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Produktový Datasheet

Stabilní reprodukovatelné rozdělení velikosti částic  

s vysokou hmotnostní koncentrací

Pevné částice s podobným rozdělením pohyblivosti jako 

u emisí dieselových motorů

Minimální ovlivnění objemové koncentrace částic 

nárůstem tlaku

Snadná obsluha

Integrovaný mobilní 19-ti palcový rack

Generátor pevných částic testo REXS 
– reprodukovatelný výfukový simulátor

testo REXS – pro testování částic

Testo REXS je generátor pevných částic, který byl vyvinut 

specielně pro vývoj a testování filtrů pevných částic.  

Na rozdíl od dieselového spalovacího motoru, testo REXS 

nevytváří pouze reprodukovatelný, konstantní a stabilní 

proud spalin, ale především sazové nanočástice.  

To je důležitá přednost pro výrobce filtrů při měření 

účinnosti filtrů pevných částic pro spalovací motory 

motorových vozidel, lodí, kolejových vozidel nebo jeřábů. 

Také při kalibrování testovacích zařízení pro motory  

toto hraje velkou roli. Navíc je testo REXS velmi vhodný  

pro testování a certifikace filtrů přívodu vzduchu, 

kabinových filtrů a zařízení na odsávání prachu.  

Testo REXS je proto perfektním nástrojem pro preciznější, 

efektivnější a spolehlivější generování pevných částic. 
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Technická data

Údaje pro objednání

Aerosol Sazové nanočástice produkované ve spalovacím procesu

Produkovaná hmotnost částic Od 1,5 g/hod. při průměru částic 80 nm do 2,5 g/hod. při 110 nm.

Koncentrace množství částic 107–108 částic/cm3

Velikost částic Monomodální distribuce se standardní odchylkou cca 1,5 až 1,7 pro velikost částic mezi 30 až 60 nm
Monomodální distribuce se standardní odchylkou cca 1,8 až 1,9 pro velikost částic mezi 60 až 120 nm

Výstupní proud zkušebního aerosolu 300–700 Nl/min. při různých průměrech částic, cca 150 Nl/min. v módu Standby

Protitlak Až 500 mbar nad atmosferický tlak

Morfologie Podobná jako sazové částice u dieselových motorů

Kalibrace Gravimetrická analýza vzorků aerosolového filtru
SMPS analýza rozdělení velikosti částic

Specifikace zásobování plynem • C3H8 (propan), čistota 99,95 % (třída 35), až 2 Nl/min. při 5 bar
• N2 (dusík), čistota 99,999 % (třída 50), až 2 Nl/min. při 5 bar
• stlačený vzduch, suchý (< 2 % rel. vlhkosti při +23 °C, rosný bod cca -28 °C)

Montáž • Mobilní 19-ti palcový rack
• Aretovatelná kolečka
• Držák pro 3 lahve se stlačeným plynem (po 10 litrech)
• Nastavitelná orientace vypouštění aerosolu
• Přihrádky pro notebook a příslušenství

Popis Obj.č. Kč

testo REXS – reprodukovatelný výfukový simulátor 366

Roční údržba pro testo REXS (bez kalibrace) 2366

Příslušenství a náhradní díly

Souprava filtrů pro testo REXS 2050

Zapalovací elektroda 1689

MFC REXS 2 Nl/min. C₃H₈ R1304

MFC REXS 2 Nl/min. N₂ R1305

MFC REXS 50 Nl/min. vzduch R1306


