
Unikat Actifilter DB
Hiukkassuodattimet dieselmoottoreihin (DPF)

Unikat Actifilter DB on CDTi
uusi hiukkassuodatinjärjestelmä (DPF),
joka puhdistaa tehokkaasti diesel-
pakokaasuja hiukkasista (PM)
toimiessaan samanaikaisesti
äänenvaimentimena.

Erotettu noki poltetaan (20 min.)
sisäänrakennetulla dieselpolttimella
ajoneuvon seistessä paikoillaan
moottorin tyhjäkäynnillä.

Säätöyksikkö valvoo ajoneuvon
puhtaaksipolttoa.

       Markkinoiden nopein puhtaaksipoltto

             Toimii riippumatta pakokaasun lämpötilasta ja ajotavasta

                       Toimii riippumatta polttoaineen rikkipitoisuudesta

                               Yksinkertainen järjestelmä sopii hyvin jälkiasennukseen

                                     NO2 ei lisäänny



Motor

Järjestelmä sisältää:

- Hiukkassuodatin, joka asennetaan vaakatasoon
pakokaasuputkistoon äänenvaimentimen sijasta.
Suodattimen sisääntulo- ja ulosmeno-osat valitaan
asennustavasta riippuen.

- Ohjausyksikkö, joka ohjaa polttoaineen ja ilman tulon
ja antaa ohjaussignaalit dieselpolttimoon.
Ohjausyksikkö asennetaan ajoneuvoon suojattuun
paikkaan lähellä suodatinta ja kytketään moottorin
polttoaineen paluuputkeen ja ajoneuvon 24 VDC
(akkuun).

- Näyttö, joka asennetaan ohjaamoon kuljettajan
kannalta näkyvälle paikalle. Näytöllä näkyy
järjestelmän tila, esim. mahdollinen hälytys ja
tarvittaessa näytöltä voidaan nähdä pakokaasun
vastapaine, pakokaasun lämpötila, ajoaika viimeisen
puhtaaksipolton jälkeen. 

Näyttö sisältää myös muistikortin, joka kerää tietoja
pakokaasun vastapaineesta, käyttötunnit, mahdolliset
hälytykset yms. Näyttö kytketään ajoneuvoon
virtalukon kautta.

- Järjestelmään kuuluu liitäntäkaapelit ja letkut
järjestelmän komponenttien välillä sekä ajoneuvon
akkuun. Liitäntä moottorin polttoainepaluuletkuun
tehdään paikalla asennuksen yhteydessä.

Lisävarusteet:

- Adapteri 12 VDC - 24 VDC, 12 V sähköjärjestelmään
liittämistä varten. 

- Katalysaattori, joka vähentää kaasumaisia päästöjä.
- Kannantinraudat asennusta varten.

TOIMINTA
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Unikat Actifilter DB hiukkassuodatinjärjestelmä erottelee ja kerää tehokkaasti hiukkasia (noki) samanaikaisesti
toimiessaan äänenvaimentimena. Kuljettajalle tulee ohjaamon näyttöön hälytys suodattimen puhtaaksipoltosta,
kun ennakolta säädetty pakokaasun vastapaine saavutetaan tai ennakolta säädetyn ajoajan jälkeen (normaalisti 8-
10 tuntia). Silloin ajoneuvo ajetaan puhtaaksipoltolle soveltuvaan paikkaan ja annetaan käydä tyhjäkäynnillä ja
puhtaaksipoltto käynnistetään painamalla näyttöyksikössä olevaa painiketta. Sisäänrakennettu dieselpoltin
polttaa suodattimen puhtaaksi. Poltin saa polttoainetta ajoneuvon moottorin polttoaineen paluuputkesta ja
puhtaaksipoltto kestää 20 min. riippuen suodattimen koosta ja noen määrästä.

Järjestelmä toimii ajotavasta ja pakokaasun lämpötilasta riippumatta.

Hiukkassuodatin perustuu, kuten Unikat Combifilter, piikarbidiin (SiC), joka antaa suodattimelle hyvät
lämpöominaisuudet ja pitkän käyttöiän. Actifilter DB voidaan varustaa erillisellä katalysaattorilla, joka poistaa
pakokaasuista haitallisen hiilimonoksidin (häkä, CO) ja hiilivedyn (HC).
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Oikean kokoisen suodattimen valintaan vaikuttavat moottorin tyyppi sekä sallitun pakokaasun vastapaine ja
käyttöolosuhteet. Taulukosta ilmenee kuhunkin suodattimeen suositeltu maksimi-imuilman määrä. Jos imuilman
määrä ei ole tiedossa, se voidaan arvioida laskemalla alla olevan kaavan mukaisesti.
Imuilma (m3/h)  =  Moottorin sylinteritilavuus (litroina) x max kierr/min x VE x 60

           Moottorityyppi x 500
Moottorityyppi  = 2 kaksitahtiselle,  4 nelitahtiselle
VE  =0,85 vapaasti hengittävät moottorit, 1,7 ahdetut moottorit, 2,0 ahdetut- ja välijäähdytetyt moottorit

Suodatin asennetaan aina vaakasuoraan. Suodattimen liittämistä varten on saatavilla pakoputkiston kokoa
vastaavia laippoja.

Suodattimen kuori valmistetaan ruostumattomasta teräksestä ja suodatin koostuu kolmesta osasta: sisääntulo-osa,
suodatinosa ja ulostulo-osa. Osat liitetään toisiinsa pannoilla, jotka helpottavat huoltoa ja tarkistusta. Sisään- ja
ulostulo-osat valitaan asennustavasta riippuen, kun taas suodatinosa valitaan moottoriin sopivaksi. Ohjausyksikkö
asennetaan ajoneuvoon lähelle suodatinta.

RAKENNE 

UNIKAT ACTIFILTER DB:N  VALINTA - MITAT

SISÄÄNTULO- JA ULOSMENO-OSAT

Sisääntulo-ja ulosmeno-osat valitaan ajoneuvoasennuksen perusteella. Kaikki sisääntulo-ja ulosmeno-osat on
varustettu kiinnityslevyillä, joihin saataavilla kiinnityskorvia.

Sisääntulo-osat
Tyyppi B 2 Dieselpolttimolla varustettu sisääntulo-osa ja sisääntulo sivusta

Ulosmeno-osat 
Tyyppi T 2 Ulosmeno-osa laipalla, jossa ulosmeno vaakatasossa
Tyyppi T 7 Ulosmeno-osa laipalla, jossa ulosmeno sivussa  

 * Max ø         
HUOM! Mitat "noin mittoja"
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Malli DB 5 DB 9 DB 13 DB 18 DB 24 DB 35 DB 40
Imuilman määrä 
  m3/h

Tuotenro

280

700105

440

700109

600

700113

800

700118

1040

700124

1520

700135

1760

700140

Paino kg

A mm

B mm

C ø mm*

39 

300

48 

360

650

100

810

100

48

300

58 

360

805

100

960

100

63 

360

100

406

1020 

100

1050

140

100 

406

1125

140

D mm 200 200 200 200 200 200 200
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Hiukkassuodatin puhdistaa tehokkaasti pakokaasut
hiukkasista (noki) ja toimii samalla äänenvaimentajana.
Testiarvot, vähennys*:
-  Hiukkaset (noki), PM, 96 %
-  Äänenvaimennus > 15 dB
Jos hiukkassuodatinta täydennetään sisäänrakennetulla
AX- katalysaattorilla saavutetaan myös kaasumaisten
päästöjen vähennykset*:
-  Häkä (hiilimonoksidi CO)  99 %
-  Hiilivedyt (HC)  96 %

* Puhdistuskyky mitattuna ISO 8178 - testin mukaisesti

CDTi Sweden AB, Box 9015, SE-200 39 Malmö, Ruotsi
Tel. +46 (0)40 6701550, Fax +46 (0)40 210335, E-mail infoeu@cdti.com,  www.ecseurope.se, www.cdti.com

ECS vastaa tuotteissa ilmenevistä raaka-aine-ja valmistusvirheistä 12 kuukauden ajan, mutta kuitenkin enintään
2000 käyttötunnin ajalta luettuna käyttöönottohetkestä.
Takuu on voimassa edellyttäen, että tuote on mitoitettu, asennettu ja huollettu ECS:n ohjeiden mukaisesti.
Takuu ei kata lisävaurioita eikä muita kustannuksia, jotka ovat syntyneet vian sattuessa tai vian korjauksen
yhteydessä.

Hiukkassuodatin täyttää kaikki nykyiset normit, kuten esim. Saksan normit TRGS 554.

HYÖTYSUHDE

TAKUU

Autamme mielellämme suodattimen valinnassa sekä 
annamme lisätietoja myös muista tuotteistamme.
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