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WYPOSAŻENIE: kurek kulowy z półśrubunkiem, śrubunek, filtr magnetyczny, klucz
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INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
1. Magnes neodymowy
2. Mosiężna nakrętka i tuleja magnesu.
3. Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej (800 μm)
4. Korek spustu
5. Obudowa filtra
6. Śrubunek – podłączenie do kotła
7. Kurek kulowy – podłączenie z instalacją
8. Klucz
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Przyłącza: G 3/4
Max. ciśnienie pracy: 10 bar
Max. temperatura pracy: 120°C
Media robocze: woda, mieszanina wody i glikolu (max. 30%)
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Zasada użytkowania
Magnetyczny separator zanieczyszczeń wychwytuje zanieczyszczenia które znajdują się w instalacji dzięki wbudowanemu
filtrowi siatkowemu ze stali nierdzewnej o rozmiarze oczka 800 μm. Dodatkowo separator wyposażony jest w magnes
neodymowy który wychwytuje wszystkie zanieczyszczenia metalowe.
Otwieranie kurka następuje poprzez obrót uchwytu motylkowego w lewo, a zamykanie przez obrót w prawo (zgodnie z
ruchem wskazówek zegara). Kurek kulowy powinien pozostać w pozycji pełnego otwarcia lub zamknięcia. Położenia
częściowo otwarte powinny być przejściowe.
Montaż do instalacji
Filtr magnetyczny należy zamontować pod kotłem – na powrocie wody do kotła. Filtr należy montować zgodnie ze
schematami (zalecane schematy 1 i 2, opcjonalne schematy 3 i 4). W zestawie znajduje się kurek kulowy z podłączeniem
gwintowym 3/4 do podłączenia całego zestawu do instalacji.
Filtry powinny być co jakiś czas poddawane kontroli oraz czyszczeniu.
a) wyłączyć kocioł, zamknąć kurek kulowy (7) oraz kurek na zasilaniu kotła – poczekać aż woda ostygnie!
b) wykręcić magnes (1) z tulei magnesu (2) – po tej czynności osady metalowe spadną do obudowy filtra
c) odkręcić i wyjąć nakrętkę i tuleję magnesu (2) wraz z filtrem siatkowym (3)
d) wyczyścić filtr (najlepiej pod bieżącą wodą), usunąć osady oraz zanieczyszczenia
e) wykonać czynności w odwróconej kolejności w celu złożenia filtra.
Gwarancja:
Producent udziela 5 letniej gwarancji.

UWAGA!
OSTRZEŻENIA
- Filtr ART.16-20 musi być montowany przez wykwalifikowanych techników zgodnie z instrukcją montażu
- Sprawdzić stan uszczelek i gwintów
- Używaj tylko oryginalnych części
- Filtr i jego części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci
- FILTR ZAWIERA SILNE MAGNESY. OSOBY Z ROZRUSZNIKAMI SERCA MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W BEZPIECZNEJ
ODLEGŁOŚCI OD FILTRA PODCZAS PRACY. PODCZAS UŻYWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W POBLIŻU
FILTRA NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ.
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