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Toepassingsvoorbeeld

Je kunt ze niet zien, je kunt ze niet ruiken, je kunt ze niet 

proeven, en toch zijn nanodeeltjes overal aanwezig. Ze 

ontstaan door natuurlijke processen, als uitstoot in de 

industriële productie en bij het winnen van energie, en 

steeds meer materialen krijgen door hen custom-made 

eigenschappen. 

Voor milieudiensten en onderzoeksinstellingen vormen 

nanodeeltjes een bijzondere uitdaging. Vanwege hun 

verscheidenheid wat betreft grootte, verspreiding en 

Detectie van aantal nanodeeeltjes, 
gemiddelde deeltjesgrootte en LDSA van 
seconde tot seconde met testo DiSCmini.

samenstelling is uitgebreid onderzoek nodig om de risico´s 

voor mens en milieu te kunnen opsporen en beoordelen. De 

draagbare nanodeeltjesteller testo DiSCmini registreert het 

aantal deeltjes, de gemiddelde deeltjesgrootte in een 

meetbereik van 10 tot 300 nm en berekent de LDSA-waarde 

(het oppervlak van de in de longen neergeslagen 

nanodeeltjesl). Daarmee helpt de testo DiSCmini om een 

antwoord te vinden op velerlei vragen rondom de thema´s 

milieu-, personen- en werkveiligheid.
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De uitdaging.

Om het ontstaan en de verspreiding van nanodeeltjes te 

begrijpen en hun effect op mens en milieu te kunnen beoor-

delen zijn talloze verschillende meetmethoden nodig: Als 

men de verdeling van de deeltjes in een bepaald gebied wil 

onderzoeken, dan komt het er op aan talrijke meetpunten 

in korte tijd te monitoren. Als men de verandering van de 

deeltjesbelasting in de tijd op een plek wil onderzoeken of 

de bron van deeltjesuitstoot wil bepalen, dan komt het er 

op aan in een korte tijd zo veel mogelijk meetwaarden te 

krijgen. En als men een uitspraak wil doen over het moge-

lijke effect van de nanodeeltjes op de mens, dan moet men 

niet alleen aantal en grootte van de deeltjes kennen, maar 

ook weten hoe waarschijnlijk het is dat deze neerslaan in de 

luchtwegen. 

De oplossing.

Met het handinstrument testo DiSCmini kunnen al deze 

meetmethoden snel en zonder problemen worden uitge-

voerd. Het detecteert met een tijdresolutie van 1 seconde 

het aantal deeltjes, de gemiddelde deeltjesgrootte en 

geeft met de LDSA-waarde het effect op het menselijke 

organisme aan. Dankzij het handige formaat, het geringe 

gewicht en de gepatenteerde meetmethode, die geen 

hulpmiddelen nodig heeft, is het apparaat altijd klaar voor 

gebruik. 

Met één of meer testo DiSCmi-

ni´s kunnen op die manier grotere 

bereiken met een groot aantal 

meetpunten eenvoudig bewaakt en 

in kaart gebracht worden, bijvoor-

beeld in steden met druk verkeer. 

Toepassingsvoorbeeld milieudiensten en onderzoeksinstellingen

De hoge tijdresolutie maakt het mogelijk om de bronnen van 

de nanodeeltjes aan de hand van de gemeten gegevens ook 

dan op te sporen als geen zichtbare tekenen zoals rook of 

damp op een uitstoot wijzen. De verandering van aantal en 

gemiddelde grootte van de deeltjes kan over een langere 

termijn op een plek gedetecteerd worden. De gegevens over 

het oppervlak van de in de longen neergeslagen deeltjes 

(LDSA) maakt tot slot uitspraken over de biologische belas-

ting en over de werkveiligheid mogelijk. De groot bemeten 

accu is bedoeld voor een mobiele bedrijfsduur van tot wel 8 

uur. De meetwaarden worden als CSV-bestand op een SD-

kaart opgeslagen en kunnen van daaruit gemakkelijk verder 

worden verwerkt.

De voordelen in één oogopslag.

De draagbare nanodeeltjesteller testo DiSCmini ondersteunt 

milieudiensten en onderzoeksinstellingen bij alle wezenlijke 

vragen omtrent nanodeeltjes:

•  Gelijktijdige meting van aantal deeltjes, gemiddelde deel-

tjesgrootte en LDSA met een tijdresolutie van 1 seconde

•  Mobiele inzet zonder hulpmiddelen, onafhankelijk van vi-

braties en de positie van het instrument 

•  Eenvoudige identificatie van deeltjesbronnen, eenvoudige 

opbouw van meetnetten en langetermijnmetingen

Meer info.

Nadere informatie over de testo DiSCmini en alle antwoor-

den op uw vragen over de meting van nanodeeltjes krijgt u 

van onze experts via +49 (0)7653 681-5062 of  

sales-nanoparticle@testo.de

De nanodeeltjesteller  
testo DiSCmini


