
  COUNTER
DEELTJESTELLER



Met de AVL DiTEST Counter kunt u op een efficiënte

manier fijnstofdeeltjes meten. Het meetprincipe

“Advanced Diffusion Charging” (elektrisch opladen

van deeltjes) en de robuuste constructie maken een

snelle meting mogelijk. 

Compact en robuust

is de behuizing zodat die tegen een stootje kan in de  werkplaats. Met een 

laag gewicht van ± 8 kg. is de Counter licht en makkelijk verplaatsbaar. Ook de 

uitlaatsonde is uitvoerig getest, vallen vanaf 1,5 meter geeft geen problemen, 

evenals een belasting van 100 kg. Dit komt mede omdat er geen glazen tube in 

de sonde is verwerkt, maar een beschermd verwarmingselement.

Prestaties zijn belangrijk, want tenslotte is lang niet elke 

deeltjesteller hetzelfde. De AVL Ditest Counter is extreem 

nauwkeurig en meet deeltjes met groottes vanaf 20 tot 300 

nanometer. Daarnaast heeft dit apparaat ook nog eens de 

snelste responstijd in de markt en is er geen downtime, na het 

eenmalig opwarmen in de ochtend is het apparaat dus altijd 

direct beschikbaar voor metingen.  

Goed om te weten dat de AVL Ditest Counter nu al klaar is voor het 

meten van deeltjes van niet-diesel voertuigen. Zodra de normen voor 

fijnstof worden aangescherpt moeten ook benzine voertuigen geme-

ten worden, er hoeven dan geen ingewikkelde modificaties meer te 

worden doorgevoerd. Met de Counter ben je dus helemaal klaar voor de 

toekomst!

    AVL DITEST       
                               
AVL is een gerenommeerde wereldwijde

    producent van meet-, test- en diagnostische
    apparatuur voor de automobielindustrie. Zij 
    zijn pionier in nieuwe technologieën zoals de 
   deeltjesteller en akoestische camera. Veel van 
   hun ontwikkelingen worden in nauwe samen-
   werking met autofabrikanten opgetuigd, waar-
   door AVL over homologaties beschikt van vele
   merken zoals BMW, Daimler, Jaguar en Porsche.

Een van de voordelen is dat de Counter fungeert als stand-alone

unit maar ook koppelbaar is met bestaande AVL apparatuur.

Bedrijven die nu al beschikken over AVL testapparatuur - en dat

zijn er veel in Nederland - hebben dus het voordeel dat er geen extra 

uitleesscherm nodig is en de software is geïntegreerd. Standaard

bluetooth en een USB uitgang zorgen voor overdracht naar andere

apparatuur, zoals bijvoorbeeld een printer. Dat werkt niet alleen snel

maar ook efficiënt.
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Counter beschikbaar wordt als stand-al-

one unit maar ook koppelbaar zal zijn met 

bestaande AVL apparatuur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES       
    
Opwarmtijd:  < 10 min bij eerste keer opstarten (daarna klaar voor gebruik) 

Aansluiting:  230 V   

Werktemparatuur:  5 … 40°C     

Interfaces:  Bluetooth en USB 2     

 Eigen gewicht:  ongeveer 8 kg        

Deeltjes groote:  20 ... 300 nm       

Meetbereik:  1000 ... 10.000.000 #/cm3       

vluchtige deeltjes:  efficiënt verwijderen > 95%      

Meetnauwkeurigheid:  25.000 #/cm3 (absoluut), +/- 25% (relatief )      

Meet frequentie:  1 Hz       

Afmetingen:  43 x 19 x 25 cm (L x B x H)      

OPTIES:     
 - 1 METER LANGE SONDE    
 - 4 METER LANGE SONDE

Specificaties


