Nyers füstgáz mintavételezés és
gázelőkészítés részecske
meghatározáshoz
testo ViPR Illékony részecske eltávolító
testo MD19-3E Forgótárcsás hígító

testo ViPR – nyers füstgáz mintavételezés és előkészítés

Minden az egyben – Mintavételezés,
hígítás, és gázelőkészítés részecske
meghatározáshoz.
A forró kipufogógáz tartalmaz szilárd részecskéket (korom,
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) lecsökkenti a nanocseppek koncentrációját, de

kal újraprodukálhatóbb, mint a nanocseppeké. Másrészt az
egészségre való hatásuk is arra utalnak, hogy a két kategória

Az egyik módja annak, hogy elkerüljük a nanocseppek

mérését szét kell választani.

kialakulását, a meleg hígításos mintavételezés közvetlenül
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testo ViPR – nyers füstgáz mintavételezés és előkészítés

PMP konform illékony részecske eltávolító
testo ViPR.

A rendszer több modulból épül fel: egy durva részecske
előosztályozóból egy illékony részecske eltávolítóból (VPR),
1

egy kondenzációs részecskeszámlálóból (CPC) és egy
távvezérelhető adatgyűjtő egységből. A VPR gondoskodik
arról, hogy szilárd részecskék érik el a CPC-t két különálló
hígító fázis, és a köztük lévő elpárologtató cső révén.
Az adatgyűjtő egység PC-vel való kommunikációra lett
3

kifejlesztve, valamint elő van készítve analóg jel küldésre és
fogadásra 5 egymástól független csatornán: pl. trigger és
2

1

mérési jelek próbapadoktól, vagy további érzékelők.
A testo ViPR a típusvizsgálaton kívül sok más területen is
segíti a járműmérnököket. A műszer kialakítása révén biztosítja
a járműipari kutatás-fejlesztési környezethez szükséges
rugalmasságot. A testo ViPR kompakt és egyszerűen
szállítható, mobil használathoz speciális konfigurációk
alkalmazhatók. Ugyanaz a berendezés csatlakoztatható
hígítóalagútra, vagy közvetlenül egy vizsgálat alatt álló

A melegítő hígítást a Testo forgótárcsás hígítója, a testo

motor kipufogójára, bármilyen hardveres változtatás nélkül.

MD19-3E végzi

Az abszolút emisszió mérés csak egy lehetőség a sok közül;

1

. A forgótárcsás hígító, a levegőellátás

elpárologtató cső – testo ASET15-1
adatgyűjtő egység

3

2

és a testo CU-2

együtt alkotja a teljes Termohígító

a relatív mérések, mint például szűrők vágy más utókezelő
rendszerek jellemzése egy gombnyomással elérhető.

(ThermoDiluter) rendszert, más néven a testo ViPR illékony
részecske eltávolítót.
Az Európai Bizottság az EURO 5b szabvánnyal új károsanyagkibocsátás határértékeket szabott meg 2011-ben, mely
értékek a szilárd részecskék koncentrációján alapul. Az
ehhez a mérésfeladatokhoz szükséges műszerek és eljárások
az UN (ENSZ) Particle Measurement Program – PMP keretei
között került fejlesztésre.

testo ViPR első pillantásra:
• UNECE (ENSZ-EGB) R83 és R49 szabványoknak
megfelelően tervezve
• CPC-vel együtt használva szilárd nanorészecske-szám

A testo ViPR egy nyers füstgáz meghatározáshoz szükséges
mintavételezéshez, hígításhoz, és előkészítéshez készült
PMP-konform rendszer. Az új generációs berendezés a
PMP program Arany Műszerén alapul, és a díjnyertes,

koncentrációt mér
• Pillanatnyi mérések menetciklus vizsgálatokhoz
• Elsődleges hígító közvetlenül a kipufogóhoz, vagy
hígítóalagúthoz való csatlakozáshoz

szabadalmaztatott „Volatile Particle Removal” (illékony
részecske eltávolítás) technológiát használja. A berendezés
működés, automatizálás és kezelés szempontjából fejlettebb
elődjénél.

• Egyszerű működtetés számítógéppel

testo ViPR – Nyers füstgáz mintavételezés és előkészítés

A testo ViPR teljes PMP rendszer.
A teljes rendszer a következő elemekből áll:

2 testo ASET15-1 Termohígító

A testo ASET15-1 Termohígító egy elpárologtató cső
1b

és egy másodlagos hígító kombinációja az illékony részecskék eltávolításához a füstgáz mintából. A jármű
kipufogógázának hígítóalagútban történő hígítása és hűtése során az
illékony részecskék nanocseppekbe kondenzálódnak, melyek eltorzítják a nanorészecske
3

mérés eredményét. A testo
ASET15-1 visszapattintja az illékony részecskéket gőz halmazállapotba. A szabadon állítható
2

hígítási tartomány (1 és 11 között) és a megfelelő hőmérséklet

1

esés révén rendszerünk minden
CPC vagy SMPS, valamint később bármilyen más részecskejellemző műszerrel használható.
3 testo CU-2 adatgyűjtő egység

A testo CU-2 digitális kezelőegységgel egyszerűen
tárolhatja és rendszerezheti a mérések és vizsgálatok során
összegyűjtött adatokat. A kezelőegység az AK protokollt
1 testo MD19-3E forgótárcsás hígító

Az aeroszolok pontos hígításához precíz és stabil légáram
szükséges, különösen nagy hígítási arányoknál és
méréstartományoknál. A Testo bevált és tökéletesített
forgótárcsás hígítási módszerével több gyakori probléma
is elkerülhető, mint például a heti gyakoriságú vezeték
ellenőrzés, vagy a fúvókák eltömődése.
A hordozható hígítófejjel

1b

a hígítást az aeroszol forrásához

a lehető legközelebb lehet elvégezni, ezzel megtakarítható a
költséges kiegészítőkre költött összeg, melyek a részecske
koagulációt hivatottak megakadályozni. A hígító a különálló
verzióból összeszerelhető a testo ASET15-1-é, mely
szükséges a szabvány-konform testo ViPR összeállításához
(ENSZ-EGB R83 Euro 5b/6-hoz). Egy PMP konform ciklon
szűrő 2,5 μm-es küszöbértékkel opcionálisan rendelhető.

használja. A testo ViPR rendszerbe épül, négy különböző
kezelőmódot nyújt:
• AK Host távoli használat – a részecskeszám-mérő
rendszer próbapadba integrálható. A testo CU-2 digitális
kezelőegység egy host számítógéppel kezelhető RS232
vagy Ethernet kapcsolaton keresztül. A kommunikációs
protokoll AK, TCP/IP-n vagy RS232-n. Opcionálisan egy
második host számítógép is csatlakoztatható Etherneten
keresztül.
• Távoli számítógép szoftver irányítás – a rendszer egy távoli
számítógéppel kezelhető.
• Szoftver irányítás – a rendszer a testo NanoMet szoftver
felhasználói interfészével kezelhető.
• Manuális kezelés
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A testo ViPR műszaki adatai
Mintavételezés,
hígítás

A testo MD19-3E forgótárcsás hígítóval

rendszer irányítás

A testo CU-2 digitális kezelőegységgel

Működés

Hígítási arány

Állítható tartomány 1:15 és 1:3000 között

· Hígítás, hőszabályozás és érzékelő
irányítása
· Mérés az analóg és soros mérési jelek valós
idejű rögzítésével
állítható adatrögzítő sebesség,
másodpercenként 2 adathalmazig
· Csatlakoztatott modulok ellenőrzése a
biztonságos és megbízható működéshez

Melegítő hígítás

Fűtött hígítóblokk és hígító levegő

Melegítés hőmérséklet

+80 °C / +120 °C / +150 °C állítható a forgó
kapcsolóval

Mechanikus felépítés

Hígítás különálló kipufogó szondánál
a mintavételező szondához való
csatlakozáshoz

További adatok

Ld. testo MD19-3E adatlap

Szoftver

Standard szoftver pillanatnyi mérésekhez
és folyamatos terhelés vizsgálatokhoz
járműveken és belsőégésű motorokon

Hőszabályozás

A testo ASET 15-1 levegőellátás
elpárologtató csővel

Távoli kezelés pc-vel

Ethernet communication (TCP/IT)

Levegőellátás
elsődleges hígítás

1,5 szabvány liter percenként

További mérési jelek

5 analóg bemenet használható további
érzékelők és jelek csatlakoztatására

Másodlagos hígítás
faktor

1 ... 11

Mechanikus felépítés

Minden 19”-os modul 19”-os tárolóba vagy
állványra szerelve

Melegítés hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet … +400 °C / +752 °F

Méretek

Standard típus 55 (84 HP) x 30 (6U) x 60 cm
(CPC és szivattyú nélkül)

CPC-vel, bármilyen RS 232 soros interfésszel
rendelkező modellel

Súly

Standard típus 60 kg

Tápfeszültség

90 … 260 VAC, 50/60 HZ;
fogyasztás max. 300 VA
(CPC és szivattyú nélkül)

Részecskemérés
Koncentráció
Pontosság,
mérettartomány,
válaszidő felbontás

CPC-től függ

Felbontás

CPC felbontás +1 részecske / cm3

testo ViPR rendelési információ
Rend.sz. Leírás

Rend.sz. Leírás

1122B
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testo ViPR - Illékony részecske eltávolító PMP
kalibrálással
UNECE (ENSZ-EGB) R49 és R83 előírásoknak megfelel
A következőkből áll: testo MD19-3E, testo ASET15-1, testo
CU-2

1122

EECPC - Motor füstgáz kondenzációs
részecskeszámláló
EECPC TSI 3790 és vákuumszivattyú

202

testo MD19-3E - Forgótárcsás hígító károsanyagkibocsátás mérésekhez
Része: hígítófej, kezelőegység, kiegészítő tároló, országspecifikus hálózati kábel, gyári műbizonylat

Kérjük, válasszon ország-specifikus hálózati kábelt
78021
Tápkábel 2 m, 3 x 1 mm2, CH dugalj
78022
IEC kábel 2,5 m, 3 x 1 mm2, Schuko dugalj
78023
Tápkábel 2 m, 3 x 1 mm2, US dugalj
78024
Tápkábel 2,5 m, 3x 1 mm2, GB dugalj
78025

Kérjük, válasszon ország-specifikus hálózati kábelt
78021
Tápkábel 2 m, 3 x 1 mm2 CH-dugalj
78022
IEC kábel 2.5 m 3 x 1 mm2, Schuko dugalj
78023
Tápkábel 2 m, 3 x 1 mm2 US-dugalj
78024
Tápkábel 2.5 m, 3 x 1 mm2 GB-dugalj
Tápkábel, 3 x 1 mm2 AU--dugalj
78025
Kiegészítők és tartalék alkatrészek – testo ASET 15-1
98050
Szűrő DIF-LN-30
98029
Forgólapátos szivattyú, 21 l/perc
98003
Forgólapátos szivattyú, 3,1 l/perc
3009
HEPA-szűrő
504

Tápkábel, 3 x 1 mm2 AU dugalj

Kiegészítők és tartalék alkatrészek – testo MD19-3E
262

PCF 2,5 (ciklon szűrő) – eltávolítja a durva részecskéket (2,5
μm-es küszöb)

69090

10 üregű tárcsa (névleges hígítási arány 1:15 – 1:300)

69091

8 üregű tárcsa (névleges hígítási arány 1:150 – 1:3000)

79900

O-gyűrű szett testo MD19-3E pneumatikus csatlakozóhoz

3006

testo MD19-3E blokk

79010

Membrán szivattyú

79230

Fűtő patron

3009

HEPA-szűrő

testo ASET15-1 - Aktív hígító levegőellátás
elpárologtató csővel
Része: levegőellátás, elpárologtató cső, kiegészítő tároló,
ország-specifikus hálózati kábel, gyári műbizonylat

testo CU-2 - Digitális kezelőegység NanoMet-hez,
hálózat-képes
Része: kezelőegység, kiegészítő tartó, csatlakozó kábelek
testo MD19-3E-hez és testo ASET15-1-hez, szoftver,
ország-specifikus hálózati kábel

Kérjük, válasszon ország-specifikus hálózati kábelt
78021
Tápkábel 2 m, 3 x 1 mm2, CH dugalj
78022
IEC kábel 2,5 m, 3 x 1 mm², Schuko dugalj
78023
Tápkábel 2 m, 3 x 1 mm², US dugalj
78024
Tápkábel 2,5 m, 3x 1 mm², GB dugalj
78025
Tápkábel, 3 x 1 mm² AU dugalj
3020

Éves szervizcsomag (kalibrálással) a testo MD19-3E-hez

3021

Éves szervizcsomag (kalibrálással) a testo MD19-3E-hez és
a testo ASET15-1-hez

2025

PMP kalibráció testo ViPR rendszerhez

testo MD19-3E – Forgótárcsás hígító

testo MD19-3E – Forgótárcsás hígító.
A testo MD19-3E egy forgótárcsás hígító, mely 1:15-

A testo MD19-3E egy source/stack változat kipufogócsöveknél

től akár 1:3000-es hígítási arányra is képes. Ezzel a

végzett közvetlen mintavételezéshez. A hígítatlan gáz, a

hígítási módszerrel a hagyományos hígítással szemben

hígítóegység, és a hígító levegő megadott hőmérsékletre

számos probléma elkerülhető, új utakat nyit meg

melegíthető. Ezzel megakadályozható a nyers füstgázalkotók

aeroszol és füstgázmérés terén – különösen ott, ahol

kondenzációja a mintavételezés során.

nagy programozható
h tó hí
hígítási
ítá i arányok
á
k szükségesek.
ük é
k

A hígítási folyamat működési elve

A nyers füstgáz egy része megtölti a forgótárcsa üregeit, így kerül

A testo MD19-3E a forgótárcsás módszert használja a nyers

továbbításra a méréscsatornába, ahol HEPA-szűrt, részecskementes

füstgázminta hígításához a mérés során. A berendezéshez két tárcsa

friss levegővel keveredik el. A hígítási faktor a tárcsa kalibrációs

jár ( 8 és 10 üregű) a különböző hígítási tartományokra. Ez lehetővé

faktorának lineáris függvénye. (megfelelő üreg térfogat, és üregek

teszi a hígítási arány beállítását 1:15-től egészen 1:3000-ig. A nyers

száma tárcsánként), a forgási sebesség és az áramlási sebesség a

füstgáz mintavételezés körülbelül 2 liter/perces sebességgel történik.

következők szerint:

Tárcsa kalibrációs faktor x tárcsa forgási sebesség

Hígítási arány(DR) =

2

A

1

A

frisslevegő áramlási sebesség

részecske szűrő

2

friss levegő
melegítés
hígító
rendszer
(fűtött)

4
3

B

A nyers füstgáz csatorna
1 műszerház
3 tárcsa üreg

B
B mérési csatorna
2 forgó tárcsa
4 forgás tengelye

3

0,5 to 5 l/perc
érzékelőhöz

hígítóblokk
fűtése

szivattyúhoz

füstgáz
appr. 1,5 l /
perc

testo MD19-3E – Forgótárcsás hígító

Ciklon PCF2,5
testo MD19-3E első pillantásra:
A PCF2,5 ciklon modul egy strapabíró,

• Folytonosan váltható aeroszol hígítás széles

egyszerűen használható műszernek lett
kifejlesztve a hígítóalagútból kivont

tartományban
• A hígítási arány szerszámok és újra kalibrálás nélkül

nyers füstgáz durva részecskéinek
eltávolítására. Általában a 2,5 μm

állítható
• Kiemelkedően pontos hígítás még nagy arányoknál is

feletti aerodinamikus átmérőjű
részecskéket szűri meg. Az UNECE

• A hígítás közvetlenül a füstgáz forrása közelében
történik

(ENSZ-EGB) R83 és R49 előírások
javaslatait hivatott biztosítani.

• A nyers füstgáz visszavezethető a kipufogóba vagy
más elvezetőbe

Ezek a durva részecskék egy tároló tartályban kerülnek

• Beépített melegítő választható hőmérséklettel

tárolásra, míg a kisebb részecskék tovább haladnak

az illékony részecskék kondenzációjának

a testo MD19-3E hígító rendszerébe. A ciklon szűrő

megakadályozásához

egy tartólemezre van erősítve, mely illeszkedik a
testo MD19-3E hígítófejre. Egy rövid tömlő köti

• Egyszerű beépítés szabvány 19”-os állványokba
• Alacsony karbantartási költségek, rövid állásidő

össze a bemenetet és a testo MD19-3E portot, így a
részecskeveszteség minimális.

A testo MD19-3E műszaki adatai
Aeroszol

Füstgáz, vagy nanorészecskéket tartalmazó
levegő

Nyers füstgázáram

Kb. 1,5 l/perc

Mérési gázáram

Teljes hígítási tartomány: 0,6 … 1,5 lN/perc
magas hígítási arányoknál akár 5 lN/perc

Nyers
füstgáznyomás

-20 … +300 mbar környezethez viszonyítva
alacsony hígítási arányoknál (gyors forgási
sebesség)
-20 … +400 mbar környezethez viszonyítva rövid
ideig és magas hígítási arányoknál

Tápellátás

90 – 240 VAC, 50/60 Hz, max. 300 VA

Helyi működtetés

Szivattyú kapcsoló, hőmérséklet szabályozó,
hígítás potenciométer, LED jelzőfények

Távoli működtetés

• Etherneten a testo CU-2 kezelőegységgel
• Analóg DC jelekkel, 0-10 VDC

Szerelvény

• testo ASET 15-1-gyel 19”-os állványra/
tárolóegységre szerelve
• Külön, 3U / 42 HP tárolóegységen

Súly

Hígítófej:
ca. 4,5 kg
Kezelőegység tárolóban:
ca. 5,6 kg
Pneumatikus és elektromos csatlakozók:ca. 3,1kg

Működési feltételek

Tkörny: +10 ... +40 °C
0 ... 80 %RH, max. 80% +30°C-on, lineáris
eséssel 50%-ig +40°C-on, nem kondenzálódó

Kalibráció

• Standard kalibráció 90 nm-es lebegő NaCL
részecskékkel, hígító hőmérséklet: +80 °C
• UNECE R83 kalibráció lehetséges, ha a
berendezés integrálva van a testo ASET 15-1
rendszerbe

• 1000 óra működési idő az ajánlott szervizelések között

testo MD19-3E rendelési adatok
Rend. sz. Leírás
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testo MD19-3E - Forgótárcsás hígító károsanyagkibocsátás mérésekhez
Része: hígítófej, kezelőegység, kiegészítő tároló, országspecifikus hálózati kábel, gyári műbizonylat

Kérjük, válasszon ország-specifikus hálózati kábelt
78021
Tápkábel 2 m, 3 x 1 mm2 CH-dugalj
78022
IEC kábel 2,5 m 3 x 1 mm2, Schuko dugalj
78023
Tápkábel 2 m, 3 x 1 mm2 US-dugalj
78024
Tápkábel 2,5 m, 3 x 1 mm2 GB-dugalj
78025
Tápkábel 3 x 1 mm2 AU-dugalj
Kiegészítők és tartalék alkatrészek – testo MD19-3E
262
PCF 2,5 (ciklon szűrő) – eltávolítja a durva részecskéket (2,5
μm-es küszöb)
69090
10 üregű tárcsa (névleges hígítási arány 1:15 – 1:300)
69091
8 üregű tárcsa (névleges hígítási arány 1:150 – 1:3000)
79900
O-gyűrű szett testo MD19-3E pneumatikus csatlakozóhoz
3006
testo MD19-3E blokk
79010
Membrán szivattyú
79230
Fűtő patron
3009
HEPA-szűrő
3020

Éves szervizcsomag (kalibrálással)
testo MD19-3E-hez

testo ViPR – Nyers füstgáz mintavételezés és előkészítés

Leányvállalatok
Forgalmazók

Korábbi nanorészecske mérés specialistánk, a Matter

A Matter Aerosol átfogó, mély, és elismert kutatás-

Aerosol 2010 óta a Testo család tagja, 2015-ben teljesen

fejlesztés eredményei így már teljesek a professzionális

beépült a Testo AG-be. A nanorészecske méréstechnológia

méréstechnológia terén piacvezető Testo AG 50 éves

üzleti ágazatának integrálásával a Testo AG a kutatás-

szakmai tapasztalataival. Az új megállapodás révén tökéletes

fejlesztésben közösen elért megoldások célzott és ügyfél-

nanorészecske méréstechnológiai megoldások válnak

orientált megvalósítását, valamint az alapos és bevált, ipari

elérhetővé az Ön számára.

gyártásban, szolgáltatásokban, és értékesítésben rejlő

Lépjen kapcsolatba specialistáinkkal:

lehetőségek kiaknázását tűzte ki célul.

Küldjön e-mailt a kapcsolat@testo.hu

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest
Röppentyű u. 53
Tel.: +36 1 237 17 47
Fax: +36 1 237 17 48
kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

A változtatás jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő képek illusztrációk, tájékoztató jellegűek.
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Partnere a nanorészecske mérésben.

