

 Terra-IL גאה להציג  פתרונות לניטור איכות הסביבה הסביבה 

תחנת הניטור של CTair הינה יחידה 
קבועה שאוספת מידע ממגוון חיישנים 
ומציגה את הנתונים בממשק גרפי קל 

להבנה. על ידי יישום מידע שנאסף 
 CTair -ממספר נקודות נתונים, ה

מאפשר למשתמש להשיג הבנה מלאה של 
התרכובות הכימיות הנמצאות במעקב.

המעבדה המוטסת לניטור סביבתי מבוסס 
Drone DR2000 מספקת פלטפורמה חזקה 

לביצוע הערכות השפעה ומדידות איכות אוויר 
למגוון רחב של יישומים. זה כולל ניטור של 

פליטות נמלטות, פליטת התלקחויות, איתור 
נזילות לאורך צינורות נפט, מתאן מטמנות, 

פליטת ריח, יישומים צבאיים או חירום, סריקה 
עירונית, ועוד הרבה הרבה יותר!

Urban Scanner ™ היא פלטפורמה 
מלאה המספקת מידע מפורט על 

איכות האוויר בנופים עירוניים. היא 
משיגה זאת על ידי איסוף וסירוק של 

מגוון מידע כגון ריכוז זיהום אוויר, 
מפת תלת ממד של העיר, תנאי 

תנועה, דפוסי מיקרו-מזג אוויר ועוד.




חברת  Terra-IL גאה להציג מוצרים לזוהי חכם

גזים מזוהים 

 VOC, :אופציונלי .O3 -ו NO2, SO2, CO :ברירת מחדל
NMHC, H2S ועוד. 

מצורף דף מלא של סוגי חישנים
כלי ניתוח רב תכליתי 

ניתוח אבק מדויק במיוחד (PM1, 2.5 ו- 10) 
באמצעות דלפק לייזר רב קרני ודוגם תנור 

חימום.
 Plug and Play התקנת

חיישנים מתעדים את מיקום ה- GPS שלהם. לאחר הפעלתו, המחשב 
המרכזי יידע את מיקומו המדויק של החיישנים.  

תקני דיווח 

מתאם מצוין למכשירי עזר העומדים בתקנים בינלאומיים למשל.  תיקני 
 USEPA (40 CFR ותקן אמריקי (2008/50 / EC) האיחוד האירופי

אחסון נתונים 

כל יחידה מצוידת בכרטיס SD בנפח 64 גיגה-בייט לאחסון / גיבוי נתונים מקומי. הנתונים מאוחסנים גם 
באמצעות שרת מבוסס ענן. היחידה מתחברת לשרת הנתונים, גישה לנתונים מכל מקום בעולם.

  URBAN SCANNER US20 - יכלות מעבדה רכובה

זוהי מגון רחב של גזים   •

מצלמת LIDAR (אופציונלי) •

מצלמה 360 ° •

• GPS מקלט

חיישן עומצת רעש סבתיות •

•(EMF) גלאי קרינת שדה אלקטרומגנטי

פרוטוקול תקשורת 

 ,3G / 4G, LAN
אירוח מבוסס ענן
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