
Filtry spalin wydechowych EHC 

R E D U K U J E M Y  EM I S J E
Z ponad 35-letnim doświadczeniem w produkcji i rozwoju filtrów spalin. 
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Wytrzymały, samoregenerujący 
się filtr do pracy ciągłej 
pojazdów i maszyn.

4-5 Filtr EHC P15 

Przeznaczony do samochodów osobowych oraz 
lekkich pojazdów transportowych podczas ich 
uruchamiania 
i przejazdów wewnątrz obiektów zamkniętych

6-7 Filtr EHC L20 

Przeznaczony do samochodów ciężarowych, 
autobusów, ciągników rolniczych i innych 
pojazdów ciężarowych podczas ich uruchamiania 
i przejazdów wewnątrz obiektów zamkniętych.

8-9 Filtr EHC HT 

Przeznaczony do stałego montażu 
w ciężkich pojazdach, wózkach 
widłowych i maszynach 
roboczych.

10-11 Filtr EHC PF 
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Spaliny szkodzą zdrowiu! 

Silniki diesla wytwarzają od 20 do 100 razy więcej cząstek 
niż te napędzane benzyną. Ponadto diesle nowej 
generacji wytwarzają przede wszystkim małe 
„niewidzialne” cząsteczki. a te małe, lżejsze cząsteczki 
pozostają dłużej w powietrzu. Innymi słowy, zagrożenia 
spalinami są nadal aktualnym problemem, nawet jeśli 
firma zmodernizowała swoją flotę pojazdów.

Cząsteczki osiadają w płucach

Za każdym razem, gdy cząsteczki są wdychane, ich 
część wnika w tkankę płucną. Im mniejsze cząsteczki tym 
głębiej one wnikają. Krótkoterminowe skutki to trudności z 
oddychaniem, kaszel i ataki astmy. W dłuższej 
perspektywie może to przerodzić się w przewlekłe 
zapalenie oskrzeli, niewydolność płuc lub raka płuc.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia personelu ważne 
jest zatem rozwiązanie problemu gazów spalinowych w 
pomieszczeniach. System wewnętrzny wykorzystujący 
odciągi spalin jest klasycznym rozwiązaniem, ale w 
bardzo wielu przypadkach nie jest to ekonomiczne ani 
praktycznie wykonalne. Alternatywnym i bardziej 
praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie mobilnych 
filtrów wydechowych, które można łatwo zamontować 
bezpośrednio na rurach wydechowych - filtry EHC 
eliminują 99% emisji niebezpiecznych cząstek stałych

Pojazdy z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi, 
które są uruchamiane i użytkowane w pomieszczeniach 
zamkniętych, stanowią zagrożenie dla zdrowia. W 
szczególności dotyczy to takich grup zawodowych jak 
kierowcy ciężarówek,wózków widłowych, personel 
warsztatowy, pracownicy kopalni i portów Ryzyko 
zdrowotne jest oczywiście największe dla tej osoby, która 
prowadzi pojazd lub pracuje w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie ale także dla osób pracujących w 
pomieszczeniach przyległych. W tym miejscu należy 
podkreślić, że w przemyśle i handlu uruchamianie i 
poruszanie się pojazdów w pomieszczeniach 
zamkniętych jest znacznie bardziej powszechne niż 
zakładano.

Dużym problemem są bardzo małe cząstki.

Gazy spalinowe z silników składają się z mieszaniny 
gazów i cząsteczek węgla, które zawierają różne 
substancje organiczne i nieorganiczne. Spaliny zawierają 
ponad 40 różnych substancji sklasyfikowanych jako 
szkodliwe i zanieczyszczające powietrze, 15 z nich jest 
rakotwórczych. Problem polega na tym, że gołym okiem 
można zobaczyć tylko cząstki o wielkości do 20 
mikronów. Niemniej jednak 90 procent cząstek spalin są 
niewidoczne zwłaszcza w przypadku nowoczesnych 
silników benzynowych i wysokoprężnych.
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Filtr spalin do pojazdów 

EHC P15 to filtr spalin do krótkotrwałej 
jazdy pojazdami w fabrykach, na 
statkach, w warsztatach, halach 
wystawowych itp. 

Filtr działa bezpośrednio po 
uruchomieniu silnika, zapewnia 
swobodę poruszania się pojazdu  i jest 
niewrażliwy na wilgoć.

Filtr oddziela przyczepione do cząstek w 
spalinach substancje mutagenne, 
rakowe i wywołujące alergie.

Dane techniczne:
Redukcja cząsteczek > 99%

oraz przyczepionych do cząstek 
substancji mutagennych, rakowych i 
wywołujących alergię.

Rozmiar silnika:
Maks. > 4 l

Temperatura:
Max. 200 ° C

Żywotność wkładu filtrującego: EHC 
P15 > 200 uruchomień silnika
Żywotność zależy od wielkości silnika, 
typu silnika, użytkowania i stanu 
silnika.

Waga:
Całkowita: 0,4 kg

Filtr EHC P15 spełnia wymagania  
norm emisji  TRGS 554 (D), COSHH 
(GB) i VERT (CH) B272 

Zużyte wkłady wymienne są 
traktowane jak zwykłe odpady.
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Stożek przyłączeniowy Stożek przyłączeniowy wciskowy 

Ø 45 - 25 mm
Ø 70 - 35 mm
Ø 100 - 50 mm

Ø 60 - 35 mm

Stożek przyłączeniowy, katowy Przyłącze z miechem  

Ø 50 - 30 mm
Ø 70 - 30 mm

Stożek przyłączeniowy podwójny Przyłącze podwójne z miechem 

Ø 45 - 25 mm
Ø 65 - 35 mm
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Filtr spalin do pojazdów ciężarowych  

EHC L20 to filtr spalin do krótkotrwałej 
jazdy pojazdami w fabrykach,  na 
statkach,  w warsztatach, halach 
wystawowych itp. 

Filtr działa bezpośrednio po 
uruchomieniu silnika, zapewnia 
swobodne poruszanie się pojazdu i jest 
niewrażliwy na wilgoć

Filtr oddziela przyczepione do cząstek w 
spalinach substancje mutagenne, 
rakowe i wywołujące alergie.

Dane techniczne:
Redukcja cząsteczek > 99%
oraz przyczepionych do cząstek substancji 
mutagennych, rakowych i wywołujących alergię.

Rozmiar silnika:
EHC L20, 4 L ->

Temperatura maks.:
Standardowy wkład filtra (4120171) 200 ° C 
Wzmocniony wkład filtra (4120371) 300 ° C

Żywotność wkładu filtrującego
EHC L20 > 100 uruchomień silnika
Żywotność zależy od wielkości silnika, typu silnika, 
sposobu użytkowania i stanu silnika.

Waga:
EHC L20 kompletny: 7 kg 
EHC L20 x 2 kompletny:11 kg

Filtr EHC L20 spełnia wymagania  norm emisji 
TRGS 554 (D), COSHH (GB) i VERT (CH) B272 

Zużyte wkłady wymienne są traktowane jak zwykłe 
odpady
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EHC L20 z rurą EHC L20 podwójny z wężem 

EHC L20 podwójny z rurą EHC L20 z miechem  

EHC L20 z wężem EHC L20 z miechem kątowy  

Filtr E
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Filtr spalin do silników Diesla 

Filtr EHC HT jest przeznaczony do ciągłej 
pracy w pojazdach z silnikiem diesla i jest 
dostępny z obudową ze stali nierdzewnej lub z 
ocynkowanego aluminium.
W niej znajduje się wkład filtrujący, który jest 
wyśrodkowany i trzymany przez pokrywę 
obudowy, 
Filtr działa od początku uruchomienia silnika i 
nie jest wrażliwy na wilgoć.

Wszystkie filtry są dostarczane w 
następującym składzie:

• obudowa filtra
• flanszą do wlotu
• osłona termiczna
• wyłącznik ciśnieniowy z lampką 
sygnalizacyjną i brzęczkiem ostrzegającym 
kierowcę o zużyciu filtra lub z membraną. 

Filtry wydechowe EHC HT są zalecane, do 
poruszania pojazdów z silnikami diesla w 
pomieszczeniach zamkniętych.

Między innymi dla: maszyn budowlanych, 
ciężkich ciężarówek,
wózków widłowych i maszyn przemysłowych.

Dane techniczne:
Redukcja cząsteczek > 99%
oraz przyczepionych do cząstek substancji 
mutagennych, rakowych i wywołujących alergię.

Temperatura maks.:
Standardowy wkład filtra: 250°C 
Wzmocniony wkład filtra: <400°C 

Żywotność wkładu filtrującego
Żywotność zależy od wielkości silnika, typu 
silnika, sposobu użytkowania i stanu silnika.

Waga:

EHC HT10  kompletny: 23 kg 
EHC HT20  kompletny: 34 kg
EHC HT35  kompletny: 50 kg

Filtr EHC HT spełnia wymagania  norm emisji  
TRGS 554 (D), COSHH (GB) i VERT (CH) B272
 
Zużyte wkłady wymienne są traktowane jak 
zwykłe odpady
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EHC HT 10 Zawór 3-drożny

Gdy EHC HT jest przeznaczony do podwójnego 
zastosowania (wewnątrz i na zewnątrz) można przed 
filtrem zamontować zawór 3-drożny, co umożliwia 
wyłączenie filtra podczas jazdy na zewnątrz.

Zawór 3-drożny EHC może być manualny lub 
elektryczny. W trybie elektrycznym kierowca może 
sterować zaworem z kabiny kierowcy. Lampka kontrolna 
wskazuje, w jakiej pozycji znajduje się zawór.

EHC HT 20 

EHC HT 35 
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Samoregenerujący się filtr spalin 

Filtr EHC PF jest zamkniętym 
samoregenerującym się filtrem spalin 
opracowanym do stałego użytku we 
wszystkich rodzajach pojazdów i maszyn. 
Filtr wykonany jest z węglika krzemu (Sic), 
który jest trwały i odporny na wysoką 
temperaturę.

Element ma strukturę plastra miodu. Każdy 
kanał jest na przemian zamykany. Spaliny 
przechodzą przez porowate ściany, a 
element filtrujący wychwytuje cząstki 
spalin. Filtry PF mają również pozytywny 
wpływ na emisje NOx, NO2 i HC.

Zastosowanie

Filtr EHC PF został opracowany do zastosowań w 
ciężkich warunkach. Może być używany, gdy 
silniki pracują długo i przy dużym obciążeniu 
(minimalna temperatura spalin 300ºC). Dlatego 
bardzo ważna jest analiza warunków pracy silnika 
(rejestrowanie temperatury).

Samoregeneracja

Cząsteczki (zwane także sadzą), które są 
zatrzymywane w filtrze, są automatycznie 
spalane. Aby obniżyć temperaturę regeneracji (od 
650ºC do 300ºC) możliwe są dwa rozwiązania:

1) Zastosowanie dodatku:
•dodatek można dodać ręcznie lub automatycznie
za pomocą   pokładowego systemu dozowania.
•maks. zawartość siarki 50 ppm

2) System CAT-Fire:

•dodnie dodatku i oleju napędowego
•min. temperatura spalin 200°C
•maks. zawartość siarki 50 ppm 
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EHC PF A-C IInstalacja 
EHC PF musi być zamontowany jak najbliżej silnika. 
Dlatego filtr PF może zastąpić oryginalny tłumik.

Dobór
Prawidłowy rozmiar filtra zależy od specyfikacji silnika.

Opis
Wszystkie filtry EHC PF są umieszczone w tłumiku ze 
stali nierdzewnej i dostarczane z:

•flanszami na wejściu i wyjściu
•zamkami zatrzaskowymi
•nóżkami podporowymi

Filtr EHC PF może być dostarczany z wlotem lub 
wylotem z przodu lub z boku. Wlot i wylot można 
obrócić o 360°, aby zapewnić łatwy montaż.

Wszystkie filtry EHC PF są certyfikowane przez VERT 
(B241).

Konserwacja
Podobnie jak wszystkie filtry regenerujące, filtr PF EHC 
wymaga konserwacji. Jej interwał zależy od jakości 
paliwa, zużycia oleju, stanu silnika jego zużycia itp. 
Średni interwał wynosi 1000 godzin. Zestaw 
przeciwciśnienia, który jest standardowym 
wyposażeniem wszystkich filtrów PF, będzie 
monitorował przeciwciśnienie.

Wydajność
PM> 98%
CO i HC 10–30% 
NOx 12%
NO2 85%
Hałas> 15%

Temp. spalin
Min. 300°C

EHC PF B-D 
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Od 1983 r. EHC Teknik opracowuje i produkuje systemy filtrów do redukcji emisji spalin  pojazdów. 
Nasze główne biuro znajduje się w Partille, niedaleko Göteborga, a nasi klienci są głównie w Europie. 
Oprócz Szwecji mamy teraz biura sprzedaży w Belgii i Niemczech

Systemy filtrów EHC są produkowane w serji standardowej, jednak na życzenie możemy również 
pomóc klientom w zaprojektowaniu specjalnych produktów niestandardowych.

Oryginał - filtr cząstek stałych EHC - ponad 35 lat na rynku

R E D U K U J E M Y  EM I S J E
Z ponad 35-letnim doświadczeniem w produkcji i rozwoju filtrów spalin. 

Sweden 
EHC Teknik ab 
Ögärdesvägena8 
SE-433 30 Partille 
Tel. +46 (0)31 44 90 20 
e-mail: office@ehcteknik.se
www.ehcteknik.com

Belgium 
EHC Teknik bvba 
Karel Soetelaan 37 
B-2150 Borsbeek
Phone: +32 (0)3 366 39 36 
e-mail: info@ehcteknik.be
www.ehcteknik.be
www.ehcteknik.fr
www.ehcteknik.nl

Germany 
EHC Teknik GmbH 
Eiserfelder Straße 316 
D-570 80 Siegen
Phone: +49 (0)271 317 79 36
e-mail. buero@ehcteknik.de
www.ehcteknik.de
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	EHC Exhaust filter
	WE REDUCE EMISSIONS
	4-5 EHC P15 Filter


	Exhaust filter for vehicles
	EHC P15 is an exhaust filter for short duration driving of vehicles in factories, ships, workshops and exhibition halls etc.
	Ø 45 - 25 mm
	Ø 50 - 30 mm
	Ø 45 - 25 mm

	Exhaust filter for diesel engines
	EHC HT filter are designed for permanent use on diesel engines and are available in SS and alu zinc. The filters work from start of the engine and are unaffected by humidity
	The EHC PF filter is a closed self regenerating exhaust filter developed for permanent use with all kinds of vehicles and machines. The filter is made of Silicon Carbide (Sic) which is durable and heat resistant.
	Choice
	Description
	Maintenance
	Effeciency
	Original - EHC Particle filter - more then 35 years on the market





