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Toepassingsvoorbeeld

Stofdeeltjes in de fabricage van halfgeleiders, kiemen in de 

productie van geneesmiddelen, DNA-sporen in de biotech-

nologie – hoe complexer de processen, des te gevoeliger 

zijn ze ook voor storingen door nanodeeltjes. Door uitgeki-

ende productieprocessen, filtertechnieken en ventilatiecon-

cepten kan men de deeltjesconcentratie reduceren. De 

grootste deeltjesbron kan men echter niet zo snel eli-

mineren: de mens. Via huid, ademhaling en kleding dragen 

Monitoring van de door medewerkers 
veroorzaakte nanodeeltjes-uitstoot in 
cleanrooms met de testo DiSCmini.

de medewerkers in grote mate bij aan de deeltjesbelasting 

in cleanrooms. 

De nanodeeltjesmeter testo DiSCmini kan aan de riem wor-

den bevestigd en bewaakt de uitstoot van deeltjes in het 

adembereik. Daardoor biedt de testo DiSCmini de exploi-

tanten van cleanrooms de mogelijkheid om de invloed van 

de medewerkers op de luchtkwaliteit te documenteren, te 

begrijpen en te reduceren. 
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De uitdaging.

Ieder mens verliest per dag 10 tot 16 gram haren en huid-

schilfers. Miljoenen bacteriën bevolken de huid en boven-

dien worden er met elke keer ademhalen honderdduizenden 

waterdruppels en kiemen uit het lichaam naar buiten geslin-

gerd. Geen wonder dat de medewerkers met 30 tot 40 pro-

cent van de deeltjesuitstoot de grootste besmettingsbron in 

cleanrooms uitmaken. 

De principiële invloed van het personeel op het cleanroom-

systeem is binnen veel ondernemingen weliswaar bekend, 

maar het probleem wordt meestal enkel preventief aange-

pakt met speciale cleanroomkleding en mondmaskers. Tot 

nu toe ontbrak het juiste instrumentarium om de deeltjesuit-

stoot van de medewerkers continu te onderzoeken, te be-

grijpen en deel te laten uitmaken van het cleanroom-proces 

– met gedefinieerde grenswaarden en precies vastgelegde 

instructies voor wat te doen bij overschrijden ervan.  

De oplossing.

Met het handinstrument testo DiSCmini kan de deeltjesuit-

stoot van de medewerkers in de cleanroom eenvoudig en 

continu worden bewaakt. De nanodeeltjesmeter testo DiSC-

mini kan aan de riem worden bevestigd en meet door een 

verlengslang de lucht in het adembereik. De testo DiSCmini 

detecteert met een tijdresolutie van 1 seconde het aantal 

deeltjes in een bereik van 10 tot 700 nm en de gemiddelde 

deeltjesgrootte in een bereik van 10 

tot 300 nm. Verder geeft hij met de 

LDSA-waarde het effect op het men-

selijke organisme aan. 

Dankzij zijn praktische formaat en ge-

ringe gewicht kan de testo DiSCmini 

op het lichaam worden gedragen zon-

der te hinderen.  
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De hoge tijdresolutie maakt het mogelijk een toe- of afname 

van de nanodeeltjesconcentratie binnen 1 seconde vast te 

stellen en duidelijk toe te wijzen aan bepaalde gebeurtenis-

sen. 

Door de gepatenteerde meetmethode, die geen hulpmid-

delen nodig heeft en dus geen besmetting veroorzaakt, is 

het instrument altijd klaar voor gebruik. De flinke accu is af-

gestemd op een mobiele gebruiksduur van tot wel 8 uur. De 

meetwaarden worden als CSV-bestand op een SD-kaart op-

geslagen en kunnen van daaruit gemakkelijk verder worden 

verwerkt.

De voordelen in één oogopslag.

De draagbare nanodeeltjesmeter testo DiSCmini onder-

steunt beheerders van cleanrooms bij alle wezenlijke vragen 

omtrent de deeltjesuitstoot door medewerkers:

•  Eenvoudige uitrusting van de medewerkers, weinig ge-

wicht en gering formaat

•  Gelijktijdige meting van aantal deeltjes, gemiddelde deelt-

jesgrootte en LDSA met een tijdresolutie van 1 seconde

•  Werkt draagbaar, onafhankelijk van de positie en zonder 

hulpmiddelen, ongevoelig voor trillingen

Meer informatie.

Nadere informatie over de testo DiSCmini en alle antwoor-

den op uw vragen over de meting van nanodeeltjes in clean-

rooms krijgt u van onze experts via +49 (0)7653 681-5062 of 

sales-nanoparticle@testo.de

De nanodeeltjesmeter testo DiSCmini


