
Elk voertuig testen.
Overal.

testo NanoMet3 voor Real Driving Emissions (RDE). 



Doel van de nanodeeltjes-meting: 
schone, gezonde lucht

Het nanodeeltjes-meetsysteem testo NanoMet3 



Nanodeeltjes uit verbrandingsmotoren vormen een gevaar 

voor de gezondheid. Dankzij nieuwe motortechnologieën en 

de inzet van roetfilters wordt de deeltjesuitstoot wat hun 

massa betreft weliswaar gereduceerd, maar door de hogere 

injectiedruk worden de uitgestoten deeltjes ook aanzienlijk 

kleiner. Vanwege hun hoge diffusievermogen zetten deze 

nanodeeltjes zich af in de longblaasjes, dringen van daaruit 

diep in het menselijk lichaam en verhogen het risico om 

kanker of een hartinfarct te krijgen. 

Naast de gravimetrische uitlaatgasmeting moet daarom ook 

de aantalconcentratie van nanodeeltjes in het uitlaatgas van 

verbrandingsmotoren worden bepaald. Daarvoor hebben 

controlecentra en onderzoeks- & ontwikkelingsafdelingen 

uiterst gevoelige meettechniek nodig, die niet alleen onder 

laboratoriumomstandigheden of op de rollenbaan, maar ook 

onder de werkelijke omstandigheden op de weg 

nauwkeurige resultaten levert. Alleen zo kunnen immers de 

Real Driving Emissions (RDE) worden bepaald.

testo NanoMet3: Draagbare nanodeeltjesteller

Dankzij de jarenlange ervaring met nanodeeltjes-

meetapparatuur voor automobiele, laboratorium- en 

milieutoepassingen kon Testo met de NanoMet3 een 

robuuste, draagbare en kostenefficiënte deeltjesteller, 

een zogenaamd Portable Emission Measurement System 

(PEMS) ontwikkelen.

De eisen aan zo'n meetsysteem zijn hoog:

•  Nauwkeurige en reproduceerbare meetresultaten

•  Dezelfde instrumentinstellingen bij benzine- en 

dieselvoertuigen

•  Eenvoudig in het gebruik

De testo NanoMet3 biedt uiterst nauwkeurige metingen over 

een groot concentratiebereik en is daarmee zeer geschikt 

voor een breed gamma aan toepassingen:

•  Deeltjesmeting volgens RDE voor typegoedkeuring 

overeenkomstig Euro 6c-norm

•  Deeltjesbepaling voor onderzoek en ontwikkeling van 

roetfilters

•   Karakterisering van de deeltjesemissie van benzine- en 

dieselmotoren 

Het grote meetbereik van 10.000 – 300.000.000 pt/cm³ dekt 

haast alle uitlaatgasnormen wat betreft deeltjesaantal af.

PM10: Fijnstof, deeltjesdiameter < 10 µm

PM2,5: Fijnfractie, deeltjesdiameter < 2,5 µm

PM0,1:  Nanodeeltjes/ultrafijne deeltjes, deeltjesdiameter < 
0,1 µm/< 100 nm

PM10 PM2,5 PM0,1
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testo NanoMet3: 
Mobiele nanodeeltjestelling en -meting

•  De deeltjesaantalconcentratie (pt/cm3)

•  De gemiddelde diameter (van 10 tot 300 nm)

•  De deeltjesmassa (mg/cm3)

•  De oppervlakteconcentratie van in de longen  

neergeslagen deeltjes, Engl. Lung Deposited Surface Area 

– LDSA (μm²/cm³)

Aangezien er in de testo NanoMet3 een pc inclusief 

standaard geïnstalleerde software geïntegreerd is, kunnen 

de gemeten gegevens enerzijds op de interne harde schijf 

worden opgeslagen en gedocumenteerd. Anderzijds kan 

men de gegevens ook per SD-kaart exporteren of op een 

aangesloten monitor laten weergeven en verder verwerken. 

Met zijn compacte afmetingen van slechts 526 x 409 x 216 mm kan men de testo NanoMet3 comfortabel in elke kofferbak 

plaatsen. Via de verwarmde bemonsteringsslang die aan de uitlaat wordt aangesloten, worden de uitlaatgassen het 

meetinstrument in geleid, waar de volgende waarden worden bepaald:



De voordelen van PEMS

Met mobiele emissie-meetinstrumenten – PEMS – kunnen emissies van verbrandingsmotoren onder reële 

omstandigheden authentieker worden gemeten dan met standaard-laboratoriummetingen. Bovendien zijn PEMS een 

kostenefficiënte oplossing ter inspectie van motoren van zware voertuigen onder daadwerkelijke rijomstandigheden. 

De motor hoeft immers niet meer uitgebouwd te worden om de officiële testcyclus op een proefbank te doorlopen. De 

voertuigen worden gewoon uitgerust met on-board-emissie-meetinstrumenten en tijdens het daadwerkelijke rijden getest.

Het unieke meetprincipe van Testo

Aangezien de plek waar de monsters worden genomen zich 

bij de meeste PEMS bij de uitgang van het eindstuk bevindt, 

kunnen de vluchtige stoffen condenseren tot nanodruppels, 

die vervolgens samen met de niet-vluchtige, vaste stoffen 

als deeltjes worden herkend. Om alleen de daadwerkelijke 

vaste deeltjesfractie te meten, wordt het genomen monster 

met behulp van een verdunner met ronddraaiende schijf 

verdund, zodat in de verdampingsbuis de vluchtige 

fracties worden afgescheiden. Dit stemt overeen met de 

behandeling van uitlaatgas overeenkomstig het Particle 

Measurement Program (PMP) van de Transport Division van 

de UN/ECE.

Diffusie-oplading

Nog een bijzonderheid van de testo NanoMet3 is de mini-

diffusiegrootte-classificator, een nieuwe sensor voor het 

meten van de aantalconcentratie en de gemiddelde diameter 

van nanodeeltjes. In tegenstelling tot de meeste PEMS die 

met een condensatie-deeltjesteller (CPC) werken en de 

nanodeeltjes door een met oplosmiddeldamp verzadigde 

ruimte leiden, bouwt Testo op het meetprincipe van 

diffusie-oplading. De deeltjes worden door een elektrisch 

wisselveld geleid, waar ze al naargelang hun grootte meer 

of minder lading opnemen. De twee daaropvolgende 

elektrometers meten de ontvangen lading en geven daardoor 

uitsluitsel over het aantal en de gemiddelde diameter van 

de deeltjes. Deze methode verhoogt de kwaliteit van de 

meting aangezien de koolwaterstof-emissiemetingen niet 

beïnvloed kunnen worden door butanolverontreinigingen 

in de testruimte of door vervuilde lucht. De aanschaf- en 

inspectiekosten zijn bovendien een stuk lager. 



testo NanoMet3: 
Eenvoudig in het gebruik,  
talloze voordelen

Naast zijn exacte resultaten overtuigt de testo NanoMet3 

ook door zijn simpele bediening en omgang:

•  Bediening met één knop

•  Geen hulpmiddelen zoals werkvloeistof of radioactieve 

bronnen nodig

•  Dezelfde instrumentinstellingen voor benzine- en 

dieselvoertuigen

•  Geïntegreerde pc en standaard geïnstalleerde software

•  Geïntegreerde gegevensdocumentatie en gegevensopslag

•  Opslag op SD-kaart of geïntegreerde harde schijf

•  Eenvoudig in het onderhoud

•  Onderhoudsarm – door een speciale coating van de 

verdunner bedraagt het onderhoudsinterval 1.000 

bedrijfsuren

Veelzijdige aansluitmogelijkheden

•  2 USB-aansluitingen

• RS232-aansluiting

•  AO-aansluiting

•  LAN-/ethernet-aansluiting

•  WiFi (optioneel)

•  AK-rapport

•  INCA-communicatie

Het nanodeeltjes-meetsysteem testo NanoMet3 



•  Interfaces voor pc

• Sleuf voor SD-kaart

•  Voeding via 12V/24V-
batterij

•  Verwarmingsslangen voor 
thermische behandeling 
van ontnomen uitlaatgas

•  Snelkoppeling voor 
meetgasinlaat

•  Weergave van de resultaten op 
een aangesloten monitor
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www.testo.com

Uw partner voor het 
nanodeeltjesmanagement

Als specialist voor meettechniek beschikt Testo niet alleen 

over jarenlange ervaring met nanodeeltjes-meetapparatuur. 

In 2015 werd de specialist voor nanodeeltjes-management, 

de Matter Aerosol AG, opgenomen in de onderneming. 

De uitgebreide en erkende speciale knowhow van Matter 

Aerosol op het gebied van onderzoek en ontwikkeling wordt 

thans aangevuld met de ruim 60-jarige ervaring van Testo 

als 's werelds marktleider op het gebied van professionele 

meettechniek. 

Daardoor kan Testo optimaal gebruik maken van synergieën 

in onderzoek en ontwikkeling en de omvangrijke en 

beproefde mogelijkheden van industriële productie, service 

en verkoop doel- en klantgericht toepassen.

Dankzij talrijke vestigingen en servicepartners op 

vijf continenten kan Testo zijn klanten een optimale 

performance op het gebied van nanodeeltjesmeting en 

het schoonhouden van de lucht bieden – zowel voor 

ondernemingen als voor controle-instanties van de 

overheid. 
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