
 

  



 

  

  XNOبه سنسور  کهیو در صورت کندیم یریگاز اگزوز خودرو را اندازه یخروج ندهیآال یگازها زانیم محصول نیا

است که  یابه گونه آناالیزر گاز خودروقابل استفاده خواهد بود. عملکرد  زیگازسوز ن یخودروها یمجهز باشد برا

قادر به  این دستگاه. شوندیم زیوارد دستگاه شده و آنال رد،یگیکه در داخل اگزوز قرار م پروب کیگازها توسط 

 یهادروکربنی(، ه2CO) دیاکسید(، کربنCO) دی(، کربن مونواکس2O) ژنیاکس یغلظت گازها یریگاندازه

اتصال سنسور ناکس  تیقابل نیهمچن.از اگزوز خودرو است  یخروج یگازها انی( موجود در جرHCنسوخته )

(XNO)  دیاکسیگوگرددو(2SOن )دستگاه نصب  یرو ،یکه بر اساس درخواست مشتر استفراهم شده  زی

 آناالیزرهای گاز خودرو که از الزامات ساخت ISO3930Class1دستگاه استاندارد  نیا یدر طراح شود.می

 .رعایت شده استاست 

 



 

  

براساس مطالعات انجام شده وسایل نقلیه آلودگی محیط زیست از جمله پیامدهای ناخواسته تکنولوژی است. 

سهم بسزایی در انتشار آالینده ها دارند بنابراین کنترل گازهای خروجی خودروها با توجه به نرخ باالی تولید 

خودرو در جهان و انتشار گازهای سمی توسط آن ها، نقش مهمی در زمینه حفاظت از محیط زیست دارد. دستگاه 

 ته شده برای اندازه گیری این آالینده های خودرو استفاده می شود.آناالیزر گاز خودرو ساخ

 



 

  

  به منظور رابط کاربری 128 × 64 استفاده از نمایشگر گرافیکی 

 گیری شدههای اندازهای دادهمجهز به میکرو پرینتر حرارتی جهت پرینت لحظه 

 ری به منظور پرتابل کردن دستگاهتقابلیت افزودن با 

  سیستم نمونه برداری شامل شیربرقی، فیلتر ذرات، فیلتر رطوبت و فیلتر کربن فعالدارای 

 برداریاستفاده از پروب مناسب برای قرارگیری در اگزوز خودرو جهت ورود گاز به سیستم نمونه 

  دارای پمپ کوچکDC  لیتر بر دقیقه  6با دبی 

 گیری گازهای اندازهHC ،CO ،2CO  با تکنولوژیNDIR  و گازهای NOX, 2O  2وSO  با استفاده از

 .سنسورهای الکتروشیمیایی

 



 

  

Accuracy Standard Resolution Standard Range GAS 

±4 ppm or 3% reading 1 ppm 

0 - 2000 ppm Hexane 

0 - 4000 ppm 

Propane 

HC 

±0.02% ppm or 3% reading 0.01% Vol 0 - 15% CO 

±0.3% ppm or 3% reading 0.1% VOL 0-20% 2CO 

2O ±0.1% 0.01% VOL 0-25% 2O 

±25 ppm or 4% reading (0-4000 

ppm) ±25 ppm or 8% reading 

(4001 - 5000 ppm) 

1ppm 0 - 5000 ppm XNO 

±4 ppm or 3% reading 1ppm 0-500ppm 2SO 



 

 


