
Unikat Actifilter DB
Partikelfilter för dieselmotorer (DPF)

Unikat Actifilter DB är ett nytt
partikelfiltersystem (DPF) från
CDTi Sweden som effektivt renar
dieselavgas från partiklar (PM)
samtidigt som det fungerar som
ljuddämpare.

Det avskiljda sotet renbränns under
20 minuter med hjälp av en inbyggd
dieselbrännare när fordonet står
stilla på tomgång.

Renbränningen sker på fordonet
under kontrollerade former.

       Snabbaste renbränningen på marknaden

             Fungerar oberoende av avgastemperatur och körsätt 

                       Fungerar oberoende av dieselbränslets svavelhalt

                               Enkelt system anpassat för eftermontering

                                     Ökar inte NO2



Motor

Systemet består av:

- Ett partikelfilter som monteras horisontellt i avgas-
systemet istället för ljuddämparen. Partikelfiltrets in-
och utloppsdel väljs beroende på montaget på fordonet.

- En kontrollenhet som förser dieselbrännaren med
dieselbränsle, luft och styrsignaler. Kontrollenheten
monteras på fordonet på skyddad men åtkomlig plats i
närheten av partikelfiltret och ansluts till motorns
bränslereturledning samt till 24 VDC (batteri).

- En displayenhet som monteras i fordonets hytt synlig
för föraren. På displayenheten indikeras systemets
status, eventuella alarm och vid behov kan
avgasmottryck, avgastemperatur, körtid efter senaste
renbränning visas. 

Displayenheten innehåller även ett minneskort på vilket
information om avgasmottryck, avgastemperatur,
driftstider, eventuella larm etc. lagras. Displayenheten
ansluts vidare över fordonets tändningslås.

- Anslutningskablar och slangar för anslutning mellan
systemets komponenter samt till fordonets batteri.
Anslutningen till motorns bränslereturledning anpassas
och ordnas på plats.

Systemet kan även kompletteras med:

- En adapter 12 VDC - 24 VDC för anslutning till 12 V
elsystem.

- En katalysator för reduktion av gasformiga
föroreningar.

- Konsoller för infästning.

FUNKTION
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Unikat Actifilter DB partikelfiltersystem avskiljer och samlar effektivt upp partiklar (sot) samtidigt som det
fungerar som ljuddämpare. Vid ett uppnått förinställt avgasmottryck eller efter en förinställd körtid, normalt
8-10 timmar, får föraren via en display i hytten alarm om att filtret behöver brännas rent. Fordonet körs då till
en för renbränningen lämplig plats, ställs på tomgång och renbränningen startas genom en tryckknapp på
displayenheten. Renbränningen sker med en inbyggd dieselbrännare som försörjs med diesel från fordonets
returledning och tar ca. 20 minuter beroende på filterstorlek och sotfyllnad.

Systemet fungerar helt oberoende av hur fordonet används eller dess avgastemperatur och renbränningen sker
under kontrollerade former.  

Partikelfiltret är liksom Unikat Combifilter, baserat på kiselkarbid (SiC) vilket ger filtret goda värmeegenskaper
och lång livslängd och kan kombineras med en separat katalysator för förbränning av motorns gasformiga föro-
reningar koloxid (CO) och kolväte (HC).

BESKRIVNING
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För att välja rätt filterstorlek krävs att motortyp, tillåtet avgasmottryck och driftsförhållanden är kända. I tabellerna
framgår den rekommenderade insugna luftmängden för varje filterstorlek. Om luftmängden inte är känd från
motortillverkaren kan den ungefärliga mängden beräknas med nedanstående formel. För ytterligare information om
dimensionering rådfråga CDTi Sweden.
Insugen luftmängd (m3/h)  = Motorns cylindervolym (liter) x max varvtal x VE x 60

                              Motortyp x 500
Motortyp  = 2 för 2-takt och 4 för 4-takt   VE  =0,85 för sugmotorer, 1,7 för motorer med turbo, 2,0 för motorer med turbo och laddluft

Filtret monteras alltid horisontellt och in- och utloppsdelen kan vid behov förses med konsoller för infästning.
Filtrets motfläns kan levereras i olika dimensioner för insvetsning i befintligt avgasrör.

Partikelfiltrets hölje tillverkas i rostfritt stål och består av en inloppsdel, en filterdel samt en utloppsdel. Delarna hålls
samman med klammer vilket ger god åtkomlighet för inspektion och service. In- och utloppsdelen väljs beroende på
montaget, medan filterdelen dimensioneras efter motorns avgasvolym.
Kontrollenheten tillverkas i stål och monteras på fordonet i närheten av filtret. Displayenheten tillverkas i stål och
monteras i fordonets hytt.

UTFÖRANDE 

VAL AV UNIKAT ACTIFILTER DB - DIMENSIONER
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INLOPPS- OCH UTLOPPSDELAR

Inloppsdelen respektive utloppsdelen på filtret väljs beroende på montaget på fordonet. Samtliga in- och utlopps-
delar är försedda med en fästplatta som vid behov kan förses med konsoller för infästning.

Inloppsdelar 
Typ  B 2       Inloppsdel med dieselbrännare och inlopp radiellt

Utloppsdelar 
Typ T 2 Utloppsdel med fläns och utlopp axiellt
Typ T 7 Utloppsdel med fläns och utlopp radiellt

Modell DB 5 DB 9 DB 13 DB 18 DB 24 DB 35 DB 40
Insugen luftmängd 
  m3/h

Artikel nr.

280

700105

440

700109

600

700113

800

700118

1040

700124

1520

700135

1760

700140

Vikt 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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OBS! Måtten är ungefärliga
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Partikelfiltret renar effektivt avgasen från fasta partiklar
(sot) samtidigt som det fungerar som ljuddämpare.
Följande reduktioner erhålls:
-  Partiklar (sot), PM, 96 %
-  Ljuddämpning > 15 dB
Om partikelfiltret kompletteras med en AX- katalysator
erhålls även följande reduktioner av gasformiga
föroreningar*:
-  Koloxid (CO)  99 %
-  Kolväten (HC)  96 %

CDTi Sweden AB, Box 9015, SE-200 39 Malmö, Sverige
Tel. 040 6701550, Fax 040 210335, E-mail infoeu@cdti.com  www.ecseurope.se, www.cdti.com

CDTi Sweden åtar sig att åtgärda material- och tillverkningsfel som uppstår på produkten under en period av 12
månader, maximum 2000 driftstimmar, efter försäljningstillfället. Garantin gäller under förutsättning att produkten
dimensionerats, installerats och underhållits i enlighet med CDTi Sweden's anvisningar och instruktioner.
Garantin omfattar inte följdskador eller andra kostnader som uppstår i samband med felet eller vid åtgärdandet av
felet.

Partikelfiltret är testat av oberoende institut och uppfyller kraven för användning i miljözoner och enligt kommu-
nernas normer, liksom Tysklands normer TRGS 554.

VERKNINGSGRAD

GARANTI

Kontakta oss gärna för rådgivning eller för 
information om våra andra produkter.
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