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1. Увод
У нашој земљи потражња за услугом чишћења ДПФ филтера динамички расте. Компаније
које врше ову врсту делатности не жале се на недостатак клијената.
Могућност враћања ефикасности ДПФ филтeра на готово 100% његове продуктивности,
чак упола ниже цене поправке филтера у поређењу са ценом његовог изреза, као и
слобода кретања возила по путевима у Пољској и другим земљама Европске уније, чини
услугу чишћења ДПФ филтера све више популарнијом.
Скоро свако од нас је чуо за хидродинамички (влажан) метод чишћења филтера честица
чађи. Тај нови метод стекао је предност у односу на остале традиционалне методе које се
нуде на тржишту. Захваљујући овом методу појавиле су се нове пословне прилике.
Отварају се сервиси који нуде професионалну услугу за чишћење ДПФ филтера. Овакве
услуге користе уједно ауто радионице, као и индивидуални клијенти. Све већи интерес за
ову врсту услуге показују такође власници транспортних компанија и јавног превоза.
Како бисте започели сопствени бизнис, потребна вам је специјализована машина, добар
пословни план, техничка подршка и одговарајућа обука. Произвођачи покушавају да
пронађу конкурентна решења која би оптимизирала процес чишћења ДПФ филтера. На
пољском тржишту можете пронаћи широк спектар производа домаћих компанија и
увезених уређаја.
С обзиром на горе наведене факторе, како одабрати праву машину?
Овај приручник је настао у намери да пружа информације на често постављана питања. У
њему показујемо на шта и на које критеријуме треба обратити посебну пажњу при избору
праве машине за чишћење ДПФ филтера.
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2. Технике монтаже ДПФ филтера у машини
Монтажа филтера у кабини машине је незаобилазни елемент у процесу чишћења. У нашој
компанији развили смо брз начин за уградњу филтера путничких аутомобила и доставна
возила (фот. 1). Захваљујући томе, било је могуће скратити време закопчавања филтера са
неколико минута на чак неколико секунди. Технологија се заснива на употреби
пнеуматског цилиндра. Покретач има гумену водилицу, која се под утицајем притиска
шири унутар металног кућишта ДПФ филтера. На тај начин смањују се вибрације и
ударци филтера на кућиште кабине током удара компресованог ваздуха. Појава вибрације
се јавља у машинама где се филтер, везан каишевима, чисти у лежећем положају. У
случају ударца, керамички и крхки филтерски уложак може да пукне или да се распадне.
Наш метод закопчавања филтера, где се већина њих током чишћења налази у вертикалном
положају, штити их од механичких оштећења.

фот. 1

Монтажа ЕУРО IV, ЕУРО V катализатора (фот. 3, фот. 4) теретних возила, примењена је
помоћу једног конусног гуменог прикључног адаптера (фот. 2). Конусни облик омогућава
регулисање и прилагођавање адаптера пречнику на улазу катализатора.

Фот. 2

фот. 3

фот. 4
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3. Чишћење ДПФ Еуро VI филтера теретних возила
Иновативни продукт компаније ОТОМАТИК – ДПФ Еуро 6 прикључни адаптер, намењен
је за дизел филтере честица чађи који се користе у камионима, аутобусима, грађевинским
машинама и виљушкарима. Адаптер у потпуности сарађује са машинама за чишћење ДПФ
филтера хидродинамичким методом.
ДПФ ЕУРО VI филтер
одликује се тиме што је његова керамичка језгра сасвим
изложена са излазне стране, као и са улазне стране. Ова
врста ДПФ филтера уведена је релативно недавно, са
уласком на тржиште Еуро 6 норме емисија издувних
гасова. После 2000. године биле су доступне у САД-у.
Европски произвођачи филтера пустили су на тржиште
ДПФ Еуро 6 филтере у челичним кућиштима са
нестандардним ивицама, у облику челичне копче,
прирубнице, металне дршке (фот. 5). Сва таква решења
отежавају чврсто уклапање у традиционални адаптер.
фот. 5

Поред тога, течност током чишћења не делује једнаком силом по целој дужини и пресеку
филтера.
Као последица тога, спољни зидови филтера којисе налазе ближе његовом кућишту нису
толико темељно очишћени као средњи део филтера, где ваздушни притисак делује са
највећом снагом.
Прикључни адаптер за чишћење ДПФ ЕУРО VI филтера
ДПФ Еуро 6 филтери, током првих година коришћења, нису били проблематични, тако да
није било потребе за стварањем иновативног адаптера. Од почетка 2019. године, све више
и више Еуро 6 филтера се шаље на услугу чишћења. Најчешће је то због километраже
самих возила и ограниченог капацитета самог филтера. У Европи су, у последњих
неколико година, произвођачи машина за чишћење ДПФ филтера опремили своје машине
адаптером на основу облика америчких филтера. Нажалост, такви филтери нису у
потпуности испунили очекивања европских клијената. Због тога, са порастом потражње за
чишћењем ДПФ Еуро 6 филтера, појавила се потреба за стварањем потпуно универзалног
прикључног адаптера који одговара тренутним потребама тржишта.
Вреди напоменути да неки произвођачи још увек нуде адаптере старог типа, који
подсећају на равну плочу (фот. 6), конус (фот. 7) или челичну конструкцију са
пнеуматским цилиндром (фот. 8).

Фот. 6

Фот. 7

Фот. 8
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Иновативни, универзални адаптер компаније ОТОМАТИК
Од 2020. године, kompanija ОТОМАТИК као прва и једина на тржишту нуди својим
клијентима наменски прикључни Еуро 6 адаптер (фот. 9, фот. 10, фот. 11), који је у
потпуности у складу са европским стандардима.
(обухваћен патентном пријавом бр. П. 432918)
ДПФ ЕУРО VI адаптер користи се код машина са
затвореном циркулацијом течности за чишћење.

Фот. 9

Фот. 10

Конструкција адаптера присиљава да средство за чишћење тече кроз средину филтера. За
правилан рад уређаја, филтер се поставља са стране мотора на
дну адаптера на начин који осигурава оптимално прилегање. У
ту сврху, адаптер је опремљен подлогом за заптивање.
Јединственост адаптера лежи у томе да смо сачували основни
принцип технолоије влажног чишћења филтера, односно
додавање средства за чишћење прво са излазне стране
филтера. У поређењу са решењима која нуде конкурентне
фирме, заптивамо филтер са улазне стране, а не као други са
излазне стране.
Затворени циклус средства за чишћење у комори под
притиском гарантује потпуно и равномерно чишћење свих
канала филтера.
Поред тога, захваљујући циркулацији врућех ваздуха нема
потребе за тачкастим сушењем.
Предности употребе:

Фот. 11

• један адаптер за све врте ДПФ Еуро 6 филтера теретних возила
• равномерно чишћење свих канала керамичког улошка филтера
• чак три пута мање времена за сушење филтера након прања, захваљујући циркулацији
врућег ваздуха
• двосмерни процес чишћења и сушења
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• повећање конкурентности у односу на предузетнике, који користе традиционалне
адаптере

4. Систем за чишћење
у заједничкој кабини

филтера

уједно

са

сушењем

У неким случајевима, произвођачи машина за чишћење ДПФ филтера користе решења
која само на први поглед изгледају привлачно и функционално. У пракси су то само
маркетиншки трикови који имају за циљ да привуку што већи број клијената. У стварности
се њихова употреба не одражава. Један од трикова је метод истоврменог чишћења и
сушења филтера. Нажалост, није прихваћен ни у кућним апаратима ни у индустрији.
Зашто не препоручујемо прање и сушење два филтера истовремено у једној машини?
Главни проблем је некомпатибилност између филтера постављених у машини, најчешће из
различитих возила, чија челична кућишта имају неправилни облик (коси, савијени).
Такође се могу разликовати по величини.Током процеса чишћења, прљава вода из једног
филтера се прска на све стране у кабини машине и лако може доћи до другог филтера, који
се суши непосредно поред њега.
Следећа мана је испаравање током прања, што значајно продужава време сушења суседног
филтера.
Са друге стране, решење у коме се филтери суше ван кабине у многим случајевима није у
складу са безбедносним прописима који се спомињу у машинској директиви Европске
уније. За време сушења, акумулирану пару треба одзрачити напољу кроз вентилационе
системе. Поред тога, филтер загреван на температуру до око 100 ° C може представљати
опасност за особе, које се налазе у просторији.
У фирми ОТОМАТИК, ради сигурности наших клијената и повећања ефикасности услуге
чишћења ДПФ филтера, развили смо посебне уређаје за сушење филтера честица чађи
[сушачи: ДПФ Систем (сл. А) и ДПФ Систем Плус (сл. B)].

Сл. A

Сл. B
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5. Истовремено и двострано закопчавање филтера у процесу
чишћења – то је технолошка грешка
На тржишту се недавно појавила солуција са циљем да олакша процес чишћења.
Међутим, испоставило се да је то још један маркетиншки поступак. Реч је о истовременом
закопчавању филтера са две стране.
Технолошка грешка!
Истовремено закопчавање филтера са обе
стране узрокује да имамо посла са
затвореним системом (фот. 12).
Технолошка грешка лежи у чињеници да се
са доводне стране средства за чишћење
ствара повишен притисак, чији се ниво
посебно повећава када се дода импулс
компресованог ваздуха.
Да бисте ефикасно одстранили нечистоћу са
канала филтера, излазни део филтера мора
бити откривен и никако блокиран.
Закопчавање филтера са обе стране ствара
супротне снаге.

фот. 12

Када компресовани ваздух удари у излазну страну, накупља се вода, што доводи до тзв.
ефекта „повлачења”, где се блокирана прљава вода делимично враћа у филтер. Ова врста
реверзне струје прљаве воде један је од главних разлога да честице нечистоће остану у
каналима филтера. Слична појава се може приметити и код кихања, ако делимично
блокирамо отвор дишних путева врховима прстију.
Слабљење система за филтрирање
Још један недостатак овог решења је слабљење система за филтрацију. Вода која излази из
филтера иде до одводног црева, које такође има улогу снабдевања у процесу чишћења.
Због тога се честице нечистоће у његовим каналима могу вратити у филтер. Како би се
осигурала добра изведба ове методе, чишћење треба поновити неколико пута.

6. Једносмерни и двосмерни метод чишћења

Фот. 13

Недавно су се у понуди произвођача машина појавили
нови производи, нпр. специјалан вентил за притисак (фот.
13), који се ставља на филтеру током чишћења. Задатак
таквог вентила је да привремено блокира проток воде
приликом пуњења филтера за време чишћења. У
хидродинамичком методу са вентилом, целокупно пуњење
водом филтера пре импулса компресованог ваздуха је

8

веома важно. Да би се гарантовало чишћење на свим улазним каналима на страни мотора,
сви паралелни излазни канали морају бити напуњени средством за чишћење. Иако
примена вентила помаже у постизању овог ефекта, нажалост, има и својих недостатака.
Најважније у хидродинамичком методу је добијање турбулентног струјања воде која
узрокује трење водених честица и одвајање честица чађи, као и испирање пепела.
Користећи вентил, потпуно мењамо технологију и крећемо према пуњењу филтера водом
пре импулса ваздуха. Такав импулс високог притиска узрокује отварање вентила и нагло
испуштање прљаве воде из улазних канала.
Извршени тестови рада вентила показали су да су након чишћења филтера, у њему остали
остаци наслагa пепела који се за време сушења скупљао у карактеристичне шташиће.
Вреди напоменути да је најтеже уклонити накупљени пепео који лежи на зидовима
филтера. У методи влажног чишћења потпуно пуњење канала филтера водом није толико
значајно и ефикасно колико турбулентни проток радне течности. Уградња вентила
минимизира ефекат трења воде и, самим тим, ефикасност чишћења. Импулсно отварање
вентила узрокује привремену блокаду у облику ваздушног јастука на излазу воде из
филтера и на тај начин блокира његов слободан проток. Као резултат тога, добијамо
ефекат акумулације воде, где један део прљаве воде излази из филтера са великим
замахом, а преостали део, због блокаде, и даље остаје у њему.
За развој ефикасне технологије усмереног чишћења, корисно је разумевање степена
запрљаности филтера, као и размештање прљавих елемената. Почевши од чишћења са
излазне стране филтера добијамо ефекат уклањања чађи са унутрашње стране његових
зидова филтера, а затим из његових улазних канала уклаљан је тзв. филтерски колач у
облику грудице чађи. У другој фази, филтер се закопчава од стране мотора како би
омекшао и одвојио компресован пепео смештен у задњим деловима канала. Тада се такав
растресити пепео уклања у трећој фази чишћења, када још једном очистимо филтер са
излазне стране. Пропуштањем двосмерног чишћења значајно се смањује ефикасност
хидродинамичке методе.
Да би се повећао проток средства за чишћење кроз све канале филтера, у овом случају –
воде са детерџентом, много бољи него коришћење ове врсте вентила, биће избор машине
са одговарајућом двосмерном технологијом чишћења која гарантује високу ефикасност.

7. Уређаји без кабине за ћишћење ДПФ филтера
Чишћење ДПФ филтера хидродинамичким методом, односно влажним методом, као што
назив наводи, повезано је са водом и прањем. Имајући то у виду, професионалне ДПФ
машине опремљене су непропусним кабинама. Приликом чишћења филтера појављују се
циклични импулси компресованог ваздуха који динамички повећавају притисак течности
за чишћење која тече кроз филтер.
Такви пулсирајући ударци избацују из филтера читаву гомилу чађи, пепела и остатака уља
наталожених годинама у каналима филтера. Након првих неколико циклуса чишћења,
дешава се да цела површина унутрашњег дела кабине машине буде прекривена
нечистоћом.
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ДПФ филтeри се међусобно разликују челичним кућиштем. Због неправилног облика,
прљава вода која се избацује из филтера иде пуним замахом на различита места у кабини.
Потпуно заустављање воде и усмеравање испуштања прљаве воде у једном конкретном
правцу је практично немогуће. Други извор цурења су рупе на одврнутим сензорима из
кућишта филтeра.
Због тога је у процесу производње машина врло важно осигурати непропусност кабине и
квалитет заварених спојева.
Није тешко замислити радно окружење и могуће здравствене ризике за оператера таквог
уређаја који није опремљен ниједном кабином.

Фот. 14

Међутим, такви су се изуми на тржишту већ појавили. Фирма
Отоматик, како би се суочила са конкуренцијом, одлучила је
да тестира ову врсту машина.
Резултати тестова дефинитивно су нас уверили у бројне
опасности и недостатке уређаја без кабина. Као изазов
опремили смо нашег оператора сигурносним наочарима,
визиром и комбинезоном. Приликом чишћења три филтера из
различитих возила, наш оператер је напола био поплављен
водом са чађи, а под у радионици је изгледао kao након
поплаве. Ни зидови ни таваница нису избегли поплаву.
Опремање сваке радионице таквом опремом не би била добра
визит карта за компанију. Запослени који користе такву
опрему изложени су повећаном ризику опасности.

У машинама са кабинама испарења из прљаве воде се испуштају у вентилационе канале,
међутим, у машинама без кабине улазе у плућа оператера.
Овакви уређаји појавили су се на тржишту као јефтина алтернатива професионалним
ДПФ машинама. Нажалост, резултати показују да такви уређаји не испуњавају
безбедносне стандарде стручне радионице, а што више ни стандарде сервиса за чишћење
ДПФ филтера.

8. Програми за чишћење
Обратите пажњу да ли машина коју намеравате да купите пружа могућност појединачног
подешавања програма чишћења који одговара запремини филтера.
ДПФ монолит филтера састоји се од паралелних улазних и излазних канала. Зидови који
раздвајају канале филтера су прва фаза накупљања чађи и пепела. Као резултат њиховог
растапања, долази до другог степена накупљања и зачепљења канала филтера. Само
изчишћени издувни гасови, филтрирани кроз зидове који деле канале, излазе кроз излазне
канале.
Како бисте се ефективно ослободили наслага из зачепљених доводних канала са стране
мотора, треба причврстити ДПФ филтер са излазне стране, а затим покренути програм
чишћења (фот. 15, фот. 16).
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Програм чишћења се састоји од две фазе:
• време протока радне течности кроз канале филтера
• време импулса компресованог ваздуха, који истискује кроз зидове филтера сву течност
из излазних канала до улазних канала

Фот. 15

Сваки зачепљени доводни канал од стране мотора налази се у близини чистог издувног
канала. Да бисмо ефикасно очистили нечистоћу свих улазних канала, морамо да
гарантујемо равномерни проток радне течности кроз сваки излазни канал.
ДПФ филтери се међусобно разликују по величини монолитног улошка филтера, као и по
његовом металном кућишту. Већина машина конкурентних произвођача нуди само један
унапред дефинисани програм чишћења. У неким случајевима време протока може бити
прекомерно, а у другима недовољно. У случају недовољне количине воде у улазним
каналима, наилазимо на ефекат неравномерног чишћења и стварање прекомерне пене,
која може лако да оштети пумпу за воду. Сви модели наших машина нуде бесплатно
подешавање програма чишћења прилагођавајући их врсти и величини очишћеног ДПФ
филтера.

Фот. 16
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Одабиром времена протока и времена пулса компресованог ваздуха, као и
одговарајућег броја циклуса, гарантујемо продирање и равномерно ослобађање наслага
из свих доводних канала филтера.

9. Системи сигурности и заштите филтера у процесу
чишћења
Заштита од превисоког притиска у филтеру током чишћења
Сваки ДПФ филтер има своју појединачну историју. Повремено, радионице примају на
чишћење филтере након судара аутомобила, оштећења турбине, оштећења убризгивача и
сл. Правилна дијагноза филтера честица чађи пре чишћења може помоћи да се избегну
непотребне бриге и непријатности са клијентима.
Нажалост, понекад таква дијагноза представља одређене потешкоће. ДПФ филтер може
имати блокиране канале у унутрашњости монолита, нпр. због топљења његове структуре
услед сагоревања дизел уља из изливних убризгивача. Дијагностиком филтера
инспекцијском камером можемо да видимо само његове вањске површине од доводне и
одводне стране. У већини случајева то је довољно за препознавање штете, али није увек
тако. У процесу чишћења неисправног ДПФ филтера хидродинамичким методом, можете
се суочити са другим ризиком у облику монолитног померања унутар кућишта филтера
или чак оштећења на крајевима сензора филтера. Због тога увели смо заштитне мере за
спречавање ванредних ситуација.

Фот. 17

Фот. 18

Сви наши модели машина за чишћење опремљени су сензором за надгледање притиска
(фот. 17), претварачем водене пумпе (фот. 18) и магнетним вентилом. Оператер машине
може слободно подесити максимално трајање поступка чишћења, ниво највећег
дозвољеног радног притиска и број покушаја да се тај притисак смањи. У критичним
ситуацијама машину искључује контролер, шаљући поруку на екрану о превисоком
притиску унутар филтера.
Заштита од недостатка протока ваздуха у филтеру за време сушења
Следећа важна ствар је да избегавате прегревање вентилатора за време сушења.
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У процесу сушења користе се бочни вентилатори. То су уређаји са позитивним
потискивањем без уља, који компримирају ваздух до малог надпритиска. Ротирајући
ротор увлачи одређену запремину ваздуха између пара лопатица и, као резултат
центрифугалне силе, гура га у горњи део простора између лопатица. Потиснути ваздух се
избацује у тзв. бочни канал – излаз.
У процесу чишћења ДПФ филтера хидродинамичким методом, цела унутрашњост
филтера напуњена је водом, која улази у унутрашње метално кућиште филтера,
монолитне канале филтера, као и микроскопске поре у зидовима који раздвајају
филтерске канале.
Након завршетка процеса чишћења филтера, део радне течности још увек остаје у
монолиту, пре свега кондензована водена пара у порозним преградама.
ДПФ филтери се разликују по величини, облику монолитног металног кућишта, степену
тачности филтрације, материјалу који се користи за производњу монолита и многим
другима. За време сушења, један правац струјања ваздуха кроз ДПФ филтер може бити
лакши или тежи због причврсне стране филтера за сушење. Као што је већ горе поменуто,
бочни вентилатори одликују се високом ефикасношћу испумпаваног ваздуха, чак и до
неколико стотина м3 / х, али док, они компримирају ваздух само до малог надпритиска.
У неким ситуацијама такав вентилатор једноставно нема снаге гурати заосталу воду у
филтеру, због чега ће се још прегревати или постепено скратити рок употребе.
Машине фирме ОТОМАТИК имају додатни сензор протока ваздуха. Оператор машине
може слободно да одреди минимални проценат протока ваздуха који треба да се добије у
датом периоду. Ако машина током сушења не достигне одабране параметре, онда се
зауставља и појављује се информација да треба покушати да се причврсти филтер с друге
стране.
Примена оваквих заштитних мера разликује нас од осталих произвођача.

10. Системи за филтрирање радне течности
Систем за филтрирање раднe течности има значајну улогу у процесу чишћења ДПФ
филтера.
ДПФ филтер врши функцију филтрирања. Стога, радна течност која се користи за његово
чишћење мора бити без честица нечистоће које би га могле зачепити.
Степен тачности и ефикасности филтрације честица варира између различитих врста ДПФ
филтера. Параметри филтeра за честице често зависе од ЕУРО емисијских норми које су
морали испунити током примене. Осим тога, зависе од оперативног система типа: влажан
или сув.
Дозвољене вредности емисије издувних гасова за ЕУРО 6 стандард путничких возила са
дизел моторима су 0,005 g / km PM (чврсте честице).
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Такви строги стандарди присилили су произвођаче аутомобила да користе све боље и
прецизније ДПФ филтере.
Зидови филтaрског улошка (монолита) имају структуру ситних пора које се пажљиво
контролишу у процесу производње. Укупна порозност материјала је обично од 45 до 50%
или више, док су просечне величине пора обично од 10 до 20 µm. Хидродинамички метод
чишћења ДПФ филтера састоји се у утискивању радне течности из улазних канала у
излазне канале кроз порозне зидове који раздвајају канале филтера. Зато је квалитет радне
течности толико важан.
Машине за чишћење ДПФ филтера раде у затвореном кругу, што значи да се у процесу
чишћења све време користи исту воду. Прљава вода која излази из филтера током
чишћења филтрира се у резервоарима за филтрирање пре поновног пуњења.
Приликом одабира филтрације прљаве воде узимамо у обзир не само степен тачности у
микронима већ и његову ефикасност у процентима. На тржишту можете пронаћи филтере
који имају веома добар ниво филтрације од 1 µm, али не гарантују ефикасност на нивоу
већем од 20–30%. Понекад се као филтерске улошке користи такође филтeрe за ваздух
теретних возила тако што се један поред других стављају у резервоаре за филтрацију, што
не гарантује довољну непропусност система за филтрирање. Поред тога, материјал од кога
су направљени није прилагођен овој врсти медијума.
Филтери фирме ОТОМАТИК врло ефикасно хватају најмању нечистоћу величине
неколико десетина пута мањих од величине зрнца песка.

Филтрирање: DPF Matic

Филтрирање DPF Premium

Филтери фирме ОТОМАТИК су познате по:
• ефикасности филтрирања од 99,9% за честице
величине само 3–5 μm (1 микрометар = 1 хиљадина
милиметра);
• дуготрајним и херметичким заптивкама филтера;
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за производњу заптивки за филтере користимо јединствени полиуретански спој који се
одликује еластичношћу и отпорношћу на компресију при високим температурама;
• због јединствених заптивача, филтери фирме ОТОМАТИК сачувају непропусност у
резервоарима чак и у веома тешким радним условима;
• Плисиран филтер фирме ОТОМАТИК се стабилизира помоћу посебних ребара која
спречавају лепљење суседних ребара. Захваљујући равномерној дистрибуцији, процес
филтрирања се одвија по целој површини.
Машине наших конкурената нуде филтерске улошке на нивоу од 10 до 100 µm или оне са
мање од 50% ефикасности, нпр. свећне филтере, врећасте филтере или чак жичне филтере.
Овакав ниво филтрације не гарантује ефикасно чишћење ДПФ филтера.
Резервоар у машини има запремину од 300 литара и подељен је у два дела. Облик и
његова конструкција такође имају улогу филтрирања радне течности.
Мања комора делује као таложник. Прљава вода која током чишћења излази из филтера
пада гравитационо у резервоар за таложење. У њему се раздвајају чврсте фракције и
опадају остале чврсте честице које се таложе. У таложнику све остаје док га не уклоните.
Затим, углавном без чврстих материја, вода се улива у суседну велику комору резервоара.
То повећава ефикасност филтрације и продужава век трајања уређаја.
!!!! Napis do zdjęcia: таложник
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11. Тестови ефикасности и извештаји о чишћењу
Провера стања запрљаности филтера и затим мерење ефикасности чишћења врши се
помоћу трансформатора притиска. Трансформатор мери прекомерни притисак унутар
ДПФ филтера током испитивања протока ваздуха.
Пре и после чишћења, вршимо ваздушне тестове на сувом ДПФ филтеру. Да би се
извршило мерење након чишћења, влажни филтер треба да се суши неколико минута.
Нажалост, понекад се испостави да тестови нису успешни и поступак чишћења треба
поновити.
Наше машине нуде додатни тест мерења користећи воду као медијум. Ова врста теста
допуњује и служи као уводни тест пре сушења.
Захваљујући томе, често можемо два пута да уштедимо време сушења.

Фот. 19

Машине које се нуде на тржишту опремљене су малим
панелним штампачима (фот. 19), који на потврди показују
ефикасност чишћења у милибарима. Због тога их је често
тешко читати и стварају потешкоће са правилном
интерпретацијом. Уместо да помогну у исправној процени,
уносе више нејасноћа.
Наше машине су опремљене не само панелним штампачима.
Нашим партнерима нудимо и приступ мрежи онлајн, где
помоћу апликације за генерисање извештаја можемо да
припремимо професионалне тростране странице (фот. 20,

фот. 21, фот. 22), као и детаљан извештај о чишћењу који садржи опис и фотографије
филтера пре и после регенерације.

Фот. 20

Фот. 21

Фот. 22
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12. Мобилност машине
Фирма ОТОМАТИК користи решења која
олакшавају транспорт и свако померање
машина.
Примена друмских точкова омогућава:
• слободно померање уређаја са једног места на
друго без употребе виљушкара
• недостатак директног контакта дна машине са
подлогом, што продужава његов радни век
Основна опрема наших машина су друмски
точкови.

13. Течност за чишћење
Недавно се на тржишту појавило доста дистрибутера машина који нуде средства за
чишћење ДПФ филтера. Нажалост, дешава се да нека од ових средстава оштете
каталитички премаз филтарског улошка.
Наша компанија редовно купује и тестира такве препарате. У неким случајевима
резултати су катастрофални.
Ефикасност чишћења препарата услед њихове агресивне реакције (киселе или лужнате) је
врло висока, али они растварају алуминијумни оксид – елемент омотача филтарског
улошка. Раније су се такви препарати често продавали као средство за чишћење мотора од
нафтних наслага. Њихова висока ефикасност наводи неке произвођаче да их сада нуде са
новом етикетом. Елементи омотача мотора значајно се разликују од омотача каталитичких
уложака ДПФ филтера.
У фирми ОТОМАТИК, с обзиром на чишћење ДПФ
филтера, створили смо сопствени детерџент – DPF
Activ Matic (фот. 23), тестиран у лабораторији.
DPF Active Matic је течност намењена за машинско
чишћење филтера честица чађи. Формула је развијена
узимајући у обзир конструкцију ДПФ филтера и
срепен њихове нечистоће за машине за чишћење у
затвореном радном циклусу, опремљене резервоарима
за филтрирање.
Начин деловања препарата:

Фот. 23

• Чини пропусним зачепљене канале филтера за чађ из тзв. филтерског колача.
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• Уклања заробљене честице чађи из зидова који деле канале филтера. Дубинско
филтрирање.
• Уклања компримирани пепео са задње стране улазних канала филтера.
• Чисти унутарњи део кућишта филтера од чађи, уља и угљеника.
Испуњава сљедеће захтеве:
• Нема штетног утицаја на каталитички омотач филтера због заштитних компоненти.
• Алкални pH – повећана ефикасност чишћења.
• Слаба пена – безбедна за пумпу за воду, вишак пена може је лако оштетити.
Не оставља лепљиву површину након сушења – свежа чађ лако се не апсорбује у
површину филтера.
• Сигуран за заптивање елемената у воденим инсталацијама.
• Не ствара густу суспензију у резервоару за воду – продужава век филтарских уложака.
• Садржи инхибиторе корозије – безбедно за челично кућиште филтера.
• Благи мирис који не утиче негативно на опште услове рада.
Како делује DPF Activ Matic:
Средство слободно продире кроз уложак (монолит) филтера преко проходних излазних
канала, а затим се истискује кроз микроскопске рупе у зидовима који деле монолитне
канале, до зачепљених улазних канала.
Његова формула узрокује да јакo компресоване, запечене чврсте честице подлежу
омекшању како у улазним каналима филтера, тако и у његовим микропорозним зидовима
преграде.
Правилно одабрана лепљивост течности узрокује да током кретања течних честица
постоји појава слична трењу.

14. Програм обуке
I Теоретски део:

• Разумевање пословног аспекта пружања услуга
регенерације ДПФ / ФАП / КАТ филтера.
• Напредно теоријско знање из области конструкције и
рада ДПФ / ФАП / КАТ филтера.
• Решавање најчешћих проблема повезаних са
услугом чишћења ДПФ филтера у аутомобилима и
камионима.
• Опслуживање клијената.
• Управљање документацијом.
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II Практични део:
• Стицане знања и аналитичких способности за идентификацију уобичајених и необичних
узрока оштећења филтера.
• Стицање способности за мерење и процену стања филтера.
• Припрема филтера за регенерацију.
• Регенерација у пракси – руковање машином.

Током једнодневног обучавања веома је тешко савладати сва основна питања.
Компанија ОТОМАТИК нуди техничку подршку дуже време након куповине машине.
Отворили смо радно место за техничког стручњака, који опслужује све наше клијентe.

15. Сервис
Проверите порекло машине.
Дистрибутери који увозе машине из иностранства често се суочавају са проблемом брзе
испоруке делова својих произвођача. Резервни делови су обично много скупљи од
домаћих.

Седиште фирме OTOMATIC

19

Фирма ОТОМАТИК пружа свеобухватну услугу након продаје.
Кад купите машину, у било ком тренутку можете рачунати на подршку наших техничких
саветника, као и гаранцијског сервиса. По потреби долазимо код наших клијената
пружећи им помоћ.
Проверите произвођача.
Неки од произвођача не користе своје машине свакодневно, а производе их на основу
теоретских технолошких концепција и према реализацији маркетиншких активности.
Поред тога, део посла поверавају подизвођачима.
Компанија ОТОМАТИК свакодневно нуди услугу чишћења ДПФ филтера.
Коришћење сопствених машина, бројни тестови ефикасности деловања несумњиво
нас издвајају од конкуренције.
Поседујемо сопствени парк машина, конструкцијско одељење, одељење за
аутоматизацију и контролу машина, сопствене завариваче, оператера CNC машина,
монтере.
Позивамо вас на презентацију у нашој фирми.
Упознајте свог партнера!

16. Поуздан партнер
Од тренутка када је наша компанија основана, доживљавана je као испоручилац
производа највишег квалитета. То потврђују бројни сертификати и награде, на пример,
сертификат Шлеског технолошког универзитета.
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