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FILTRY MAGNETYCZNE
MAGNACLEAN MICRO 1

MAGNACLEAN MICRO1 to filtr magnetyczny z podłączeniem ¾" GW zawierający 2 kątowe zawory odcinające. Nadaje się do instalacji typu 
zamkniętego oraz otwartego, można go zamontować w dowolnym miejscu głównego rurociągu instalacji. Dla osiągnięcia najlepszej ochrony 
kotła, zaleca się montaż filtra na powrocie do kotła. Określając odpowiednie miejsce instalacji, ważne jest, aby zapewnić odpowiedni dostęp 
do obsługi. Zaprojektowany do montażu pionowego. Każdy zawór odcinający (w dostawie z filtrem) może się obracać o 360°, co ułatwia montaż 
w instalacji grzewczej.

CHARAKTERYSTYKA

MAGNACLEAN MICRO1

Filtry magnetyczne

Wyposażenie dodatkowe

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

FL1-03-04337 MAGNACLEAN MICRO1 ¾" GW Filtr magnetyczny z podłączeniem ¾" GW i 2 kątowymi zaworami odcinającymi. 449,00

Karta produktu
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MAGNACLEAN ATOM

MAGNACLEAN ATOM to filtr magnetyczny do montażu w ciasnych przestrzeniach (wymagane jedynie ok. 130 mm). Nadaje się zarówno do 
pionowych, jak i poziomych instalacji rurowych. Filtr posiada by-pass obejściowy, dzięki czemu nie ma konieczności montowania zaworów 
odcinających, a w trakcie czyszczenia i konserwacji nie ma potrzeby wyłączania instalacji grzewczej. Filtr posiada złącza do szybkiego i łatwego 
dozowania preparatów chemicznych typu Rapide (dozowniki 300 ml). 

Specyfikacja:
• Materiał korpusu: mosiądz
• Posiada zawór odpowietrzający 20 mm
• Długość magnesu: 82,5 mm
• Średnica magnesu: 20 mm
• Korek spustowy: 30 mm

CHARAKTERYSTYKA

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

FL1-03-04113 MAGNACLEAN ATOM ¾" GW Filtr magnetyczny do montażu w ciasnych przestrzeniach z podłączeniem ¾" GW. 509,00 

MAGNACLEAN ATOM

Filtry magnetyczne

Wyposażenie dodatkowe

Karta produktu
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MAGNACLEAN TWINTECH

Filtry magnetyczne

Wyposażenie dodatkowe

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

MCTT001 MAGNACLEAN TWINTECH 22 mm Dwufunkcyjny filtr magnetyczny z podłączeniem zaciskowym 22 mm. 799,00

MAGNACLEAN TWINTECH

MAGNACLEAN TWINTECH to bardzo wydajny dwufunkcyjny filtr przechwytujący magnetyczne i niemagnetyczne osady, pozostałości, a także 
zanieczyszczenia biologiczne. Oferowany z podłączeniem zaciskowym 22 mm. Specjalnie zaprojektowany do użytku z systemami ogrzewania 
podłogowego. Powinien być zamontowany w linii na rurze powrotnej, jednakże można go instalować w alternatywnych lokalizacjach rurociągu. 
Zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem czarnego żelaza, szlamu i niemagnetycznych zanieczyszczeń.

Zalety:
• Natychmiastowa i ciągła ochrona systemu grzewczego
• Wydłużona trwałość systemu
• Zredukowana emisja dwutlenku węgla 
• Podwójne zabezpieczenie systemu
• Wyjątkowe wychwytywanie osadów magnetycznych
• Siatka filtra wykonana ze stali nierdzewnej – skuteczność w usuwanie zanieczyszczeń biologicznych (film bilogiczny)  
• Idealny do zastosowania w instalacjach ogrzewania podłogowego
• Zamontowany zawór jednokierunkowy dla łatwego dozowania preparatów chemicznych
• Prosta instalacja i serwis

CHARAKTERYSTYKA

Karta produktu
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NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

FL1-03-01357-EE MAGNACLEAN XP 28 mm Filtr magnetyczny z podłączeniem zaciskowym 28 mm do większych instalacji grzewczych. 1 179,00

FL1-03-02235 MAGNACLEAN  XP 1" GW Filtr magnetyczny z podłączeniem 1" GW do większych instalacji grzewczych. 1 179,00

MAGNACLEAN XP

MAGNACLEAN XP to idealne filtry magnetyczne do większych instalacji grzewczych dostępne w 2 wariantach: z podłączeniem zaciskowym 
28 mm lub z podłączeniem 1" GW. Zapewniają ochronę przed szkodliwymi skutkami osadów tlenku żelaza i niemagnetycznych zanieczyszczeń. 
Zawierają specjalnie zaprojektowany zawór, ultra cienką osłonę, podwójne komory przechwytujące, większą pojemność zbiornika osadów, 
umożliwiając przechwytywanie i usuwanie większych ilości zanieczyszczeń wydzielających się z instalacji grzejnikowych. Filtr powinien być 
zamontowane w linii na rurze powrotnej, jednakże można go instalować w alternatywnych lokalizacjach rurociągu.

Zalety:
• Natychmiastowa ciągła ochrona systemu
• Wydłużona trwałość systemu
• Zredukowana emisja dwutlenku węgla
• Większa wydajność filtra
• Obrotowe zawory odcinające (360°) – elastyczność montażu, niezależnie od ułożenia rur instalacji
• Dwukierunkowy przepływ wody umożliwa dowolne podłączenie do króćców filtra
• Bardzo cienka osłona poprawia właściwości magnetyczne, wydajność przechwytywania
• Niskoprofilowy zawór spustowy zaprojektowany do łatwiejszego serwisowania i dozowania chemii
• Ulepszona konstrukcja osłony dla podwójnego niemagnetyczne przechwytywanie
• Szybkozłącza do łatwej obsługi filtra

CHARAKTERYSTYKA

MAGNACLEAN XP

Filtry magnetyczne

Wyposażenie dodatkowe

Karta produktu
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NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

FL1-03-02028 MAGNACLEAN DUAL XP 35/42 mm Podwójny filtr magnetyczny z podłączeniem teleskopowym 35 / 42 mm. 2 739,00

MAGNACLEAN DUAL XP

Filtry magnetyczne

Wyposażenie dodatkowe

MAGNACLEAN DUAL XP

MAGNACLEAN DUAL XP to filtr magnetyczny podwójny z podłączeniem teleskopowym 35/42 mm, który posiada dwie wzmocnione magnetyczne 
strefy przechwytywania dla usuwania większych ilości osadu tlenków żelaza. Jest Idealnym rozwiązaniem dla komercyjnych systemów 
grzewczych. Zawiera złącza teleskopowe z gwintami BSP 1½" oraz redukcje do przyłączy 1¼", można go dostosować do rur o średnicy 42 mm 
lub 35 mm.

Zalety:
• Podwójne komory magnetyczne z czterema niemagnetycznymi strefami przechwytywania
• Uniwersalne łączniki teleskopowe BSP 1½"
• Dostępne z redukcjami do przyłączy 1¼"
• Obrotowe przyłącza (360°) – elastyczność montażu, niezależnie od ułożenia rur instalacji
• Dwa niskoprofilowe zawory spustowe – łatwa obsługa i dozowanie preparatów chemicznych
• Bardzo cienka osłona zwiększa magnetyzm, przechwytywanie cząstek
• Dwukierunkowy przepływ wody umożliwa dowolne podłączenie do króćców filtra

CHARAKTERYSTYKA

Karta produktu


