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TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

AVANTAJLARI

İTALYAN ÜRETİMİ BİLEŞENLERİN KALİTESİ

DPFXMatic ünitesi, zaman içinde çok büyük bir güven garanti eden, en üstün kaliteye sahip 
İtalyan bileşenler kullanılarak İtalya’da üretilir.

DPFXMatic

Özel marka ile 
kişiselleştirme

Gerek biçim gerekse şirket 
renkleri olarak, kişiselleştirilmiş 

gövde tasarımı

Şirket logosu ile grafiksel 
olarak kişiselleştirilmiş 

kumanda paneli

Müşteriye özel kişiselleştirilmiş 
programlamaya sahip yazılım

Markanız daima göz 
önünde olacak

Proxind’in DPFXMatic ünitesi dizel partikül filtresi temizliğinde, kendi kategorisinde
eşsiz, temizleme ve durulama sıvıları üreten firmalar için özel olarak tasarlanmış bir 
makinedir.

Proxind’in getirdiği yenilik, etkinliği daha da iyileştirmek amacıyla, bu işlevin taşınabilir ve tamamen 
otomatik bir cihaz ile gerçekleştirilmesindedir.

Dizel partikül filtresini temizleme işlemi makine tarafından doğrudan filtreye temizleme sıvısı 
enjekte edilerek, tamamen otomatik bir şekilde ve aracın herhangi bir parçasını sökmek zorunda 
kalmadan gerçekleştirilir ve böylece önemli oranda zaman tasarrufu elde edilir.

KOLAY KULLANIM

Tek bir operatör 
aracılığıyla kullanım

Sezgisel ve tamamen 
otomatik

Dört adet görüntüleme led 
lambası ve tek bir tuşun yer 

aldığı kumanda paneli
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Dizel araçlarda, dizel partikül filtresinin işleyişini kontrol eden, herhangi bir arıza durumunda aracın 
gösterge panelinde ilgili ikaz ışığını yakan bir elektronik izleme sistemi bulunur.

Diğer DPF işleyiş hataları sinyalleri şunlardır: daha fazla tüketim, aracın performanslarında düşme 
ve buna bağlı olarak motor gücü kaybı ve motorda tekleme hissi oluşur.

Uzun vadede bu dizel partikül filtresinin tıkanmasına veya bozulmasına neden olabilir.

Bir DPF’yi geleneksel yöntemler ile temizlemek istediğimizde:

1. Filtrenin sökülmesi
2. Uygun bir ortam içerisinde,  farklı anlarda sıkıştırılmış hava kullanılması
3. Dizel partikül filtresinin bir fırında birden fazla fazda ısıtılması (bunlardan biri 615° C’dir) gerekir

Hatta bazı durumlarda parçanın, çok yüksek maliyetler ile, değiştirilmesi dahi gerekebilir.

Tüm bu sorunlardan kaçınmak için, dizel motorlarda partikül filtresinin önleyici temizleme bakım işleminin 
gerçekleştirilerek, kir, kurum, kül ve diğer kirletici maddelerin giderilmesi ve böylece motora zarar gelmesinin 
önlenmesi faydalı bir uygulamadır.

Proxind’in DPFXMatic ünitesi, motorun herhangi bir parçasını sökmek zorunda olmadan, dolayısıyla ciddi bir 
zaman tasarrufu sağlayarak, bu işlemi gerçekleştirmeye izin verir.

OTOMATİK VE SEZGİSEL ÇALIŞMA

Proxind’in DPFXMatic ünitesi dört fazdan oluşan bir işleyişe sahiptir:

DPF makinesi temizleyici ürünü 1 dakika boyunca enjekte eder, daha sonra ürünü etki etmesi 
için 5 dakika bırakır.

1

Bu işlem sonunda, motorun çalıştırılması ve 5 dakika boyunca 2000-2500 devir/dak arasında
hıza ulaştırılması gerekir, ardından motor minimum devirde çalışmaya bırakılır.

2

İşlem sonunda motor durdurulmalı, makine bağlantısı kesilmeli ve tüm bağlantılar
tekrar orijinal şeklinde olduğu gibi yapılandırılmalıdır.

4

Bunun ardından, DPF haznesine yıkama sıvısı eklenir ve makine 1 dakika içerisinde ürünü
enjekte eder; bunu yaptıktan sonra motorun 5 dakika boyunca 2000-2500 devir/dak arasında 
çalıştırılması gerekir.

3

Proxind Bilgilendirmesi

Otomatik temizleme işlemi konforu
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Dizel araçlarda dizel partikül 
filtresini temizleme makinesi.

SPECIFICHE DATI

Standart modelin boyutları : 161 x 232 x 339 mm (L x H x P)

Standart model ağırlığı:  5 Kg

Güç kaynağı 12 Vdc – özel güç kablosu aracılığıyla aracın akü 
prizinden

Pompa: Doğrudan bağlantı Vectra dişli pompa

Katkı haznesi: Minimum seviye sensörü ile 1 litre veya 3 litre

Hizmet borusu: Hızlı bağlantı parçalarına sahip hortum

Kişiye özel işlem: Tek bir temizleyici ürün ile işlem yapma ya da iki 
farklı ürün ile bir temizleme döngüsü ve bir 
durulama döngüsü gerçekleştirme imkanı. İşlem 
süreleri kullanılan ürün için özeldir

ÖZELLİKLERİ TEKNİK VERİLER
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