
ENABLING THE ENERGY TRANSITION

Turn your Diesel into a sustainable engine!
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Energie transitie uitdaging
Elektrisch en Waterstof gaan een deel van de oplossing voor de energie transitie zijn. 

De toepassingen van de huidig zware dieselmotoren vragen om een aanvullende 
oplossing die idealiter in staat is om:

1. Low Carbon brandstoffen in huidige motoren te gebruiken
• Overheden zullen de Diesel prijs relatief hoger maken dan Low Carbon brandstoffen (zie figuur) 
• Low Carbon Drop-inn brandstoffen zoals HVO zijn schaars en dus zal prijs omhoog gaan.
• Laag reactive brandstoffen (LNG, Methanol, Ethanol, Ammonia, Hydrogen) zijn beschikbaar in Fossiel 

and Low Carbon versie, ideaal voor het mixen richting een toenemende CO2 reductie 

2. Emissies zoals NOx, PM, THC en CO tot op Stage V niveau te reduceren

3. De Total Cost of Ownership (TCO) te reduceren zodat eigenaren sneller de 
overstap maken

Energy transitie zal sterk geholpen worden met een Kost reducerende oplossing om diesel 
motoren op Low Carbon brandstoffen te laten draaien en tegelijk emissies te verlagen.



Verbrandingsdruk geregeld motor 
management

De verbrandingsdruksensor meet de verbranding
De ECU verwekt de meetdata
De ECU stuurt de injectoren aan

Resulteerd in
Hoge Brandstof Flexibiliteit
Verschillende verbranding principes

ALTIJD AUTOMATISCH
OPTIMALE VERBRANDING



Waarom is Diesel vervuilend?

Veel zuurstof en dus hoge temp.: 
NOx

Weinig zuurstof en dus: 
ROET

Hoge Temp & Roet: 
Straling en dus Lage Efficiency

Diesel



Nieuw verbranding principe: RCCI dual fuel

RCCI

Diesel: langere verbranding, 
verspreide energie op het 

verkeerde moment
Lage Efficiency

RCCI: korte verbranding, 
geconcentreerde energie

op het goede moment
Hoge Efficiency

dus geen NOx en geen Roet



ArenaRED oplossing
Een geavanceerd motor management systeem dat leidt tot een meer efficiënte verbranding, 
gebaseerd op een nieuw verbranding principe RCCI Dual Fuel

+ Low Carbon brandstoffen zoals (groene) Methanol en LNG in bestaande Diesel motoren 
+ Lage Emissies, Stage V compliant zonder aftertreatment
+ Lagere Operationele Kosten en dus beste return op investering

+ Hogere efficiency (tot 10% hoger)
+ Hogere Diesel vervanging percentage vs standaard dual fuel.
+ Geen AdBlue en onderhoud kosten zoals bij aftertreatment

+ Hoge brandstof flexibiliteit over brandstof type en kwaliteit
+ Motor geluid verminderd met 50%
+ Lloyd’s Register “Software Conformity Certificate”

- Dual Fuel, twee brandstof installaties nodig. 

Een retrofit oplossing die CO2 & Emissies & Kosten verminderd!! 


