
BoilerMag XL
Dessa filter är idealiska för stora värmesystem, BoilerMag XL förhindrar uppbyggnad

av järnoxid sk magnetit, minskar energikostnaderna, ökar livslängden på värmekällan
och minskar servicekostnaderna samt oönskade serviceutryckningar.

BoilerMag XL är gjord för mellanstora applikationer. BoilerMag XL är ett fullflödesfilter som filtrerar 
100% av värmesystemets vatten på en enda passage, vilket säkerställer att magnetiten inte återgår till
uppvärmningskällan. Att kunna bibehålla värme och kylsystemets effektivitet och tillförlitlighet i större 
fastigheter är en stor utmaning för företag, entreprenörer, fastighetsförvaltare och offentliga 
organisationer. I alla värmesystem är risken stor att magnetit bildas. Magnetiten bildas när luft och 
vatten reagerar med järnhaltiga komponenter i värmesystemet. Om man inte åtgärdar detta, kan det 
allvarligt minska energieffektiviteten och minska livslängden på olika komponeneter, vilket resulterar 
i höga underhållskostnader.

BoilerMag XL
• 3 års garanti
• Inga driftskostnader
• Lätt att serva och rengöra
• Stor uppsamlingskapacitet
• Enkel installation -1½ ”BSP-anslutningar
• Patentet på magnetstaven gör att trots 
   full magnet, sa har vattnet utrymme att passera
• Unikt dubbelflöde runt magnetstaven -  
   överlägsen uppsamlingskapacitet
• Kompakt design - jämfört med stora industriella filter
• Högpresterande magnetkärna som tar bort 
   magnetit (slam)
• Integrerat silfilter som tar bort icke-magnetiska 
   partiklar
• Automatisk luftningsventil minskar risken for 
   korrosion som uppkommer pga luft i systemet



BoilerMag XL  1 1/2” 

Typ Art nr Ansl. A B C D Flöde 
m3/timma

Vikt kg

BoilerMag XL 18042 11/2” 150mm 155mm 291mm 102mm 6 (1,6 l/sek) 6,2
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Prestanda
Volym   1,4 liter
Arbetstryck  6bar
Kapacitet magnet 1 kg
Maxflöde  6 m3/tim (1,6 lit/sek)
Materialspecifikation
Material magnet Rare earth neodymium iron boron
Magnet   N42SH Hög Intensitet
Partikelfilterstorlek 1mm, snabbkoppling för enkel rengöring
Filterhus  304 rostfritt stål
Magnet hus  304 rostfritt stål
Anslutning  1½” BSP
O-ring   Viton BS244
Garanti   3-år

Boilermag XL- Unik design 
med utmärkt prestanda
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