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Dieselvoertuigen stoten schadelijke deeltjes 

uit. DIt heeft een negatieve invloed op onze 

luchtkwaliteit en gezondheid. De uitgestoten 

deeltjes kunnen via de ademhaling het 

menselijk lichaam binnendringen. De effecten 

van het langdurig binnenkrijgen van dergelijke 

deeltjes zijn bewezen alarmerend.

Moderne dieselvoertuigen zijn voorzien van 

een Diesel Partikel Filter (DPF) oftewel 

roetfilter. Deze verminderen de uitstoot van 

diesel voertuigen met een factor 1000 en 

hebben dus een zeer positief effect op de 

luchtkwaliteit. De huidige generatie 

roetmeters (de ‘opaciteitsmeters’) zijn echter 

niet voldoende om hierop te controleren.

De opaciteitsmeter kan niet waarnemen of een 

roetfilter (DPF) gedemonteerd of onklaar 

gemaakt is. Een afwezig of defect DPF zorgt 

echter wel voor een toename van de uitstoot 

tot boven het wettelijk toelaatbare. De 

opaciteitsmeter is daarom niet geschikt voor 

moderne voertuigen.

DE BRAIN BEE PMU-400 DEELTJESTELLER IS MAHLE’S ANTWOORD OP DE
BEHOEFTE VAN EEN DEELTJESTELLER VOOR APK KEURINGSSTATIONS.
DE PMU-400 VOLDOET AAN DE SPECIFICATIES DIE ZIJN GEVRAAGD BIJ VERORDENING 
VAN DE MINISTER VAN MILIEU EN VOLKSHUISVESTING VAN 21 NOVEMBER 2019, NR.
IENW/BSK-2019/202498.

De verwachting is dat in Q3 van 2020 er voldoende deeltjestellers zijn goedgekeurd om 
deze in de APK op te nemen. Men heeft dan maximaal 1 jaar de tijd om te investeren in 
de deeltjesteller. Ergens Q3 2021 zal iedere garage die vanaf EURO V dieselvoertuigen wil 
kunnen APK-keuren, in het bezit moeten zijn van een deeltjesteller.

Onze nieuwe deeltjesteller kan perfect worden geïntegreerd in onze bestaande emissie-
stations, maar is ook heel eenvoudig te combineren met andere merken
emissieapparatuur.

Indien je nu een VAMAG of BrainBee emissietest-set hebt die je gebruikt via de PC 
software,  kan je hiermee blijven werken middels een eenvoudige uitbreiding van de 
bestaande software. Uiteraard is de unit ook verkrijgbaar als stand-alone unit.

IT SIMPLY WORKS
+ Innovatief
+ Klaar voor de toekomstige uitdagingen (10 nm deeltjes voor benzinemotoren)
+ Kan updates ontvangen via draadloze verbinding
+ Hoogwaardige kwaliteit en technologie voor de hoogste mate van zekerheid en          
   duurzaamheid
+ Zowel leverbaar voor aflezing via PC software, als ook in de Stand-alone versie (display        
   en toetsenbord)
+ Eenvoudige integratie in het bestaande emissiesapparatuur
+ Eenvoudige service en bediening


