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MAGNETYCZNY SEPARATOR ZANIECZYSZCZEÑ
DO MONTA¯U POD KOT£EM GAZOWYM
MAGNETIC FILTER FOR APPLICATION UNDER BOILER
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Magnetyczny separator zanieczyszczeñ eliminuje
zanieczyszczenia znajduj¹ce siê w instalacji dziêki
wbudowanemu filtrowi siatkowemu. Dodatkowo
silny magnes neodymowy wy³apuje wszystkie
zanieczyszczenia ¿elazne (ferromagnetyczne).
Separator wyposa¿ony jest w zawór zwrotny
i zawór kulowy dziêki czemu mo¿liwy jest serwis
urz¹dzenia bez koniecznoci opró¿niania systemu.
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The underboiler magnetic filter eliminates the
impurities contained in the system, thanks to the
mesh filter inside. The strong neodymium magnet
collects and traps all ferrous impurities. The
combination of a ball valve and a check valve allows
an easy maintenance without emptying the system.
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Przy³¹cza /Connection: GW3/4 x GZ3/4
Max. cinienie pracy / max. operating pressure: 10 bar
Max. temp. pracy /max. temperature: 90 °C
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Separator zanieczyszczeñ wymaga okresowej konserwacji i kontroli w zale¿noci od stopnia zabrudzenia filtrów.
Mo¿na go ³atwo serwisowaæ jak pokazuj¹ poni¿sze schematy.
The underboiler magnetic filter needs a periodic maintenance depending on the nature and quality of the fluid.
Underboiler magnetic filter can be easily serviced (as shown here below).
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-zamknij zawór kulowy
close ball valve

-odkrêæ korpus i wyjmij filtr
unscrew the body-end and remove the filter
-wyczyæ filtr siatkowy (najlepiej pod bie¿¹c¹ wod¹)
clean the filter (can be cleaned under water)
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- odkrêæ magnes
unscrew the magnet
-oczyæ wspornik z zanieczyszczeñ ferromagnetycznych
clean the magnet support (wash away the ferrous impurities)

-odkrêæ wspornik z magnesem
unscrew the magnet support
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Dystrybutor i gwarant:
Ottone spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ sp. k.
G³ogoczów 996, 32-444 G³ogoczów
tel.: 600 892 333  biuro@ottone.pl

