
PROAIR®

Filtry PROAIR® pracują w 
temperaturach optymalnych 
dla pojazdów z silnikami diesla, 
co gwarantuje bezawaryjną 
eksploatację i brak potrzeby 
częstego czyszczenia systemu.
       Filtry PROAIR® są 
odpowiednie do zastosowań w 
pojazdach drogowych, w 
miastach, maszynach i 
instalacjach agregatów 
prądotwórczych. Gotowe moduły 

zapewniają efektywną i łatwą 
instalację bez potrzeby 
wykonywania sługotrwałych i 
skomplikowanych prac 
projektowych i instalacyjnych. 

Dzięki zastosowaniu powłok 
z materiałów szlachetnych 
zapewnia się zdolność 
oczyszczania spalin na 
poziomie ponad 90% dla PM 
oraz długotrwałą i bezawaryjną 
pracę.  

    Poprzez zastosowanie ceramiki 
wysokiej jakości zapewniono 
możliwość wewnętrznej 
regeneracji filtra bez potrzeby 
stosowania dodatków typu Ad-
blue.
     W zestawie z filtrem znajduje się 
komputer filtra z wyświetlaczem 
dla kierowcy - Proventia PROCARE 
Data Logger, który na bieżąco 
monitoruje stan systemu 
filtrującego.
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FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ W 
KOMPAKTOWEJ FORMIE

Systemy filtracji cząstek stałych PROAIR® FLEX z ich unikalną modularną 
budową oraz szeroką gamą rozwiązań potrafią spełnić wymogi najbardziej 
wymagających klientów. Sprawność i działanie systemu jest gwarantowana 
przez sprawdzoną technologię . Uniwersalność instalacji zapewnia, że filtr 
pasuje do każdej maszyny i pojazdu bez potrzeby dodatkowych modyfikacji.

DO
PO

SA
ŻE

N
IE

 P
OJ

AZ
DU

Proventia Emission Control Oy   
Tietotie 1, 90460 Oulunsalo, Finland
Tel: +358 20 781 0200    
sales@proventia.com, info@proventia.com     
www.proventia.com

Dystrybutor Polska, Czechy, Słowacja 
P.U.P.T.i O. Atut Sp. z o.o. 
Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań 
Tel: +48 61 8530 649
biuro@filtryeuro5.pl
www.filtryeuro5.pl

www.filtryeuro5.pl



ZASADA DZIAŁANIA
System PROAIR® jest pokryty 
metalami szlachetnymi, które 
wyłapują cząstki stałe gazów 
spalinowych. W momencie gdy 
poziom zapełnienia osiągnie 
wymagany stopień następuje 
wewnętrzna regeneracja 
systemu - przepalanie filtra.
Systemy Proventia występują w 
razie potrzeby z dodatkowych 
pre-katalizatorem dla 
optymalnej pracy (wersja M 
filtra)

KORZYŚCI
• Wyższa skuteczność działania

redukcja powyżej 90% dla PM 
• Brak potrzeby stosowania 

dodatków i domieszek 
• Łatwa instalacja bez potrzeby 

modyfikacji systemu czy 
pojazdu 

• Gotowe wejście/wyjście do/z 
filtra czołowe lub boczne 
ułatwiające montaż

• Modularny projekt zapewnia 
bezawaryjną pracę w trudnych 
warunkach  

• Kilka wersji filtrów do 
wyboru w zależności od 
wymagań danego pojazdu

• Możliwość zastosowania 
dedykowanych rozwiązań dla 
niektórych modeli pojazdów 
(rozwiązania 1do 1)

• Komputer PROCARE Data 
Logger na bieżąco 
monitoruje ciśnienie i 
temperaturę zapewniając 
stabilną pracę systemu i 
informację o potrzebie 
przeczyszczenia układu 

SPECYFIKACJA
B
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Zaizolowana podwójna konstrukcja 
ściany utrzymuje temperaturę 
powietrza na wylocie w optymalnym 
stopniu dla skutecznego oczyszczania. 
Regulowane końce  wlotowych i 
wylotowych typu I i L zapewniają łatwą 
instalację.

wlot do filtra 

wylot z filtra

Rozmiary
Poj. 
silnika

Moc 
silnika kW

Długość 
systemu a Średnica B

Rozmiar wlotu
i wylotu c

s (Small) 3–6 l 75–130 kW 680 mm 245.5 mm 88.9 mm

M (Medium) (z kat.) 5–8 l 120–190 kW 938 mm 293.5 mm 101.6 mm

L (Large) 7–10 l 170–250 kW 810 mm 331.5 mm 114.3 mm

XXL (extra Large) 9–15 l 200–400 kW 842 mm 369.5 mm 139.7 mm

XXL (extra extra Large) > 14 l >  350 kW   1034 mm 445.5 mm 168.3 mm

Skuteczność filtracji

Gwarantowana skuteczność filtracji 
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Wszystkie znaki towarowe są własnością Proventia Group Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą 
ulec zmianie bez powiadomienia. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu 
jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, nagrywania lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Proventia 
Group Ltd. Proventia Group Ltd. zachowuje własność i wszelkie inne prawa wszystkich rysunków, modeli, kształtów, rozwiązań, pomysłów lub 
jakichkolwiek praw własności przemysłowej prezentowanych lub wyrażonych w niniejszym dokumencie. Wszelkie użycie materiału 
przedstawionego lub wyrażonego w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem zapoznania się, cytowania, zamawiania lub używania w inny sposób 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Proventia Group Ltd. jest surowo zabronione.

www.filtryeuro5.pl




