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1. Увод
Почистването на ДПФ филтри е услуга, чието търсене се отличава с динамичен растеж в
нашата страна.
Сервизите, предлагащи услугата почистване на ДПФ филтри, не се оплакват от липса на
клиенти.
Възможността за възстановяване на ефективността на ДПФ филтъра до почти 100%,
ограничаването на разходите за ремонт до 50% от цената за премахване на филтъра, както
и свободата за движение на превозните средства по пътищата на Полша и другите страни
от ЕС, са предпоставки, обуславящи защо почистването на ДПФ филтри е услуга, радваща
се на все по-голям интерес.
Почти всички са чували за хидродинамичния (мокър) метод за почистване на филтри за
твърди частици. Този нов метод има значителни предимства пред други традиционни
методи, предлагани на пазара. Внедряването на метода създава нови възможности за
развитие на бизнес.
Отварят се специализирани сервизи, предоставящи професионални услуги по почистване
на ДПФ филтри. Офертата им привлича както автосервизите, така и физическите лица.
Все по-често този тип услуга среща интерес от страна на собствениците на транспортни
компании и на фирмите от градския транспорт.
Преди да започнете бизнес имате нужда от специализирана машина, добър бизнес план,
техническа помощ и добро обучение. Производителите се конкурират в създаването на
новаторски решения, които могат да допринесат за оптимизиране на процеса на
почистване на ДПФ филтри. На полския пазар се предлагат разнообразни продукти както
на местни, така и на чуждестранни фирми.
Взимайки под внимание посочените по-горе фактори, как можете да изберете машината,
която е най-добра за Вас?
Настоящият наръчник е изработен, за да представи отговорите на най-често задаваните
въпроси. В него показваме на какво е необходимо да обърнете внимание и кои са найважните критерии за избор на машина за почистване на ДПФ филтри.
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2.Техники за поставяне на ДПФ филтри в машината
Монтирането на филтри в кабината на машината е важен елемент от процеса на
почистване.
В нашата компания сме разработили бърз метод за поставяне на филтри от леки
автомобили и микробуси (сн. 1). Благодарение на него времето за закрепване на филтъра
се съкращава от няколко минути до няколко секунди. Технологията се основава на
използването на пневматичен задвижващ механизъм. Задвижването е оборудвано с гумена
втулка, която под натиска на задвижващия елемент се разширява в металния корпус на
ДПФ филтъра. По този начин, чрез импулсите от сгъстен въздух се ограничават
вибрациите на филтъра в кабината. Вибрациите са характерни за машини, в които
почистваният филтър е поставен в легнало положение и е завързан с ремъци. При този
метод керамичният, чуплив филтриращ елемент може да се напука или разпадне.
Предимството на нашия метод се състои в това, че по време на почистване повечето от

Сн. 1

филтрите са във вертикално положение, което ги предпазва от механични повреди.
Закрепването на катализаторите ЕВРО IV, ЕВРО V (сн. 3 и 4) за товарни
автомобили е проблем, решен чрез използването на конусовиден гумен адаптер
за свързване (сн. 2). Формата на конуса позволява свободно регулиране и
нагаждане на адаптера към диаметъра на входа на катализатора.

Сн. 2

Сн. 3

Сн. 4
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3. Почистване на филтри ДПФ Евро VI за товарни автомобили
Иновационният продукт на фирма OTOMATIC – свързващи адаптер ДПФ Евро 6, е
предназначен за филтри за твърди частици, използвани в товарни автомобили, автобуси,
строителни машини и мотокари. Адаптерът е напълно подходящ за машини за почистване
на ДПФ филтри с прилагане на хидродинамичен метод.
Филтърът ДПФ Евро 6
се отличава по това, че неговото керамично ядро е изцяло
открито както при изхода за изгорелите газове, така и от
входната страна.
Този тип ДПФ филтри се произвеждат сравнително от
скоро, заедно с въвеждането на екологичния стандарт за
изгорели газове Евро 6.
Още след 2000-та година, този тип филтри се
разпространяват в САЩ.
Европейските производители пуснаха на пазара ДПФ
филтри Евро 6 в стоманени корпуси с нестандартни
ръбове, като стоманени захвати, ажурни фланци, метална
дръжка (сн. 5).
Всички подобни решения създават трудности от гледна
точка на плътното им напасване до традиционните
адаптери.
Сн. 5
Освен това струята течност по време на измиване не действа със същата сила по цялата
дължина и напречното сечение на филтъра
за твърди частици. В резултат на това външните стени на филтъра, намиращи се по-близо
до неговия корпус, не са почистени толкова старателно, колкото средната част на филтъра,
където силата на струята е най-голяма.
Свързващ адаптер за почистване на филтри ДПФ Евро 6
През първите години на употреба, ДПФ филтрите Евро 6 все още бяха придобили
популярност, затова не е имало необходимост от създаване на иновативен адаптер. От
началото на 2019 г. все повече филтри Евро 6 се почистват в специализираните сервизи.
Най-често това се дължи на пробега на самите превозни средства и на ограничения
капацитет на филтъра. В Европа през последните няколко години производителите на
машини за почистване на ДПФ филтри създадоха адаптери за своите машини, базирани на
познатите вече американски решения. За съжаление, те не отговориха напълно на
очакванията на европейските клиенти. Следователно, с нарастващото търсене на услугата
почистване на ДПФ филтри Евро 6 възникна необходимост от създаване на напълно
универсален адаптер за връзка, съобразен с към актуалните нужди на пазара.
Трябва да се добави, че някои производители все още предлагат адаптери от стария тип,
оформени като плоска чиния (сн. 6), конус (сн. 7) или стоманена конструкция с
пневматичен задвижващ механизъм (сн. 8).
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Сн. 6

Сн. 7

Сн. 8

Иновационен, универсален адаптер на фирма OTOMATIC
От 2020 г. OTOMATIC е първата и единствена компания на пазара, която предлага на
своите клиенти специализиран адаптер за връзка Евро 6
(сн. 9, 10 и 11), напълно отговарящ на европейските
стандарти (номер на патента P.432918).
Адаптерът ДПР Евро 6 се използва при машини със
затворена циркулация на почистващата течност.

Сн.9

Сн. 10

Адаптерът е конструиран по начин, по който почистващата течност се насочва и
преминава през централната част на филтъра. За правилната работа на устройството,
филтърът се закрепва за дъното на адаптера от страната на двигателя по начин,
осигуряващ плътност при поставянето. За тази цел адаптерът е снабден с уплътнена
основа.
Уникалността на адаптера е постигната благодарение на това, че ние запазваме основния
принцип на технологията на мокро почистване, състоящ се в подаване на почистващия
препарат най-напред откъм изхода на филтъра. В сравнение с методите на нашите
конкуренти, ние закопчаваме филтъра от входната му страна, а не от изхода, който
създава най-много проблеми при почистването.
Режимът на затворена циркулация на почистващия препарат в камерата под налягане
гарантира равномерно и цялостно почистване на всички филтърни канали.
Благодарение на термичната циркулация при изсушаване с горещ въздух няма нужда
точково сушене.
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Предимства:
• един адаптер за всички видове ДПФ филтри Евро 6 за
товарни автомобили
• равномерно почистване на всички керамични канали
на патронния филтър
• дори три пъти по-кратко време, необходимо за сушене
на филтъра след измиването, благодарение на
термичната циркулация
• двупосочен процес на почистване и сушене
• повишаване на конкурентоспособността спрямо
фирмите, използващи традиционни адаптери

4. Система на почистване на филтъра
при едновременно изсушаване на
втори филтър в обща кабина

Сн. 11

В някои случаи производителите на машини за почистване на ДПФ филтри прилагат
решения, които само на пръв поглед изглеждат привлекателни и функционални. На
практика обаче става дума за маркетингови трикове, целящи привличане на възможно найголям брой клиенти. Те не намират реално приложение. Един от методите е
едновременното почистване и сушене на филтъра. За съжаление, той не е положително
приет както в домакинствата, така и в промишлеността.
Защо не препоръчваме миене и сушене на два филтъра едновременно в една
машина ?
Основният проблем възниква, когато в машината са поставени два филтъра, най-често от
различни превозни средства, а стоманените им обвивки са с неправилна форма (наклонена
или огъната). Те също могат да се различават по своя размер. По време на процеса на
почистване мръсната вода от единия филтър се разпръсква във всички страни в кабината и
без сериозни пречки може да попадне в другия филтър, докото той се изсушава.
Друг недостатък е изпотяването по време на измиване, което значително удължава времето
за сушене на съседния филтър.
От друга страна, решението, при което филтрите се сушат извън кабината, в много случаи
е несъвместимо с правилата за безопасност, предвидени в директивите на ЕС. По време на
сушенето натрупваната пара трябва да бъде изхвърляна чрез вентилационните системи.
Нещо повече, при температура дори около 100°C, филтърът може да създаде опасност за
човека.
С грижа за безопасността на нашите клиенти, както и с цел повишаване на ефективността
на услугата почистване на ДПФ филтри, фирма OTOMATIC конструира специална
машина за сушене на филтри за твърди частици – уред за изсушаване DPF System (сн. A)
и DPF System Plus (сн. Б).
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Сн. A

Сн. Б

5. Едновременното и двустранното закопчаване на DPF
филтъра в процеса на почистване – това е технологична
грешка
През изминалите години на пазара се предлагаше решение, което трябваше на улесни
процеса на почистване, но времето показа, че значението му е предимно маркетингово.
Става дума за едновременното закопчаване на
филтъра от двете страни.
Технологична грешка!
Закопчаването на филтъра от двете страни е
предпоставка за създаване на затворена система
(сн. 12).
Технологичната грешка се състои в това, че от
страната на подаване на почистващото средство
се
създава
свръхналягане,
чието
ниво
чувствително се повишава при подаване на
Сн. 12
импулс от сгъстен въздух.
За ефективно изхвърляне на замърсителите от каналите на филтъра, изходната част трябва
да бъде открита и да не се блокира по никакъв начин.
Закопчаването на филтъра от двете страни води до възникване на противоположни сили.
При подаване на сгъстения въздух се натрупва вода откъм изхода. Това води до така
наречения обратен поток, при който блокираната мръсна вода частично се връща във
филтъра. Този тип обратен поток от мръсна вода е една от основните причини част от
твърдите частици да останат във филтърните канали. Подобно явление се наблюдава при
кихане, при частично блокиране на изхода на дихателните пътища с пръсти.
Отслабване на филтрационната система
Излизащата от филтъра вода отива в маркуча за източване, който при процеса на
почистване служи също за вливане. В резултат на това замърсените частици, останали в
каналите, могат да бъдат изтласкани обратно във филтъра. Следователно, за да се осигури
добрата ефективност при приложението на този метод, времето за почистване трябва да се
удължи многократно.
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6. Еднопосочен и двупосочен метод на почистване
През
последните
години
в
офертата
на
производителите на машини се появяват нови
продукти, сред които и специален клапан за регулиране
на налягането (сн. 13), който се поставя върху филтъра
по време на почистване.
По принцип ролята на този клапан е да блокира
временно изтичането на вода, докато филтърът се
запълва в процеса на почистване. От съществено значение при хидродинамичния метод
с клапан е целият филтър да бъде напълнен с вода преди подаването на импулса от
сгъстен въздух. За да се гарантира почистване на всички входни канали от страната на
двигателя, всички успоредни изходни канали трябва да бъдат напълнени с почистваща
течност. Използването на клапан допринася за постигането на този ефект, но, за
съжаление, този метод има и своите недостатъци.
Сн.13

При хидродинамичния метод най-важно е да се получи турбулентен поток вода, който
причинява триене на водни частици, отделяне на частици сажди и измиване на пепелта.
Използването на клапана изцяло променя технологията и затова преминахме към
решение, състоящо се в напълването на филтъра с вода преди подаването на импулса
сгъстен въздух. Подаването на високо налягане води до отваряне на клапана и до
внезапно освобождаване на утаената мръсна вода от входните канали.
Тестовете върху действието на клапана показаха, че след почистването на филтъра в него
остават пепелни отлагания, които по време на изсушаването придобиват формата на
пръчици. Заслужава да се отбележи, че най-трудна за отстраняване е пепелта, натрупана
върху стените на филтъра. При метода на мокро почистване цялостното запълване на
филтърните канали с вода не е толкова съществено и ефективно, колкото получаването на
турбулентния поток на работната течност. Поставянето на клапана минимизира ефекта от
триенето на водата и съответно ефективността на почистване. Импулсното отваряне на
клапана предизвиква временна блокада на водата във формата на въздушна възглавница
при изхода на филтъра, блокирайки свободното ѝ изтичане. Вследствие на това се
получава ефект на натрупване на водата, при който част от мръсната вода излиза от
филтъра с голяма сила, а останалата част все още остава в него в резултат на блокадата.
Важен момент при разработването на ефективна технология за целенасочено почистване е
запознаването с основните видове замърсяване на филтъра и начините на тяхното
разпределение. Започвайки почистването от изходната част на филтъра, се постига
отстраняване на сажди от стените на вътрешността на филтъра, а след това и т.нар.
филтърен кейк, състоящ се от сажди. На втория етап от почистването филтърът се затваря
от страната на двигателя с цел омекотяване и отделяне на сгъстената пепел от задните
части на каналите. Разронената пепел се отстранява на третия етап на почистването,
когато отново почистваме филтъра от изходната му страна. Избягването на двупосочното
почистване значително намалява ефективността на хидродинамичния метод.
За да се увеличи дебитът на почистващата течност във всички канали на филтъра, в случая
на вода с детергент, далеч по-удачен от използването на този тип клапа е изборът на
машина с подходяща технология за двупосочно почистване, която гарантира високо ниво
на ефективност.
9

7. Безкабинни устройства за почистване на ДПФ филтри
Почистването на DPF филтри по хидродинамичен (мокър) метод, т.е. както подсказва
неговото наименование, включва използването на вода. Вземайки този факт под внимание,
професионалните ДПФ машини са оборудвани с херметични кабини. По време на
почистването на филтъра се появяват циклични импулси от сгъстен въздух, които
динамично увеличават налягането на почистващата течност, преминаваща през филтъра.
Тези пулсиращи удари предизвикват изхвърляне от филтъра на големи по обем сажди,
пепел и остатъци от масло, натрупвани през годините във филтърните канали. Не са редки
случаите, при които след първите няколко цикъла на почистване цялата повърхност на
вътрешната страна на машинната кабина е замърсена.
ДПФ филтрите съществено се различават един от друг по формата на стоманения корпус.
Поради тяхната неправилна форма, изхвърляната от филтъра мръсна вода попада в
различни части на кабината. Насочването на струите от мръсна вода само в една посока е
невъзможно да се постигне на практика. Друг източник на течове са отворите в местата на
свалените от корпуса на филтъра сензори.
Всички изброени причини обясняват защо в процеса на производство на машините е
много важно да се гарантира херметичност на кабината и качество на заварките.
Не е трудно да си представим работната среда и потенциалните опасности за здравето на
оператора на устройство, което не е оборудвано с кабина.
Въпреки това, на пазара се срещат продукти от подобен род.
За нуждите на конкуренцията, фирма OTOMATIC извърши
тестове на машини без кабина.
Резултатите от проведените изследвания ни убедиха
категорично в съществуващите многобройни опасности и
недостатъци на безкабинните устройства. Приемайки
предизвикателството, нашият оператор бе екипиран с
предпазни очила, шлем и комбинезон. По време на
почистването на три филтъра от различни превозни средства,
нашият оператор беше изцапан наполовина с вода и сажди, а
пода на работилницата изглеждаше като след наводнение.
Сн. 14

Стените и таванът също не бяха пощадени от замърсяването. Затова отварянето на сервиз
с такова оборудване не би имало положителен ефект върху имиджа на вашата фирма.
Боравенето с подобно устройство създава директна опасност за работника.
В кабинните машини изпаренията от мръсна вода се изхвърлят във вентилационните
канали, докато в машини без кабина те подадат в белите дробове на оператора.
Този тип устройства се появиха на пазара като евтина алтернатива на професионалните
машини. За съжаление, резултатите показват, че те не отговарят на стандартите за един
професионален сервиз, а още повече – на услугата почистване на ДПФ филтър.
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8. Почистващи програми
Обърнете внимание на това дали машината, която смятате да закупите, позволява
индивидуална настройка на програмата за почистване, съобразена с вместимостта на
филтъра.
Корпусът на ДПФ филтъра е съставен от успоредно разположени входни и изходни
канали. Сажди и пепел се натрупват най-напред в стените, разделящи филтърните
канали. Това е първият етап. При втория етап на кумулация, тези филтърни канали
постепенно се запушват. Само пречистените газове, филтрирани през стените,
разделящи каналите, преминават през изходните канали.
За ефективно освобождаване на утайките от запушени входни канали от страната на
двигателя, ДПФ филтърът се прикрепва откъм изходната страна, след което се включва
програмата за почистване (сн. 15 и 16).
Програмата за почистване включва два етапа:
• времето, през което работната течност преминава през филтърните канали
• времето на подаване на потока от сгъстен въздух, насочващ цялата течност през стените
на филтъра – от изходните към входните канали
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Сн. 15

Всеки запушен входен канал от страната на двигателя съседства с чист изходен канал.
В стремежа си към ефективно изчистване на всички замърсени входни канали е нужно
да осигурим преминаване на равномерен обем от работната течност през всеки изходен
канал.
ДПФ филтрите се различават един от друг по размера на филтърния патрон, както и по
металния корпус. Повечето машини, предлагани от други производители, имат само
една предварително зададена програма за почистване. В някои случаи времето за
преминаване на водната струя може да бъде прекалено дълго, а в други недостатъчно. В
случай, че количеството на водата във входните канали е недостатъчно, се получава
неравномерно почистване и образуване на излишно количество пяна, която лесно може
да нанeсе повреда на водната помпа.

Сн. 16

Избирайки времето на потока, времето на импулса от сгъстен въздух и подходящия
брой цикли, гарантираме равномерно проникване и освобождаване на отлагания от и
във всички входни канали на филтъра.

9. Системи за защита и опазване на филтъра в процеса на
почистване
Защита от прекомерно високо налягане във филтъра по време на почистване
Всеки ДПФ филтър има своя собствена история. От време на време сервизите
получават поръчки за филтри от катастрофирали автомобили, с повреда на
турбокомпресора, проблеми с дюзите и др. Правилното диагностициране на филтъра за
твърди частици преди почистване може да допринесе за избягване на ненужни
притеснения и проблемни ситуации с клиента.
За съжаление, диагностицирането понякога създава трудности. Корпусът на ДПФ
филтъра може да има блокирани канали, което може да бъде породено от топенето на
неговата структура в резултат на изгаряне на дизелово гориво, идващо от изпускащи
дюзи. Когато диагностицираме филтъра с ревизионна камера, виждаме само външните му
повърхности на входа и изхода, но невинаги. В процеса на почистване на дефектен ДПФ
филтър по хидродинамичния метод е възможно да се натъкнем на друг риск, свързван с
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размествания в корпуса на филтъра и дори с повреда на крайните части на филтърните
сензори. Затова приложихме мерки за превенция на аварийни ситуации.

Сн. 17

Сн. 18

Всички модели на почистващи машини, които предлагаме, са оборудвани със сензор за
наблюдение на налягането (сн. 17), инвертор на водната помпа (сн. 18) и електромагнитен
клапан.
От мястото на оператора можем свободно да задаваме максималното времетраене на
процеса, нивото на максимално допустимото работно налягане и броя на опитите за
понижаването му. В критични ситуации машината се изключва от регулатора, а на екрана
се появява съобщение, че налягането във филтъра е твърде високо.
Защита срещу липса на въздушен поток във филтъра по време на сушене
Друг съществен момент е да се избегне прегряването на въздушния вентилатор по време
на сушене.
В процеса на сушене се използват вентилатори за страничните канали. Това са
безмаслени водоизместващи устройства, които компресират въздуха до постигане на
минимално свръхналягане. Въртящият се ротор изсмуква определен обем въздух между
двете перки и под въздействието на центробежната сила го изтласква в горната част на
пространството между перките. Изтласканият въздух преминава в т.нар. страничен канал
– изход.
В процеса на почистване на ДПФ филтрите по хидродинамичния метод цялата
вътрешност на филтъра се изпълва с вода. Тя навлиза във вътрешния метален корпус на
филтъра, в каналите на филтъра и в микроскопичните пори в стените, разделящи
филтърните канали.
След като почистването приключи, част от работната течност все още се намира във
вътрешността на филтъра, по-конкретно – кондензираната вода в порестите прегради.
ДПФ филтрите се различават по размер, форма на металния корпус на монолита, степен
на точност на филтриране, по използвания материал за производството на монолита и
редица други характеристики. По време на сушенето едната посока на въздушния поток
през ДПФ филтъра може да бъде по-лесна или по-трудна за преминаване в съответствие с
това от коя страна филтърът е затворен по време на сушенето. Както бе споменато,
вентилаторите за странични канали се характеризират с висока ефективност при
изпомпване на въздух, дори до няколкостотин куб.м / час, при което те компресират
въздуха само до минимално свръхналягане.
В някои ситуации такъв вентилатор няма достатъчно сила, необходима за изтласкване на
остатъчната вода от филтъра, в резултат на което той може да прегрее или постепенно да
се амортизира.
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В машините на OTOMATIC е използван допълнителен сензор за движението на въздуха.
От панела на оператора можем свободно да определим минималния процент въздушен
поток, който трябва да бъде получен за определен период от време. Ако машината не
достигне избраните параметри по време на сушене, тя спира да работи и подава
информация, че трябва да се направи опит за закопчаване на филтъра от другата страна.
Този тип предпазни защити ни отличават от другите производители.

10. Системи за филтрация на работната течност
Системата за филтрация на работната течност играе важна роля в процеса на почистване
на ДПФ филтъра.
ДПФ филтърът сам по себе е филтър и изпълнява филтриращи функции. По този начин
работната течност, използвана за нейното почистване, не трябва да съдържа замърсени
частици, които биха могли да я запушат. Степента на прецизност и ефективност на
филтриране на твърди частици се е различна при отделните ДПФ филтри. Параметрите на
филтрите за твърди частици често зависят от екологичния стандарт EВРО, на който
трябва да отговарят по време на приложението им. Освен това те зависят от това дали
системата е от мокър или сух тип.
Допустимите стойности на емисиите за стандарта Евро 6 за леки автомобили с дизелов
двигател са 0,005 g / km PM (твърди частици).
По-строгите стандарти принуждават производителите на автомобили да използват все подобри и по-прецизни ДПФ филтри.
Стените на филтърния патрон (монолит) имат пореста структура. Разпределението на
порите се контролира внимателно по време на производствения процес. Общата
порьозност на материала обикновено е между 45 и 50% или повече, докато средният
размер на порите най-често е от 10 до 20 μm. Хидродинамичният метод за почистване на
ДПФ филтри се състои в изтласкване на работната течност от входящите към изходните
канали именно през порестите стени, разделящи филтърните канали. Затова качеството
на работната течност е от огромно значение.
Машините за почистване на ДПР филтри функционират в затворен режим, което означава,
че една и съща вода се използва през целия процес на почистване. Мръсната вода, която
изтича от филтъра по време на почистване, се филтрира във филтърните резервоари,
преди той да се напълни отново.
Когато избираме филтрация на мръсна вода, ние вземаме предвид не само степента на
точност, определяна в микрони, но и нейната ефективност, представяна в проценти. На
пазара се срещат филтри, които имат много добро ниво на филтрация от 1 μm, но не
гарантират ефективност при стойности над 20-30%. Понякога въздушните филтри от
товарните автомобили се използват и като филтърни касети, поставяни едни върху други
във филтърни резервоари, което не гарантира достатъчна херметичност на филтърната
система.
Освен това материалът, от който са направени, не е подходящ за този тип среда.
Филтрите OTOMATIC са много ефективни и улавят най-малките замърсяващи
частици с размер няколко десетки пъти по-малък от размера на песъчинка.
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Филтрация DPF Matic

Филтрация DPF Premium

Филтрите на OTOMATIC се отличават с:
• 99,9% ефективност на филтриране за частици
по-малки от 3-5 μm
(1 микрометър = 1 хилядна част от милиметъра);
•
трайност
и
осигуряване
на
херметичност
на
филтърните
уплътнители;
в производството на уплътнители за
филтри използваме уникална смес от
полиуретан, която се отличава с
еластичност и устойчивост на компресия
Патрон на филтър
при високи температури;
• благодарение на изключителните качества на уплътнителите, филтрите
OTOMATIC запазват херметичността си дори в много трудни условия на
експлоатация;
• плисетата на филтрите OTOMATIC се стабилизират с помощта на специални
ребра, които предотвратяват прилепването на съседни плисета. Благодарение на
тяхното равномерно разполагане, процесът на филтриране протича по цялата
повърхност.
Нашите конкуренти предлагат машини с филтриращи елементи на ниво от 10 до 100
μm или такива с ефективност по-малка от 50%, например свещни, джобни и дори
струнни филтри. Такова ниво на филтрация не гарантира ефективно почистване на
ДПФ филтри.
Резервоарът в машината е с вместимост 300 литра и е разделен на две части.
Формата и конструкцията на резервоара също изпълнява филтрираща функция по
отношение на работната течност.
По-малката камера играе ролята на утайник. Мръсната вода, изтичаща от филтъра по
време на почистване, попада в утайника по гравитационен път. В него настъпва разделяне
на твърдите фракции, както и отделяне на други твърди частици, образуващи утайката. Те
остава в утайника, докато той не бъде изваден. След това водата, изчистена в голяма
степен от твърди частици, преминава в съседната, голяма камера на резервоара. Това
увеличава ефективността на филтрацията и удължава живота на устройството.
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11. Тестове за ефективност и доклади за почистването
Измерването на степента на замърсеност на филтъра, а след това и измерването на
ефективността на почистване, се извършват с помощта на преобразувател на налягането.
По време на измерването на въздушния поток, той регистрира свръхналягането в ДПФ
филтъра.
Както преди, така и след почистване извършваме тестове върху сух ДПФ филтър с
използване на въздух. За да извършим измерване след почистването, мокрият филтър
трябва да бъде подложен на сушене в продължение на няколко десетки минути. За
съжаление, понякога тестовете не се увенчават с успех и затова процесът на почистване
трябва да бъде повторен отново.
Нашите машини предлагат допълнителен тест за измерване във водна среда.
Този тест служи като допълнение и всъщност представлява предварителен тест преди
изсушаването.
Благодарение на него често можем да спестим време за двукратно сушене на филтъра.
Машините, предлагани на пазара, са оборудвани с малки панелни
принтери (сн. 19), които представят бележка за ефективността на
почистването. Това създава трудности при разбирането и правилната
интерпретация на резултатите. Вместо да улеснят точната оценка, те
предизвикват допълнителни въпроси.

Сн. 19
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Нашите машини са оборудвани с малки панелни принтери. Освен това, ние предлагаме
онлайн достъп до партньорската зона, където с помощта на приложението за генериране
на отчети можете да подготвите професионален, подробен, тристранен (сн. 20, 21 и 22)
доклад за почистването, с описание и снимки на филтъра преди и след неговата
регенерация.

Сн. 20

Сн. 22

Сн. 21

12. Мобилност на машината
Фирма
OTOMATIC
прилага
решения,
улесняващи транспорта и преместването на
машината.
Машината е снабдена с колела, което прави
възможно:
• свободно преместване на машината от
едно място на друго, затова използването
на мотокар не е необходимо;
• липса на пряк контакт на долната част
на машината с пода увеличава срока на
нейната експлоатация.
Колелата са част от основното оборудване на нашите машини.

13. Почистваща течност
В последно време на пазара се появиха редица дистрибутори на машини, предлагащи
средства за почистване на ДПФ филтри. За съжаление, използването на някои от тези
средства неведнъж е довеждало до повреждане на каталитичното покритие на филтърния
елемент.
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Нашата компания постоянно купува и тества такива препарати. В някои случаи
резултатите са катастрофални.
Поради силната реакция (киселинна или алкална), която препаратите предизвикват,
ефективността на почистване е много висока. Те обаче усвояват (разтварят) алуминиевия
оксид, който е елемент от покритието на филтърната касета. Такива препарати по-рано са
били предлагани на пазара като средства за почистване на двигателите от маслени утайки.
Високата им ефективност стимулира някои производители да ги предлагат с нов етикет.
Елементите на покритието на двигателя се отличават значително от по-чувствителното
каталитично покритие на филтърните касети.
С грижа за почистването на ДПФ филтри, OTOMATIC
създаде собствен почистващ препарат – DPF Active
Matic (сн. 23), тестван в лабораторни условия.
Рецептата е разработена с отчитане на конструкцията
на ДПФ филтри и различните видове замърсяване.
Почистващият препарат е предназначен за машини със
затворен цикъл, оборудвани с филтърни резервоари.
Изпълнява следните функции:
• Изчиства филтърните канали, запушени със
Сн. 23
сажди от т.нар. филтърен кейк.
• Премахва частиците сажди от вътрешната страна на стените, отделящи
филтърните канали. Дълбока филтрация.
• Деблокира сгъстената пепел от задната страна на входните канали на филтъра.
• Почиства вътрешната част на корпуса на стоманения филтър от сажди, масло и
отлагания.
Отговaря на следните изисквания:
• Благодарение на предпазните компоненти, няма отрицателно влияние върху
каталитичното покритие на филтъра.
• Равнище на рН – повишена ефективност на почистване.
• Слабопенлив – безопасен за водната помпа, излишната пяна лесно може да я
повреди. След изсушаване повърхността не е лепкава – свежата сажда не се абсорбира
лесно в повърхността на филтъра.
• Безопасен за уплътнителни елементи на водни инсталации.
• Не образува гъста суспензия във водни резервоари.
• Съдържа корозионни инхибитори – те са безопасни за корпуса на стоманения
корпус на филтъра.
• Лек мирис – няма негативно въздействие върху общите условия на труд.
Принципи на действие DPF Active Matic:
Течността свободно влиза във филтърния патрон през неговите прозрачни изходни канали,
след което преминава в запушените входни канали през микроскопичните отвори в
стените, разделящи каналите.
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Формулата на почистващия препарат предизвиква омекотяване на силно компресираните,
прилепнали твърди частици както в каналите на филтъра, така и в неговите микропорести
преградни стени.
Благодарение на удачно подбрания вискозитет на течността, по време на движението на
течните частици се наблюдава явление, подобно на триене.

14. Обучението включва:
I Теоретична част:
• Запознаване с бизнес аспектите по предоставянето
на услуги, свързани с регенерация на филтри
DPF/FAP/KAT.
• Разширяване на теоретичните знания за
техническите параметри и принципите на действие
на DPF/FAP/KAT филтри.
• Решаване на най-често срещаните проблеми,
свързани с услугата почистване на ДПФ филтри за леки и товарни автомобили.
• Обслужване на клиента.
• Оборот на документи.
II Практическа част:
• Идентифициране на типичните и нетипичните причини за повреда на филтъра, с
акцент върху придобиване на нови знания, необходими за точен анализ на връзката
между причина и следствие.
• Придобиване на умения за измерване и оценка на износването на филтъра.
• Подготовка на филтъра за регенерация.
• Практически аспекти на регенерацията – обслужване на машината.

По време на еднодневното обучение овладяването на всички основни аспекти на работата
с машината е много трудно.
Фирма OTOMATIC предлага техническа поддръжка през дълъг период след закупуването
на машината.
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Създадохме нова работна длъжност за технически съветник, обслужващ всички наши
клиенти.

15. Сервиз
Провери произхода на машината.
Дистрибуторите, които внасят машини от чужбина, често изпитват трудности, свързани
с бързото доставяне на части от производителя. Чуждестранните резервни части
обикновено са много по-скъпи от тези, произвеждани в страната.

Седалището на фирма OTOMATIC

Фирма OTOMATIC предлага цялостно следпродажбено обслужване.
След закупуването на машината, във всеки един момент можете да разчитате на помощта
на нашите технически специалисти и на гаранционния сервиз. В случай на необходимост,
можем да окажем на клиентите ни помощ на място.
Провери кой е производителят.
Някои производители не използват своите машини в ежедневната си дейност. Те ги
произвеждат чрез разработване на собствени технологични концепции и реализация на
маркетингова стратегия. Освен това част от работата се възлага на подизпълнители.
Работата със собствени машини, огромният брой тестове за ефективност са тези
предпоставки, които ни отличават от конкуренцията.
Разполагаме със собствен машинен парк, конструкторски отдел, отдел за автоматизация и
контрол на машините, собствени заварчици, оператори и монтажници на машини с
цифрово програмно управление.
Заповядайте в нашата фирма, където ще Ви представим подробно нашата оферта.
Опознай предимствата на своя бизнес партньор!
16. Надежден партньор
От своето основаване нашата фирма е възприема като доставчик на продукти с най-високо
качество. Това се потвърждава от множеството сертификати и награди, в това число
сертификат от Силезийския технологичен университет.
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