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Działanie separatora magnetycznego oparte jest na zasadzie hydrocyklonu w połączeniu z magnetyczną i mecha-
niczną eliminacją zanieczyszczeń.
Czynnik z instalacji grzewczej wpływający do komory separatora, wprawiany jest w ruch wirowy oraz poddany działaniu  
pola magnetycznego, w celu separacji cząstek magnetycznych. 

Urządzenie oddziela zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne, w celu zapewnienia lepszej wydajności instalacji 
grzewczej. Chroni wszystkie elementy układu grzewczego przed uszkodzeniem.

  
 

są przyciągane przez wkład magnetyczny generujący silne pole magnetyczne.

P max: 10 bar
T max: 110°C
Współczynnik przepływu: 
Kv= 3,65 m3/h (3/4”) / 4,67 m3/h (1”)
Moc magnetyczna: 11 000 Gauss

500 µm

P max: 3 bar
T max: 90°C
Współczynnik przepływu: Kv=3,66 m³/h
Moc magnetyczna: 11 000 Gauss

500 µm
Typ magnesu: neodymowy

Typ magnesu: neodymowy 
Maksymalna moc instalacji grzewczej: 24kW
Materiał korpusu: mosiądz
Klucz montażowy w zestawie 
Dopuszczalne ciecze: woda i roztwór wody z glikolem 
o maksymalnym stężeniu 40%

Maksymalna moc instalacji grzewczej: 24kW
Materiał korpusu: tworzywo sztuczne
Klucz hakowy w zestawie 
Dopuszczalne ciecze: woda i roztwór wody z glikolem 
o maksymalnym stężeniu 40%

TRZYETAPOWA ELIMINACJA ZANIECZYSZCZEŃ DWUETAPOWA ELIMINACJA ZANIECZYSZCZEŃ

Separator magnetyczny Separator magnetyczny

PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY TECHNICZNE

  YWOKTAIS RTLIF
Wyłapuje zanieczyszczenia 

niemagnetyczne.

DOWOLNA POZYCJA MONTAŻU
Przyłącze obrotowe z zaślepką umożliwia 

instalację w każdej pozycji bez wpływu  
na działanie urządzenia.

ZAWÓR KULOWY

bez konieczności opróżniania instalacji  
z czynnika grzewczego.

SIŁA MAGNESU 
Neodymowy wkład magnetyczny o sile 11 000 Gauss 
przyciąga zanieczyszczenia magnetyczne.

FILTR SIATKOWY 
Wyłapuje zanieczyszczenia 

niemagnetyczne.

ALTERNATYWNY 
SPOSÓB MONTAŻU

Montaż „od dołu” wyłącza 

(działa tylko jako separator 
magnetyczny).

ODPOWIETRZNIK RĘCZNY
Proste odpowietrzanie 
separatora.

SZYBKIE USUWANIE 
ZANIECZYSZCZEŃ 

Zawór spustowy z możliwością 
obrotu 360° pomaga skutecznie 

usunąć zanieczyszczenia.

HYDROCYKLON
Ruch wirowy ułatwia oddzielanie 
i osiadanie zanieczyszczeń.

SIŁA MAGNESU 
Neodymowy wkład magnetyczny o sile 
11 000 Gauss przyciąga zanieczyszczenia 
magnetyczne.

komorowy ze śrubunkiem i zaworem kulowym 3/4”

OCHRONA KOTŁA
Zastosowanie separatora zapobiega
odkładaniu się szkodliwych zanieczyszczeń  
i osadów.

OCHRONA KOTŁA
Zastosowanie separatora zapobiega
odkładaniu się szkodliwych zanieczyszczeń  
i osadów.


