
Dilediğiniz aracı test 
edin.
Dilediğiniz yerde.
Gerçek sürüş emisyonları (RDE) için testo NanoMet3. 



Nanopartikül ölçümünün amacı:
Temiz, sağlıklı hava

Nanopartikül ölçüm sistemi testo NanoMet3 



Yanmalı motorlardan elde edilen nanopartiküller, sağlık 

açısından tehlikelidir. Yeni motor teknolojileri ve partikül 

filtrelerinin kullanımı sayesinde, partikül emisyonları toplam 

kütle bakımından azaltılır, ancak daha yüksek enjeksiyon 

basınçları nedeniyle, yayılan partiküller de oldukça küçüktür. 

Yayılma kabiliyetleri yüksek olduğundan, bu nanopartiküller 

pulmoner alveollere yerleşir, buradan insan organizmasına 

daha derinden nüfuz eder ve kansere yakalanma veya kalp 

krizi geçirme riskini artırır.

Bu nedenle, yanma motorlarının egzoz gazındaki 

nanopartiküllerin sayı yoğunluğu da, gravimetrik egzoz gazı 

ölçümüne ek olarak belirlenmelidir. Bunu başarmak için, 

izleme tesisleri ile Araştırma ve Geliştirme departmanları, 

sadece laboratuar koşullarında veya bir yuvarlanan yol test 

tezgahında değil, aynı zamanda karayolu trafiğinde gerçek 

koşullar altında da kesin sonuçlar veren yüksek hassasiyetli 

ölçüm teknolojisi gerektirir. Bu, Gerçek Sürüş Emisyonlarının 

(RDE) belirlenmesinin tek yoludur.

testo NanoMet3: Portatif nanopartikül sayacı

Otomotiv, laboratuar ve çevre uygulamaları için nanopartikül 

ölçüm ekipmanlarıyla yılların verdiği deneyim sayesinde 

Testo, Taşınabilir Emisyon Ölçüm Sistemi (PEMS) adı verilen 

sağlam, taşınabilir ve düşük maliyetli bir partikül sayacı 

geliştirebilmiştir.

Böyle bir sisteme olan talepler yüksek:

•  Hassas, tekrarlanabilir ölçüm sonucu

•  Benzinli ve dizel araçlar için aynı cihaz ayarları

•  Kolay kullanım

testo NanoMet3, geniş bir konsantrasyon aralığında yüksek 

hassasiyetli ölçümler sunar ve bu nedenle çok çeşitli 

uygulamalar için uygundur:

•  Euro 6c standardına göre tip testi için RDE'ye göre 

partikül ölçümü

• Partikül filtrelerinin araştırılması ve geliştirilmesi için  

 partikül tespiti

•   Benzinli ve dizel motorlarda partikül emisyonlarının 

karakterizasyonu 

10,000 ile 300.000.000 pt/cm³ arasındaki geniş ölçüm aralığı, 

partikül sayısı ile ilgili tüm egzoz gazı normlarını kapsamaktadır.

PM10: İnce partikül madde, partikül çapı < 10 µm

PM2.5: İnce partikül, partikül çapı < 2.5 µm

PM0.1:  Nanopartiküller/ultra ince partiküller, partikül çapı < 
0.1 µm/< 100 nm

PM10 PM2.5 PM0.1
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testo NanoMet3: 
Mobil nanopartikül sayımı
ve ölçümü

•  Partikül sayısı konsantrasyonu (pt/cm3)

•  10 ila 300 nm arasında ortalama partikül büyüklüğü

• Partikül kütlesi (mg/cm3)

•  Akçiğerde biriken yüzey alanı – LDSA (μm²/cm³)

Önceden yüklenmiş yazılım dahil olmak üzere bir PC, testo 

NanoMet3’ün içine yerleştirildiğinden, kaydedilen veriler bir 

yandan dahili sabit diskte kaydedilebilir ve belgelenebilir. 

Diğer taraftan, veriler ayrıca SD kart ile dışarıya aktarılabilir 

veya bağlı bir monitör aracılığıyla görüntülenebilir ve daha 

fazla işlenebilir.

testo NanoMet3’ün kompakt boyutları - sadece 526 x 409 x 216 mm - herhangi bir araba bagajında rahatça istiflenebilmesini 

sağlar. Egzoz gazları, egzoz borusuna bağlı olan ısıtılmış örnekleme hortumundan, aşağıdaki değerlerin kaydedildiği ölçüm 

cihazına çekilir:



PEMS‘in avantajları

Mobil emisyon ölçüm cihazları ile yanmalı motor emisyonları, standart laboratuar ölçümlerine göre gerçek koşullar 

altında daha güvenilir şekilde kaydedilebilir. Buna ek olarak, PEMS, ağır vasıta araçlarının motorlarını gerçek sürüş 

koşullarında test etmek için düşük maliyetli bir çözümdür. Test tezgahındaki resmi test döngüsünden geçmek için 

motorun sökülmesine gerek yoktur. Araçlarda sadece yerleşik emisyon ölçüm cihazları bulunur ve gerçek sürüş 

koşullarında test edilir.

Eşsiz Testo prensibi

Çoğu PEMS’deki örnekleme noktası, egzoz borusunun 

çıkışında bulunduğundan, uçucu maddeler, daha sonra 

uçucu olmayan, katı maddelerle birlikte partiküller olarak 

tanımlanan nano-damlacıklar halinde yoğunlaşabilirler. 

Sadece gerçek katı partikül fraksiyonunu ölçmek için, egzoz 

gazı numunesi bir rotasyon seyreltici yardımıyla seyreltilir, 

böylece uçucu bileşen buharlaştırma borusunda ayrılır. 

Bu, BM / ECE’nin Ulaştırma Bölümünün Partikül Ölçüm 

Programına (PMP) göre egzoz gazı hazırlığına karşılık gelir.

Difüzyon şarjı

testo NanoMet3’ün diğer bir özelliği de mini difüzyon 

sınıflandırıcıdır, sayı yoğunluğunun ölçümü ve 

nanopartiküllerin ortalama çapı için yeni bir sensördür. 

Yoğunlaşma partikül sayacı (CPC) ile çalışan ve çözücü 

buharla doyurulmuş bir bölmeden nanopartikülleri geçiren 

çoğu PEMS'in aksine Testo, difüzyon şarjının ölçüm 

prensibine dayanır. Partiküller, boyutlarına bağlı olarak az ya 

da çok yüklü hale gelen bir elektriksel değişim alanına geçer. 

Sonraki iki elektrometre şarjı ölçer, böylece partiküllerin 

sayısı ve ortalama çapı hakkında bilgi sağlar. 

Bu yöntem, ölçüm odasında kaliteyi arttırır, çünkü 

hidrokarbon emisyon ölçümleri test odasındaki veya kirli 

havadaki butanol kontaminasyonundan etkilenmez. Satın 

alma ve test maliyetleri de oldukça düşüktür. 



testo NanoMet3: 
Kolay taşıma, sayısız avantaj

Kesin sonuçlarının yanı sıra testo NanoMet3, karmaşık 

olmayan kullanımı ve kolay taşıması sayesinde de avantaj 

sağlar:

•  Tek tuşla çalışma

•  Çalışma sıvıları veya radyoaktif kaynaklar gibi herhangi bir 

işletim materyali gerekli değildir

• Benzinli ve dizel araçlar için aynı cihaz ayarları

•  Entegre PC ve önceden yüklenmiş yazılım

•  Entegre veri raporlama ve veri depolama

•  SD kartta veya dahili sabit sürücüde depolama

•  Kolay bakım

•  Düşük bakım - özel rotasyonlu seyreltici kaplama 

sayesinde servis aralığı 1.000 çalışma saatidir

Farklı bağlantı seçenekleri

•  2 USB bağlantısı

• RS232 bağlantısı

•  AO bağlantısı

•  LAN/Ethernet bağlantısı

•  Wireless LAN (opsiyonel)

•  AK protokol

•  INCA bağlantısı
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•  PC için arayüzler

• SD kart yuvası

•  12V/24V batarya ile güç 
kaynağı

•  Örneklenmiş egzoz gazının 
ısıl işlemi için ısıtılmış 
hortumlar

•  Ölçüm gazı girişi için hızlı 
bağlantı elemanı

•  Bağlı bir monitörde sonuçların 
görüntülenmesi
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Nanopartikül yönetimi için 
partneriniz

Bir ölçüm teknolojisi uzmanı olarak, Testo yılların deneyimine 

sadece nanopartikül ölçüm ekipmanlarıyla sahip değildir. 

2015 yılında, nanopartikül yönetimi uzmanı Matter Aerosol 

AG, şirkete entegre edildi. Matter Aerosol’ün Araştırma ve 

Geliştirme alanındaki kapsamlı ve tanınmış uzman bilgisi, 

Testo’nun profesyonel ölçüm teknolojisinde bir dünya pazar 

lideri olarak 60 yılı aşkın tecrübesi ile desteklenmiştir.

 

Bu, Testo’nun Araştırma ve Geliştirme alanındaki sinerjileri 

optimal bir şekilde kullanmasını ve aynı zamanda endüstriyel 

üretim, hizmet ve satışların kapsamlı ve kanıtlanmış 

olanaklarının hedefe yönelik ve müşteri odaklı bir şekilde 

uygulanmasını sağlar.

Beş kıtada yer alan çok sayıda iştirak ve hizmet ortağı 

sayesinde Testo, nano partikül ölçümü ve hava kirliliği 

önleme konusundaki her konuda müşterilerine ve devlet 

denetleme yetkililerine en iyi desteği sunabilmektedir. 
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