po podjêtych akcjach 
naprawczych pozwoli³o to 
okreœliæ poziom skutecznoœci 
podjêtych dzia³añ w ramach 
cotygodniowego monitoringu. 
Przy tych zmianach i nowym 
programie odpowiedzi na 
zg³oszenia mieszkañców, 
uzyskano zdecydowany spadek 
liczby skarg. CDSD planuje 
dalsze wykorzystywanie 

Rolfaktometru Nasal Ranger  
w celu utrzymania dobrych 
relacji z okolicznymi 
mieszkañcami. 
BioCycle, Journal of Composting & 
Organics recycling, September 2004. 

Terenowe pomiary odorów s¹ potrzeb¹
Pomiary si³y odorów s¹ krytycznym elementem 
okreœlania Ÿród³a odorów, weryfikacji skarg, 
codziennego monitorowania zak³adów przemys³owych 
oraz dokumentowania specyficznych zdarzeñ 
losowych. Obszar zastosowania jest bardzo 
szeroki: przemys³, rolnictwo, dzia³alnoœæ 
zak³adów bud¿etowych (wysypiska œmieci, 
oczyszczalnie œcieków, kompostownie) 
i wiele innych. 

ROlfaktometr Nasal Ranger  umo¿liwia: 
* Codzienny monitoring
* Ocenê metod domyœlnych 
* Stworzenie wiarygodnej dokumentacji
* Okreœlanie efektywnoœci kontroli odorów
* Weryfikacje modeli rozpraszania odorów
* Okreœlanie specyficznych Ÿróde³ odorów
* Weryfikacje skarg
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Zasada dzia³ania
ROdoromierz Nasal Ranger  umo¿liwia precyzyjny pomiar si³y odorów, 

które s¹ charakterystyczne dla danego miejsca, zak³adu i u¿ytkownika. 
Umo¿liwia obiektywny pomiar odorów i zapewnia uniwersalny standard dla 
personelu w celu dokumentowania si³y odorów w terenie. 

R
Nasal Ranger  jest ekonomiczn¹ metod¹ wiarygodnego pomiaru odorów. 

Skalibrowany dla dok³adnoœci
Poniewa¿ powonienie jest cech¹ 
zmienn¹ osobniczo, system Nasal 

R
Ranger  obejmuje przep³ywowy czujnik 
w celu podniesienia wiarygodnoœci 
pomiarów. W trakcie u¿ywania, 
czujnik upewnia u¿ytkownika, ¿e 
jego “poziom odbierania zapachów” 
jest w obszarze docelowego 
pobierania próbki. Ka¿dy system 

R
Nasal Ranger  dostarczany jest 
z certyfikatem kalibracji 
gwarantuj¹cym dok³adnoœæ. 

Szkolenie
RSystem Nasal Ranger  jest ³atwy w u¿yciu 

i wymaga tylko krótkiego szkolenia 
w zakresie obs³ugi i konserwacji sprzêtu. 
W trakcie szkolenia u¿ytkownik poszerza 
swoj¹ wiedzê odnoœnie prowadzenia monitoringu 
i mo¿liwoœci pomiarowych sprzêtu. 

Rozcieñczenie do Progu
R

Przenoœny odoromierz Nasal Ranger  tworzy 
kalibrowane serie rozcieñczeñ poprzez 
mieszanie otaczaj¹cych odorów z wolnym od 
odorów filtrowanym powietrzem. System ten 
okreœla ka¿de rozcieñczenie jako stosunek 
“Rozcieñczenia do Progu” (ang. D/T). 
Wartoœæ D/T jest mierzona jako krotnoœæ 
rozcieñczeñ potrzebnych do uzyskania takiego 
rozcieñczenia w otaczaj¹cym powietrzu aby 
odory by³y niewykrywalne. 
Pomiary D/T s¹ najpowszechniejsz¹ metod¹ 
pomiaru odorów. Umo¿liwiaj¹ one okreœlanie 
si³y odorów wobec powszechnie uznanej skali. 

Porêcznoœæ i ³atwoœæ u¿ycia umo¿liwi³a gminie okreœlenie si³y odorów 
wokó³ wysypiska odpadów przed i po podjêciu dzia³añ zmierzaj¹cych 
do redukcji odorów. Uzyskane dane upewni³y nas, ¿e podjête kroki 
by³y s³uszne i zmniejszy³y si³ê odorów w s¹siedztwie. 
Jake Smith / Starszy Inspektor Œrodowiskowy, Hennepin County, Minnesota, USA. 

RU¿ywaliœmy Nasal Ranger  z sukcesem , 
w celu okreœlenia poziomu odorów 
w produkcji pasz dla zwierz¹t 
i innych zastosowañ przemys³owych 
w po³udniowych stanach USA. 
Dr Susan Schiffman / Durham, NC. 
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R
System Nasal Ranger  zawiera: 
4 filtry, 
maskê na nos z zaworem, 
uszczelkê i torbê do jej przechowywania, 
dodatkowe uszczelki (5 szt.), 
œciereczki nas¹czone alkoholem izopropylowym (10 szt.), 
wycior, 
bateriê 9V, 
pasek na ramiê i przenoœn¹ torbê. 

Œciereczki 
Pakowane pojedynczo œciereczki 
nas¹czone alkoholem izopropylowym 
s¹ u¿ywane do czyszczenia maski 
pomiêdzy kolejnymi u¿yciami. 

Uniwersalne filtry 
Wymienne filtry wype³nione 
granulowanym wêglem aktywnym 
usuwaj¹ odory z otoczenia w celu 
uzyskania czystego powietrza do 
rozcieñczeñ. Pakowane parami, s¹ 
³atwe do instalacji w urz¹dzeniu. 

Dodatkowa tarcza D/T
Dodatkowa tarcza D/T umo¿liwia 
uzyskanie wiêkszych rozcieñczeñ 
pomiarowych: 60, 100, 200, 300, 
400 i 500 razy. 
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Zestaw kalibratorów
Przygotowany przez lekarzy zestaw 
do pomiaru powonienia zosta³ zastosowany 
do u¿ycia z terenowym odoromierzem 
w celu okreœlenia czu³oœci powonienia 
operatora oraz uwiarygodnienia 
zdolnoœci operatora do 
prowadzenia pomiarów. 

Maska nosowa
Pokryta teflonem, wymienna maska Nasal Mask jest 
zaprojektowana ergonomicznie w celu dok³adnego 
dopasowania do kszta³tu nosa operatora urz¹dzenia. 
Sprawdziæ zawory maski, czy umo¿liwiaj¹ swobodne 
oddychanie. 

Uszczelka
Uszczelka Comfort Seal jest wykonana z pianki 
w celu zapewnienia komfortu i szczelnoœci w pracy 
z mask¹ nosow¹. Uszczelka jest jednorazowego u¿ytku. 
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