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Termékadatlap

10 és 700 nm közötti részecskék átlagos átmérőjének és 

koncentrációjának mérése

Részecskemérés RDE típusvizsgálathoz az Euro 6c 

szabvánnyal összhangban

Azonos műszerbeállítás benzin és dízel járműveknél

Füstgázelőkészítés beépített PMP termodilúcióval

Mérés változó motor terhelésnél a gyors válaszidőnek 

köszönhetően

Nincs szükség további erőforrásokra a működéshez

Nanorészecske-számláló rendszer  valós 
vezetési feltételek melletti kibocsátás 
(RDE) méréséhez

testo NanoMet3 – 
a nanorészecske-szám mobil méréséhez

pt/
cm3 nm mg/

m3
μm²/
cm3

A speciálisan valós vezetési és közúti körülményekhez 

kifejlesztett testo NanoMet 3 hordozható nanorészecske-

számláló mérőrendszer nem csak a részecskeszám precíz 

megállapítására képes, hanem a füstgáz szilárd részecskéinek 

átmérőjének mérésére is. Ezek mellett alkalmas a tüdőbeli 

depozíc iós részecskék tömegének és fe lü let i 

koncentrációjának mérésére.

A testo NanoMet 3 kompakt, ugyanakkor strapabíró 

kialakítása révén kiemelkedő, valamint nagy méret és 

koncentráció tartományokhoz is alkalmazható, így a 

legkülönfélébb felhasználási területeken is helytáll.

Ilyen felhasználási terület lehet például az Euro 6c 

szabványhoz tartozó RDE szerinti füstgázmérés, a benzin és 

dízel üzemű motorokból származó emissziós részecskék 

jellemzése, vagy részecske meghatározás részecskeszűrők 

kutatás-fejlesztése során. Az egyszerű kialakítás és az 

egygombos működtetés tökéletes fedélzeti diagnosztikai 

rendszerré teszi. Ezt az EU Közös Kutatóközpontja is 

elismerte: a testo NanoMet 3 két évben egymás után elnyerte 

az Arany Műszer díjat PEMS-PN (Portable Emissions 

Measurement System – Particle Number; hordozható 

kibocsátásmérő rendszer) kategóriában.
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Műszaki adatok/ kiegészítők

testo NanoMet3
Hordozható nanorészecske-számláló; további tartozékok: 
szállítóbőrönd, fűtött mintavételező tömlő, LAN kábel, USB-
vezeték nélküli LAN adapter, SD kártya, USB hosszabbító kábel, 
kábel külső jelhez, tápkábel, D-Sub csatlakozó és D-Sub dugalj, 
füstgáztömlő csatlakozóval, az adott országban használt hálózati 
kábel, gyári műbizonylat.

Rend. sz.: 444

Műszaki adatok

Aeroszol Füstgáz vagy nanorészecskéket 
tartalmazó levegő

Koncentráció tartomány Érzékelő: 1E3 ... 1E6 részecske/cm3; 
Higítva: 1E4 ... 3E8 részecske/cm3

Részecske méret 10 … 700 nm = 0,01 … 0,70 μm

Átlagos részecskeméret 
tartomány (módusz 
átmérő) 

10 ... 300 nm = 0,01 ... 0,30 μm

Nyers füstgázáram 4 lN/perc, aktív szivattyúzás belső 
szivattyúval

Higítási faktorok Standard: 10, 100, 300
(szabadon választható, vagy 
automatikus választás a rendszer által)

Mérőgáz áram 1 lN/ perc

Feszültség 12 … 24 V DC, max. 60 A. 90 – 240 V 
AC 50/60 Hz

Áramfogyasztás Névleges fogyasztás 650 W; 300 W 
standard környezeti körülmények között

Elpárologtató cső 
hőmérséklet

Környezeti hőmérséklettől 300 °C-ig; 
pontosság: ±3 °C 

Szerelvény 19” műszerház fogókkal

Súly Kb. 18 kg; csatlakoztatott 
kiegészítőkkel kb. 23 kg

Méret (szél. x mag. x mély.) 526 x 409 x 216 mm

Üzemelési feltételek Környezeti hőmérséklet: 5 … 35 °C;
0 … 80% relatív páratartalom, max 80% 
30 °C-on, lineáris csökkenéssel 50%-ig 
35 °C-on, nem kondenzálódó

Érzékelő kalibráció Standard kalibráció NaCl részecskékkel

Rendszer kalibráció Referencia: PMP rendszer; 
koromgenerátorral 60 és 85 nm átlagos 
részecskeátmérővel

Kiegészítők Rend. sz.:

Hálózati kábel
2 m, 3 x 1 mm2, CH dugalj

78021

IEC tápkábel
2,5 m, 3 x 1 mm2, Schuko dugalj

78022

Hálózati kábel
2 m, 3 x 1 mm2, US dugalj

78023

Hálózati kábel
2,5 m, 3 x 1 mm², GB dugalj

78024

Hálózati kábel
2,5 m, 3 x 1 mm2, AU dugalj

78025

Éves szervizelés csomag
(kalibrációval együtt) 

2444

Kalibráció 2446

testo NanoMet 3 kiegészítők és pótalkatrészek

testo NanoMet3 érzékelő 333

Szállítóbőrönd N3001

Fűtött mintavételező tömlő N1602

Akkumulátor kábel (tápellátás) 6424

USB vezeték nélküli LAN adapter Kérésre

Kábel külső analóg jelhez 6425

Többletgáz kimenet szett

Szilikon tömlő 68010

Csatlakozó tömlő N3509

OBD adapter szett

USB Bluetooth adapter 4444

Navilock GPS 4447

INCA csatlakozás 
(hardver és szoftver)

4448
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