BoilerMag 22‐28
Hög prestanda
• Installera / rengör på några
minuter
• Patenterad magnetstav
• Unikt dubbelflöde runt magnetstaven
• Ingen igensättning av nätfilter
• 360 ° justering
• In‐line installation
• Service verktyg ingår
• Överlägsen uppsamlings
kapacitet
• Enkel åtkomst för kemisk
dosering
• Adapter för spolning tillbehör
• Reducerar energikostnaderna
• Ökar livslängden på värmeväxlare
• Skyddar och ökar livslängden på
termostater, ventiler och
cirkulationspumpar
• O,‐ i driftskostnader

Filtrenas BoilerMag är ett högeffektivt fullflödesmagnetfilter, som renar och skyddar ditt vattenburna
uppvärmningssystem från järnoxid även kallad magnetit, samt andra magnetiska och omagnetiska föroreningar.
Magnetit, järnoxid bildas naturligt i vattenburna värmesystem. Både järn och syre är vanligt förekommande i olika
uppvärmningssystem. Värmesystemet fylls oftast med tappvatten, vilket kan vara syrerikt. Samtidigt är det vanligt att
många av komponenterna i systemet är tillverkade i järn.
BoilerMag skyddar värmeväxlaren i värmepumpen eller fjärrvärmesystemet. Genom att skydda värmeväxlaren från
beläggningar, hjälper magnetfiltret värmeväxlaren att bibehålla sin höga effekt. På så vis kan du göra en större
besparing på längre sikt.
Magnetfiltret skyddar också ditt vattenburna värmesystem från korrosion och beläggningar. Föroreningar i
värmesystemet kan leda till att olika komponenter såsom termostater, ventiler och cirkulationspumpar får en kortare
livslängd samt att de krånglar.

Garanti
Installation
Max temp
Maxflöde
Filterhus
Material
Volym
In diam
Ut diam
Arbetstryck

3‐år
360°
80 celsius
60 lit/min (1 lit/sek)
PA 6,6 30% GFRP
500 ml
22mm
22mm
3 bar

Magnet
Längd
132,5mm
Diameter
25,4mm
Max kapacitet 400g
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Avstängningsventiler
Avluftningsskruv/R8
Justerbar krage
In‐line installation
Dubbel flödesteknik runt
magnetstaven
Patenterat magnetstav
Silfilter
Avtappningsventil
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Röda texten längst ner till vänster:
BoilerMag sätter inte igen sig trots att
magneten är full av magnetit.
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Bilden visar var boilerMag
placeras i värmesystemet.

Som extra tillbehör finns
spoladapter. Art nr 18050.
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