
• Lze použít k oddělení všech nečistot, včetně železných, v tepelném médiu cirkulujícím v klimatizačních 
systémech.  

• Velká usazovací komora snižuje frekvenci čištění, které lze provést i za chodu systému.

• Extrémně rychlé a snadné čistění díky odnímatelnému magnetickému kroužku a širokému vypouštěcímu 
kohoutu.  

• Vhodný pro všechny uzavřené okruhové systémy.

• Díky nastavitelnému připojení lze instalovat na vodorovné i svislé potrubí. 

• Nízké tlakové ztráty.
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DIRTMAG®

Technopolymerový odkalovač s magnetem
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VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNU NAŠICH VÝROBKŮ A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH 
TECHNICKÝCH ÚDAJŮ, OBSAŽENÝCH V TÉTO PUBLIKACI, KDYKOLI A BEZ 

PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ SPECIFIKACE

REFERENČNÍ DOKUMENTACE

Rozsah provozních teplot 0÷90 °C

Max. provozní tlak 3 bar

Médium voda, glykolové směsi

Max. procentuální podíl glykolu 30 %

Vzduch, který se případně 
nahromadil v horní části 
tělesa, můžete vypustit tak, že 
šroubovákem povolíte šroub na 
horní zátce.
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KÓD PŘIPOJENÍ

545305 3/4” F

545306 1” F

KÓD PŘIPOJENÍ

545302 ∅ 22

545303 ∅ 28

KÓD PŘIPOJENÍ

545345 3/4” F

545346 1” F

545347 1 1/4” F

KÓD

CBN545305

KÓD

CBN545305

KÓD

CBN545345

SEPARACE ŽELEZITÝCH NEČISTOT SCHÉMA POUŽITÍ

AIR AND DIRT DRAIN PURGE

Tato řada odlučovačů 
nečistot, vybavená 
magnetem, vykazuje vyšší 
účinnost při separaci a 
sběru železitých nečistot. 
Nečistoty jsou zachyceny 
uvnitř tělesa odlučovače 
silným magnetickým 
polem, které je vytvářeno 
magnety vloženými 
ve speciálním vnějším 
prstenci.
Vnější prstenec lze rovněž 
z tělesa sejmout a tak 
umožnit usazení a následné 
vypuštění nečistot při 
nepřerušeném provozu 
systému.
Protože je magnetický 
prstenec umístěn vně 
tělesa odlučovače nečistot, 
hydraulické charakteristiky 
zařízení se nemění.

Sejměte prstenec, v němž jsou 
uloženy magnety (1), a pomocí 
speciálního dodaného klíče 
vypusťte nečistoty (2); tuto 
operaci můžete provést i za 
provozu systému.


