
Unikat Actifilter DB 

Partikel filter voor diesel motoren (DPF) 

Unikat Actifilter DB is een nieuw 
partikel filter systeem (DPF) van Engine 
Control Systems, welke effectief 
roetdeeltjes (PM) verwijdert uit diesel 
uitlaat gassen en fungeert tevens als 
geluiddemper. 

De opgevangen roetdeeltjes worden 
geregenereerd door een geïntegreerde 
dieselbrander terwijl het voertuig  
stationair draait in 15 tot 20 minuten. 

Het regeneratie proces is zorgvuldig 
gecontroleerd en alle benodigde 
componenten blijven op het voertuig 
aanwezig. 

Kortste regeneratie tijd beschikbaar op de markt 

Functies onafhankelijk van de diesel uitlaatgassen temperatuur en gebruik 

Functies onafhankelijk van het zwavelgehalte in de diesel brandstof 

Ongecompliceerd systeem geschikt voor achteraf inbouwen 

Verhoogt het NO2-gehalte niet 



FUNCTIE 

Unikat Actifilter DB is een geïntegreerd diesel partikel filter en geluiddemper, welke >96% van de roetdeeltjes 
(PM) uit de uitlaatgassen verwijderd. De opgevangen roetdeeltjes worden opgeslagen in het filter. Door het bereiken 
van de maximale tegendruk of door de bedrijfsuren (8-10 uur), geeft een in het dashboard gemonteerd display de 
gebruiker een signaal dat het tijd is om te regenereren. Het voertuig wordt dan naar een beschikbare locatie gereden 
om te regenereren, waar de motor stationair draait en het regeneratie proces gestart wordt door een druk op de knop. 
Dit gebeurt d.m.v. een geïntegreerde diesel brander, welke brandstof van de retour leiding gebruikt en duurt  
15 tot 20 minuten afhankelijk van de filter grootte en hoeveelheid opgeslagen roetdeeltjes. 
Er is geen zware inzet of uitlaatgassen temperatuur nodig en het brandstof verbruik is erg laag door de korte 
regeneratie cyclus. 
Het partikel filter, gebaseerd op silicon carbide (SiC), welke superieure thermische duurzaamheid en lange 
levensduur heeft en kunnen gecombineerd worden met een oxidatie katalysator voor reductie van de giftige  
gassen koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (HC). 
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Het system bestaat uit: 
-   Een partikel filter horizontal gemonteerd in het 

uitlaat system in de plaats van de originele geluiddemper. 
De inlaat en uitlaat sectie is afhankelijk van de  
installatie op het voertuig. 

-   Een controle unit welke de diesel brander voorziet van  
diesel brandstof, lucht en controle signalen. De controle   -  Kabels, slangen en accessoires voor montage van 

  de componenten van het systeem. unit wordt geïnstalleerd op het voertuig op een bereikbare 
  De koppeling voor de brandstof retour leiding zijn plaats dicht bij het filter. Verder wordt deze bevestigd aan 
  niet inbegrepen en de lay-out moet door de de brandstof retour leiding en aan de 24 Volt accu. 
  installateur bepaald worden.  

  De display unit heeft een geheugen kaart waarop 
  informatie van tegendruk, uitlaatgassen temperatuur, 
  rij tijd, alle alarmen, etc. zijn opgeslagen. 
  De display unit wordt verder gekoppeld aan het 
  contactslot. 

-   Een display unit welke is gemonteerd in de cabine         Opties: 
zichtbaar voor de bestuurder. De display unit geeft de     -  Een diesel oxidatie katalysator voor reductie van de  
status van het system aan; alle alarmen, de tegendruk   giftige koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (HC).  
in het uitlaat systeem, uitlaatgassen temperatuur en -  Een 12 VDC – 24 VDC omvormer. 

-  Montage brackets.                                        rij tijd overschreiding vanaf laatste regeneratie. 
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Om de juiste filter selectie te maken, moet het motortype en de maximale tegendruk bekend zijn. De tabel hieronder 
laat voor elk filter de maximale inlaatlucht volume zien. Wanneer het OEM inlaat lucht volume niet bekend is, kan 
de formule hieronder gebruikt worden om deze waarde te bepalen. Neem contact op met Techno Gamma Techniek BV 
voor verdere selectie informatie of hulp. 
Inlaatlucht volume (m3/h) =    Cilinder inhoud (liters)  x  maximaal toerental  x  VE  x  60 

Motor cyclus  x  500 
Motor cyclus = 2 voor 2-takt motoren en 4 voor 4-takt motoren 
VE = 0.85 voor normale aspiratie motoren, 1.7 voor turbo, 2.0 voor turbo en aftercooled/intercooled 

Model 
Inlaatlucht  
volume m3/h 
Artikel nr. 

Gewicht kg 
A mm 

B mm 

C ø mm** 

D mm 
*Afmeting met katalysator 

DB 5 

350 

700105 

20 (24*) 
300 

600 (700*) 

70 

200 
** Max ø 

DB 13 

750 

700113 

30 (35*) 
300 

DB 18 

1000 

700118 

45 (51*) 
360 

DB 24 

1300 

700124 

50 (56*) 
360 

C 

B D 

A 

750 (850*)    900 (1010*)   950 (1125*) 

70 

200 

127 

200 

127 

200 

Het Actifilter moet altijd horizontaal gemonteerd worden en kan geleverd worden met brackets. De contra lasflenzen 
van het filter kunnen in verschillende afmetingen geleverd worden voor het lassen op de bestaande uitlaat pijp. 
De partikel filter behuizing is gemaakt van RVS en bestaat uit een inlaat sectie, een filter sectie en een uitlaat sectie. 
De secties worden samen gehouden met klembanden, welke snel te demonteren zijn voor inspectie en service. 
De controle unit is gemaakt van staal en wordt dicht bij het filter gemonteerd. De display unit is gemaakt van 
staal en wordt in de cabine gemonteerd. 

Uitlaat sectie met lasflens en axiale uitlaat 
Uitlaat sectie met lasflens en radiale uitlaat 

De selectie van inlaat en uitlaat sectie is afhankelijk van het voertuig. Alle inlaat en uitlaat secties zijn voorzien 
van een montage plaat, welke voorzien kunnen worden van montage brackets. 

Inlaat secties 
Type B 2 
Uitlaat secties 
Type T 2 
Type T 7 

Inlaat sectie met diesel brander, lasflens en radiale inlaat 

INLAAT EN UITLAAT SECTIES 

Model DB 5 DB 9 DB 13 DB 18 DB 24 DB 35 DB 40
Intake air flow 
  m3/h 

Item no.

280

700105

440

700109

600

700113

800

700118

1040

700124

1520

700135

1760

700140

Weight 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

ONTWERP 

PRODUCT SELECTIE 



 

REDUCTIE 

Het partikel filter reduceert effectief roetdeeltjes 
(PM) uit diesel uitlaatgassen en is tegelijk geluiddemper. 
Reductie waarde is als volgt: 
- Roetdeeltjes (PM)        96 % 

 - Geluiddemping > 15 dB 

Als het partikel filter is voorzien van een inbouw katalysator, 
worden de giftige gassen gereduceerd als volgt:  

- Koolmonoxide (CO)      99 % 
- Koolwaterstoffen (HC)  96 % 

100 

met filter en katalysator 
zonder filter en katalysator 

Reductie % 50 

0 
CO HC PM dB 

Het partikel filter is getest door Motortest center/AVL, VERT, Zwitserland, TÜV, Duitsland, CARB, USA enz. en 
is goedgekeurd voor gebruik in milieu zones in bijvoorbeeld Zweedse steden, Kopenhagen, London en voldoet 
aan de Duitse standaard TRGS 455. 

GARANTIE 

Engine Control Systems producten vallen onder de garantie voor productie fouten en defecten aan materiaal voor een periode van 12 maanden 
of maximaal 2000 draaiuren. De verplichting van deze garantie is beperkt tot het vervangen van het product. 
De voorwaarde van deze garantie geldt niet voor producten welke incorrect zijn gekozen, geïnstalleerd of gebruikt, noch voor producten welke 
zijn beschadigd of zijn verwaarloosd. Engine Control Systems is niet aansprakelijk voor enig incidentele of gevolg schade noch voor 
schending van uitdrukkelijk genoemde zaken of impliciete garanties. 

Voor verdere service of voor informatie van andere producten, 
neem contact op met uw distributeur. 

Distributeur: 


