
•  Gjorda för stora värmesystem

•  För kommersiella och Industriella system

BoilerMag XT - XL
Dessa filter är idealiska för stora värmesystem, BoilerMag XT förhindrar uppbyggnad
av järnoxid sk magnetit, minskar energikostnaderna, ökar livslängden på värmekällan

och minskar servicekostnaderna samt oönskade serviceutryckningar.



Skydd för
Värme & Kylsystem

 

Boilermag Högpresterande Magnetitfilter

Perfekt för värmesystem i:

• Köpcentra

• Universitet/Högskolor

• Flerfamiljsbostäder

• Industrier

• Hotell

Boilermags högpresterande magnetit filter har noggrant 
utvecklats för att ge långvarigt skydd för större värme- och 
kylsystem. Kraftfulla magnetiska kretsar i förening med 
optimerad vätskeflödesdynamik säkerställer att praktiskt 
taget varje partikel av magnetit (slam) attraheras av 
magentstavarna på den första passagen genom filtret 
och därmed förbättrar och skyddar värmesystemets 
komponenter .     

Att kunna bibehålla värme och kyl systemets 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.

• Bostadsrättsföreningar

• Kontorsbyggnader

• Sjukhus



Ett urval av 
olika filterstorlekar

 

Full Flow Design - filtrerar 100% av vattnet på första passagen.

Lagt till skydd mot korrosion

BoilerMag filter
Fullt flöde

Värmekälla

Renat vatten går ut 
i systemet

100% av vattnet filtreras
första gången det går
genom filtret.

Sidestream Filter

Boiler

A large amount of magnetite
and air return to the boiler

A small amount of the water
flows through the filter.

Boilermag Filter
Full Flow

Boiler

Trapped air is vented Clean water returns to
the boiler and radiators. 

100% of the water is filtered
on the first pass.

Delflödesfiltrering

En stor del av magnetiten och 
luften går ut i systemet igen.

En liten del av vattnet går 
igenom filtret.

Boilermags automatiska avluftare luftar kontinuerligt bort
den luft som kommer in i filterhuset utan någon manuell 
inblandning, detta minskar risken för bildande av ny magnetit.

Urvalet omfattar BoilermagXL-filtret vilket är idealiskt för medelstora
fastigheter med 1½ ”-anslutning, medan BoilermagXT-serien är idealisk för
stora industriella uppvärmnings- och kylsystem med 2 ”upp till 12” anslutningar.

Förutom att skydda mot magnetit (slam), så levereras nu BoilermagXL
och BoilermagXT med en automatisk avluftare. Detta för att minska bildandet
av ny magnetit, då luft är en katalysator och möjliggör utveckling av korrosion
(magnetit) i värme och kylsystem.

Ett fullflödesfilter monteras på huvudcirkulationsledningen, varav 100% av systemvattnet passerar igenom
filtret. Det är viktigt att magnetiten tas upp av magnetitfiltret innan den når värmekällan. I den alternativa 
sidoströmningsmetoden, där man tar ut ett delflöde för att filtrera bort magnetit blir det så att mestadels 
av magnetiten går vidare in i systemet igen och kanske till och med aldrig tas upp av magnetstavarna.

DelflödesfiltreringFullflödesfiltrering
Ett ineffektivt sätt att rena systemet på,
mycket av magnetiten och smutsen tas
aldrig upp.

Ett rent energieffektivt system

Värmekälla

Fångad luft avluftas



Kostnadseffektivt skydd för medelstora fastigheter.

Trippelskydd

 

Robust konstruktion ger utmärkt prestanda

• Enkel installation -1½ ”BSP-anslutningar

• Lätt att serva och rengöra

• Unikt dubbelflöde runt magnetstaven - överlägsen
   uppsamlingskapacitet

• Stor uppsamlingskapacitet

• Patentet på magnetstaven gör  att trots full 
magnet, så har vattnet utrymme att passera

• 3 års garanti

• Inga driftskostnader

• Integrerat silfilter som tar bort icke-magnetiska partiklar

• Högpresterande magnetkärna som tar bort magnetit (slam)

• Automatisk luftningsventil minskar risken för korrosion som
   uppkommer pga luft i systemet

• Kompakt design - jämfört med stora industriella filter

 

BoilermagXL är ett högpresterande filter för medelstora värmesystem. Det är extremt kostnadseffektivt
för medelstora värmesystem där villafilter är för små och de större industrielle filterna är för dyra.

BoilermagXL skyddar mot de vanligaste problemen som ofta är förknippade med värme och kylsystem, 
magnetit (slam)och luft.

Filterhuset 

är gjort av 

rostfritt
 stål

Byggd för att 

hålla



Automatisk avluftare

Enkelt att ta bort locket och
magnetstaven

1 1/2” anslutning inv gga

Dubbelflöde runt 
magnetstaven maximerar 
magnetens 
upptagningsförmåga

Silfilter förhindrar icke 
magnetiska partiklar 
att cirkulera vidare

Avtappningsplugg

Magnetstav med hög 
intensitet som är 
patenterad

Järnoxid, magnetit dras 
till den högintensiva 
magnetstaven

Rostfri stålkonstruktion

Att lära känna
    Din Boilermag XL

Var installeras filtret

För bästa resultat installeras filtret på
returledningen för värmesystem.

Vi har utnyttjat vår patenterade magnetteknik och kunskap om vätskeflödesegenskaper till att producera ett 
installationsvänligt filter som ger enastående prestanda.

Magnetstav
Magnetit

Kanaler som 
gör att du har 
fullt flöde trots 
full magnetstav



Tillverkare:  Eclipse Magnetics
Vikt: 5.6 kg
Volym filterhus:  1.4 liter
Uppsamlingskapacitet:  1 kg 
Anslutning:  1½” BSP 
Garanti: 3-år
Max tryck: 12 bar, med automatisk avluftare 10 bar
Min och max temp: 5 - 150 grader celsius
med automatisk avluftare max 110 grader celsius

Material specifikation
Filterhus: 304 rostfritt stål
Magnethus:  rostfritt stål  
Material magnet: Rare earth neodymium 
O ring: Viton BS244
Utvändig yta : Pulver lack
Bultar: 4xM8
Avtappningsplugg:  ½” BSP

BoilermagXL

BoilerMag XL tryckfallsdata

Ø 150mm

155mm

Ø 102mm
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Kostnadseffektivt skydd mot magnetit för stora applikationer.

 * Om du använder alternativet Automatisk avluftare är den maximala
temperaturen 110˚C
** Om du använder alternativet Automatisk avluftare är arbetstrycket 10 bar

 

• Passar standard PN16 flänsade anslutningar

• Enkel att serva och rengöra

• Driftstryck upp till 12 bar **

• Driftstemperatur upp till 150˚C *

• Flöden upp till 310m³ / h

• Fullflöde - filtrerar 100% av vätskan i systemet

• Minimalt tryckfall

• Stor uppsamlingskapacitet av magnetit

• Inga driftkostnader

BoilermagXT är ett sortiment av fullflödesfilter för stora kyl och värmesystem. BoilermagXT har en robust
rostfri konstruktion som är idealisk för de flesta applikationer. 

Med storlekar från DN 50 upp till DN 300 och PN16-flänsar, klarar BoilermagXT enkelt krav på effektivitet 
och tillförlitlighet för stora industriella uppvärmnings- och kylsystem.

Boilermag XT ger långvarigt skydd för komponenter som värmeväxlare, pumpar, radiatorer och ventiler.
    

Filterhuset 

är gjort av 

rostfritt stål

Byggd för att 
hålla



Att lära känna
    Din BoilermagXT
På Eclipse Magnetics designar och bygger vi magnetfilter för stora applikationer i krävande industrier
såsom bil och flygindustrin. Vi har teknologin och kunskapen som kan hantera kraven på effektivitet och
tillförlitlighet hos stora industriella uppvärmningssystem.

Enkel anslutning till standardflänsar

Automatisk avluftare

Flertalet högeffektiva neodymium 
magnetstavar

Robust tillverkat filterhus i rostfritt stål

Utmärkt flödesdynamik (maximal 
upptagningsförmåga, minimalt tryckfall)

Enkel åtkomst till bottenplugg

Enkelt att rengöra magnetstavarna

Anslutning från DN 50 till DN 300

  

  

Var installeras BoilermagXT

BoilermagXT installeras vanligtvis på returen så
nära uppvärmningskällan som möjligt. På större
system rekommenderar vi att installera mindre
enheter på andra ställen för att ge extra skydd för
radiatorer och rörledningar.

För kylsystem installeras BoilermagXT på returen
före kylaren.

Vid installation tänk på så att du har plats till att 
dra upp magnetstavarna, du bör även ha plats 
undertill för tömning av filtret.

Vid tömning anslut en slang till bottenpluggen eller
töm i en hink.       

Större enhet Mindre enhet

Värmekälla

Ackumulatortank



Före installation se till så att plats finnes för att lyfta upp magnetstavarna för rengöring.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BoilermagXT Teknisk Information

Modell In/ 
Ut
Dia. A

Filterhus
Dia. 

B

Avstånd
fläns

C

Höjd
D

 Antal
Magnetstavar

Flöde
m3/tim Fläns

Typ

BMXT150/2/AAV 2”/ DN50  170mm 260mm 280mm 5 20 PN16

BMXT200/3/AAV 3”/ DN80  220mm 360mm 335mm 7 55 PN16

BMXT200/4/AAV 4”/ DN100 220mm 360mm 335mm 7 85 PN16

BMXT300/6/AAV 6”/ DN150 325mm 470mm 420mm 9 110 PN16

BMXT300/8/AAV 8”/ DN200 325mm 525mm 460mm 9 140 PN16

BMXT400/10/AAV 10”/ DN250 406mm 760mm 600mm 16 220 PN16

BMXT400/12/AAV 12”/ DN300 406mm 760mm 675mm 16 310 PN16

øA

øB C

D

Tillverkare: Eclipse Magnetics
Användningsområde: Fullflödes magnetitfilter
Garanti: 3-år
Arbetstryck: 12 bar, med automatisk avluftare 10 bar
Arbetstemperatur: 5 - 150 grader celsius, med
automatisk avluftare max 110 grader celsius
Botten plugg: 1¼”
Magnet styrka: 9,000 Gauss (mätning gjord längst ut i filterhuset)

Material specifikation
Filterhus: 304 rostfritt stål
Magnet hus: 316 rostfritt stål
Material magneter: Rare earth neodymium iron boron
O ring seal: BS244 viton
Utvändig yta: Pulver lack

Special Design
Vi kan specialtillverka BoilerMag XT så att de passar med flänsanslutning upp till DN 500, max temp 
250 grader celsius, max tryck 50 bar och flöden upp till 900 m3/tim.

 



       

BoilermagXT tryckfallsdata

BoilermagXT är ett fullflödesfilter som har utformats för att maximera uppsamlingskapaciteten på 
magnetit, men utan att väsentligt minska vattentrycket. Graferna nedan visar tryckfallet vid olika 
flödeshastigheter. 
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FILTRENA ÄR ISO 9001- OCH 14001- CERTIFIERAT
INOM VATTENANALYS, RÅDGIVNING OCH FÖRSÄLJNING

AV FILTERUTRUSTNING FÖR DRICKSVATTEN.

VATTENFILTER / VATTENANALYS / MAGNETITFILTER /
HYDROFORER / PUMPAR / VATTENKYLARE

Hammargatan 9, 352 46 Växjö l Tel 0470 - 75 99 00 l Fax 0470 - 75 99 01 l info@filtrena.se l www.filtrena.se


