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CERTIFICADO DE GARANTIA

MANUAL

ATENÇÃO
Os veículos dotados de Catalisador de oxidação diesel (DOC) e os Filtros de 

particulado para motores diesel (DPF) somente poderão ser abastecidos 

com o DIESEL S-10 (10 ppm de enxofre), não seguida esta indicação ocorrerá 

entupimento gradual das peças e perda do direito da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E USUÁRIO
Data Instalação_________________________________________

Cód. Produto___________________________________________

Veículo/Equipamento______________  Ano___________________

Motor/marca/potência______________ Combustível______________ 

Placa___________________ km/hora utilização________________ 

Cliente________________________________________________

Endereço_______________________________________________

Cep______________ Cidade______________ Estado______________ 

Revendedor____________________________________________

Defeito apresentado______________________________________  

Km /hora___________ Data apresentação do Defeito_____________

PRAZO DE GARANTIA
O Catalisador de Oxidação diesel (DOC) e os Filtros de particulado para 

motores diesel (DPF) são garantidos por defeitos de fabricação por um 

período de 6 meses ou 40.000 km o que vencer primeiro, contato  à partir da 

data de instalação (esse prazo inclui os 90 dias previsto por lei) .  Constatado 

alguma anomalia a Algax deverá ser contatada pelo Revendedor ou usuário 

para avaliação, para que possamos emitir um laudo técnico ou confi rmar 

o defeito de fabricação. Caso seja constatado algum defeito de fabricação 

efetuaremos a troca do produto e ou componente. Para este procedimento 

precisamos que a peça seja enviada para analise, com o CERTIFICADO DE 

GARANTIA preenchido e nota fi scal. 

Catalisador com tecnologia Umicore



PROCEDIMENTOS E CUIDADOS PARA INSTALAÇÃO
• Antes de efetuar a troca de um Catalisador de Oxidação Diesel (DOC)  e/ou   Filtro 

de particulado diesel  (DPF), tenha certeza da real necessidade.

• Verifi que se o modelo da peça está correta com a aplicada no veiculo.

• Evite quedas e impactos nas peças, para que a peça não seja danifi cada.

• Aperte corretamente fl anges, conexões e sensores, troque juntas sempre que 

necessário.  Alinhe corretamente a peça.

• Manter o veiculo ligado em marcha lenta por aproximadamente 10 minutos 

antes de sua utilização, para que ocorra o travamento do elemento cerâmico.

A GARANTIA NÃO COBRE:
• Derretimento do elemento cerâmico.

• Danos provocados por enchentes (agentes naturais)

• Entupimento causado por uso de combustíveis  inadequados (diferente do 

S-10) ou por falhas no sistema de gestão do motor (ECU).

• Defeitos de sensores, sondas e do sistema de gestão do motor (ECU) que controla 

o processo de regeneração.

• Defeitos no sistema de injeção de combustível. 

• Quebra dos elementos cerâmicos causados por choques e/ou carcaças metálicas 

que apresentem batidas.

• Instalação ou aplicações inadequadas.

• Modifi cações e/ou alterações ocorridas no produto.

• Reprovação em programas de inspeção ambiental (analise de gases), sem 

comprovação de conformidade nos demais sistemas de controle de emissão 

de gases. 

CONVERSOR CATALÍTICO DIESEL 
CATALISADOR DE OXIDAÇÃO DIESEL (DOC)
Desde 1991, os catalisadores de oxidação a diesel foram utilizados em automóveis 

de passageiros na Europa e, durante certo tempo, com veículos comerciais nos 

EUA. Eles reduzem a quantidade de monóxido de carbono ( CO ) e hidrocarbonetos 

( HC ) nos gases de escape, oxidando-os para dióxido de carbono e água a alta 

temperatura (> 100 ° C).

2 CO + O2 → 2 CO 2
C X H Y + (X + Y / 4) O 2 → X CO 2 + (Y / 2) H 2 O
Além disso, contribuem para a redução da massa particulada, pela oxidação de 

hidrocarbonetos de cadeia longa que são adsorvidos nessas partículas. Estes 

hidrocarbonetos de cadeia longa resultam de combustível não queimado e 

óleo lubrifi cante e são geralmente considerados como fração orgânica solúvel 

- SOF. Os DOCs têm pouco efeito na redução de óxidos de nitrogênio (NO x ). No 

entanto, eles são capazes de oxidar NO para NO 2 . A oxidação de NO a NO 2 é útil 

em sistemas de pós-tratamento deDOC e SCR , permitindo uma redução rápida 

de NO x por NH 3 nas tecnologias SCR .

2 NO + O 2 → 2 NO 2
Para cumprir os limites reais e futuros de emissão, os sistemas catalíticos 

para veículos diesel ligeiros consistem de um componente capaz de oxidar o 

monóxido de carbono ( CO ) e os hidrocarbonetos. Normalmente, isso é feito por 

um Catalizador de Oxidação Diesel ( DOC ) ou um Catalizador de Armazenamento 

de NO x ( NSC ). Além disso, todos os motores Diesel modernos precisam de um 

dispositivo para reduzir as emissões de partículas em relação à sua massa (PM) e 

seu número ( PN ). Portanto, todos os sistemas precisam de um fi ltro particulado 

que normalmente é revestido com uma função de oxidação para CO e HC (cDPF) 

ou uma função para a redução seletiva de óxidos nitrosos - NO x ( SDPF ).
Fonte: http://ac.umicore.com/en/technologies/diesel-oxidation-catalyst/

FILTRO DE PARTICULADO DIESEL  (DPF)
 O QUE SÃO FILTROS DE PARTÍCULAS?
Um fi ltro de partículas diesel é um componente do sistema de escape que vem 

sempre depois do catalisador e que serve para travar as partículas nocivas 

provenientes dos motores diesel. Um fi ltro de partículas diesel ou fi ltro anti-

partículas (FAP) em inglês, Diesel Particulate Filter (DPF)–é um dispositivo 

projetado para remover partículas diesel ou fuligem dos gases de escape de 

um motor diesel. Este fi ltro de partículas, geralmente, fi ltra 85% ou mais da 

fuligem e, sob certas condições, pode atingir efi ciência de remoção de fuligem 

quase 100%. Por vezes, os fi ltros não conseguem fazer sozinhos a sua limpeza, 

devido à temperatura que não conseguem atingir.

COMO FUNCIONAM?
O DPF não é um dispositivo de “fl ow-through”, os gases são forçados através.  Ao 

contrário de um catalisador, os canais do fi ltro fi cam bloqueados em extremidades 

alternadas, forçando os gases a fl uir através das paredes das células, a fi m de sair 

do fi ltro. Como as paredes celulares são porosas, os gases limpos podem passar, 

mas os buracos não são grandes o sufi ciente para deixar as partículas passarem. 

Em vez disso, estas são depositadas sobre as paredes das células e presas no fi ltro.

O sistema de gestão do motor (ECU) monitoriza constantemente o fi ltro e vai 

realizar uma regeneração, para impedi-lo de bloqueio (regeneração).

 

O QUE É REGENERAÇÃO?
Como o DPF é uma “armadilha de fuligem”, tem que ser capaz de se limpar para 

impedir o seu bloqueio, que afeta o funcionamento do veículo. Este processo 

é conhecido como regeneração. Existem três tipos diferentes de regeneração:

Regeneração passiva, que ocorre durante condições normais de condução, 

quando o DPF fi ca quente o sufi ciente para queimar, a 550ºC, algumas das 

partículas presas naturalmente. 

Regeneração ativa é um processo liderado pela ECU (sistema de gestão do motor). 

Quando o nível de fuligem no fi ltro alcança cerca de 45%, a ECU faz pequenos 

ajustes no tempo de injeção de combustível e aumenta a temperatura dos 

gases de escape. Regeneração forçada é feita em ofi cinas, com equipamentos 

de diagnóstico.

AS PRINCIPAIS AVARIAS DE UM FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL
Catalisador obstruído, Injetores de combustível, Sondas de pressão DPF, Sondas 

de temperatura DPF, Sondas de oxigénio, Verifi car nível do aditivo, Válvula EGR, 

Problemas no Turbo.

ATENÇÃO:
A realização das verifi cações de diagnóstico corretas é muito importante ao 

substituir um DPF, para garantir que a substituição funciona como deveria. O 

seguinte deve ser verifi cado como rotina ao substituir um DPF:

*Tubos de pressão DPF e sensores, Verifi car nivel óleo do motor, Especifi cação do 

óleo, Nível de aditivo de combustível (quando aplicável), Sensor Temperatura – 

verifi car se todos estão funcionando corretamente, Verifi car fugas ou sujidade no 

coletor de admissão, Atenção aos veículos importados, Tanque de combustível 

deverá estar sempre à cima de 1/4 para fazer as regenerações automáticas, 

Verifi car Sonda Lambda, Verifi car Sistema EGR, Verifi car Turbo, Verifi car sistema 

de Injeção, Velas de incandescência, Filtro de ar, ECU Avarias (sistema de gestão 

do motor), Funcionamento incorreto dos Sensores ABS.
Fonte: http://www.imporfase.com/produtos/fi ltros-particulas/

RECICLAGEM
Todos Catalisadores de Oxidação Diesel (DOC)  e/ou Filtro de particulado diesel  

(DPF), devem ser encaminhados para reciclagem, onde será reutilizado os metais 

nobres e também sua carcaça metálica. Contate a Algax.


