
MYČKA FILTRŮ 

DPF Revival CTW1200



Počáteční kapacita zásobníku sazí  

Počáteční kapacita zásobníku sazí se zátkou 
Počáteční kapacita zásobníku sazí se 2 popelovými mosty 

Vrstvy popele na 
stěnách filtru 

  Popelová zátka  
 Popelové mosty 

Proces čištění 

Ačkoli se běžně označuje jako uhlíkový, filtr pevných částic je ovlivněn dvěma různými materiály, které 
se v něm hromadí. Mluvíme o popelu a sazích. 

Obvykle se saze odstraňují regenerací, která saze spálí, ale není schopna odstranit popel.. 

DPF vstup DPF výstup 

Existují čisticí postupy využívající pneumatické 
systémy, při nichž má vzduch vzhledem k dynamice 
tekutin tendenci hledat nejlepší cestu s nejmenším 
odporem a často není schopen odstranit popelové 
ucpávky, které se mohly vytvořit.. 

Čištění tlakovou vodou vysílá konstantní vlny do 
oblasti, kde se vytvořila ucpávka popela, a dokáže ji 
rozbít a vynést z filtru pevných částic. 

Pomocí specifického mýdla, teploty čisticího roztoku, 
řízeného tlaku vody a pulzů tlakového vzduchu lze 
dosáhnout účinného čištění jakéhokoli filtru pevných 
částic.. 

Náklady vyplývající z problémů s filtrem pevných částic a katalyzátorem. 
Přímé náklady 

• Odtah v důsledku poruchy filtru pevných částic

• Výměna filtru pevných částic

• Ztráta času na opravu

• Sankce za znečišťující emise

Nepřímé náklady 

• Ztráta výkonu motoru

• Riziko poškození jiných systémů

• Zvýšená spotřeba

Filtry s různými poškozeními 
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Hlavní problém: hromadění popela a sazí 

PRO 

JAKÝKOLIV 

FILTR 

PEVNÝCH 

ČÁSTIC
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99% účinnost DPF a rekuperace CAT. 

Celkové odstranění popela, oleje a sazí. 

Rychlá návratnost investice.  

Rentabilita za 3 měsíce čištění 2 filtrů týdně.  

Nová inovativní služba, která generuje nové zákazníky. 

Univerzální ostřikovač filtrů pevných částic osobních, lehkých 
užitkových a nákladních vozidel. 

Má 3 režimy mytí, 120litrovou nádrž a ohřev čisticí kapaliny. 

Lze ji používat bez demontáže filtru pevných částic z vozidla 
pouhým odpojením a připojením stroje. 

Je vybaven ventilem pro uvolnění tlaku ve velmi nasycených 
filtrech, čímž se zabrání vytlačení keramiky. 

DPF Revival CTW 1200 je ideální pro mechanické dílny, dílny 
pro užitková vozidla, specialisty na čištění a přestavbu 
komponentů. vozové parky nákladních a průmyslových 
vozidel 

Údržba filtrů pevných částic je nezbytná, aby se zabránilo 
poruchám a poškozením, které způsobují prostoje vozidel a 
vysoké náklady na opravy. 

Správná údržba respektující servisní lhůty a plánování čištění je 
jedinou cestou k dlouhé životnosti filtrů a úspoře nákladů. 



Malé připojovací konektory 
Pro Ø40-70 mm otvory 

Velké připojovací konektory 
Pro Ø70-160 mm otvory 

Připojení v režimu praní 
Při práci v mycím režimu připojíme výstup vody ze stroje 
k výstupu plynu z filtru pevných částic (strana výfuku) a 
druhý konec filtru (strana motoru) vrátíme zpět do nádrže 
přes vstup kapaliny. 

Ventil uvnitř stroje musí být otevřený pro výstup 
čerpadla.. 

Myčka DPF Revival CTW 1200 má tři režimy praní: 

• Standardní režim: pračka tlakuje vodu podle zvoleného
nastavení času a teploty..

• Normální režim: pračka neustále tlakuje vzduch a vodu
podle zvoleného nastavení času a teploty.

• Vyčerpávající režim: pračka neustále tlakuje vodu a v
určitých intervalech zavádí pulzy tlakového vzduchu, aby
napomohla čištění filtrů; podle zvoleného nastavení času
a teploty.

Připojení v režimu recyklace 
Režim recyklace slouží k vyprázdnění kapaliny uvnitř 
filtru. K tomu připojíme jeden konec filtru k recyklační 
zásuvce stroje, uvnitř stroje vyměníme ventil. Druhou 
hadicí spojíme výstup kapaliny se vstupem do nádrže. 
Filtr umístíme do svislé polohy tak, aby voda padala.. 
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Konektory s otvory 
Všechny modely se šroubovým upevněním. 
Součástí dodávky jsou dvě sady s různými 
velikostmi pro všechny typy filtrů. 
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Mycí hadice 
Hadice pro připojení vstupu a výstupu filtru 
částic ke stroji 

Napájení 400V - 3 PH - 50 Hz 

Přívod vzduchu 1/4” max 10 bar 

Objem nádrže 120 liters 

Vyhřívání 7.5 Kw 

Mycí čerpadlo 160 l/min - 2.2 kw 

Rozměry 750 x 730 x 855 mm 

Hmotnost 105 Kg 

Materiál 
Nerezová ocel Aisi 304 Pro díly 

přicházející do styku s 
vodou 

Ovládací panel 

Intuitivní dotykový ovládací panel, který umožňuje 
zvolit režim praní, teplotu a dobu čištění filtru. 

Režimy praní 

1 – Nádrž z 
nerezové oceli 

18 – Kontrolní panel 
2 – Plnící otvor nádrže 

3 – Vstup kapaliny 

17 – Zemnící Konektor 

16 – Mycí čerpadlo 

15 - Ventilator 

– Výstup kapaliny

– Regulační ventil tlaku 
vody

   6 – Výměnný ventil 

7 – Port recyklace 

14 – Výstupní ventil vzduchu 

13 -Vzduchová nádrž 
8 – Vypouštěcí ventil 

12 – Přívod vzduchu   9 – Vypouštěcí ventil 

11 – Ventil pro regulaci 
tlaku vzduchu 

10 – Rezistentní 
ohřev 
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TECHNICKÁ DATA
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