
 

 

NEW MAG Magnetic Filter  

For Central Heating Systems  

3/4” lsolation Valve  

Maximum Pressure 12 bar at 120℃ 



 

Használati útmutató 

Kérjük őrizze meg a használati útmutatót. 

2 év garancia:  
Gratulálunk ezen termék megvásárlásához. Szeretnénk hogy a készülék a lehető 

legmegfelelőbben működjön ezért ezen tájékoztató hasznos információkat tartalmaz a 

biztonságról,használatról és karbantartásról. Kérjük őrizze meg ezen használati 

útmutatót,hogy a felmerülő kérdések esetén információkat találjon. A készülékre 2 év 

garancia jár,felmerülő probléma esetén kérjük keresse fel kereskedőjét,ahol a készüléket 

vásárolta. 

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben: 

-helytelen használat és/vagy rongálás 

-egyénileg történő javítás esetén 

-szándékos károkozás esetén 

-a használati útmutató helytelen használata esetén 

 

Legfontosabb információk:  

1. A beszerelés csak hivatalos szerelő által történhet. 

2. Kérjük ellenőrizze az alkatrészeket,hiány és/vagy sérülés  esetén azonnal lépjen 

kapcsolatba a kereskedéssel. 

 

Alkatrészek:  
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Összeszerelési útmutató:  



 

Fontos:csak hivatalos szerelő végezheti az összeszerelést!  

1. 1. Keresse meg a szűrő számára a megfelelő helyet, hogy lehetővé váljon a 

hozzáférés és a szervizelés. A visszatérő cső ajánlott, ne illessze a kazán és a 

nyitott szellőzőrendszer túlfolyása közé. 

2. Engedje ki a fűtési rendszer nyomását.  

3. Jelölje meg a csövet egy megfelelő eszközzel a 

megjelölt szakasz kivágásához és a sorja 

eltávolításához.  

4. Helyezze a leválasztó szelepeket a be- és a kimeneti 

csövekre egyaránt.   

5. Vezesse be a terelőt, hogy a nyíl iránya kövesse a 

fűtési rendszer áramlását. Helyezze a terelőt a 

mellékelt lapos alátétekkel, és húzza meg teljesen a 

belső anyákat. Ezt követően húzza meg a szelepek 

külső nyomóanyáit a vízzáró tömítés érdekében. 

6. Helyezze a szűrőtestet a terelőhöz kellő erővel, és 

húzza meg kézzel a reteszelő gallért (ne húzza meg 

túlzottan). A szűrőtestet függőlegesen kell felszerelni. 

A szűrő mágneses rúdja kivehető. 

7.  Nyissa ki a leválasztó szelepeket és kapcsolja be a 

fűtési rendszert. 

8. Szellőztesse a felső légtelenítő szelep használatával 

 



 

Éves szerviz igény:  
 

Az optimális hatékonyság fenntartása érdekében évente tisztítás javasolt. 

1. Válassza le a fűtési rendszert, és zárja be mindkét záró szelepet. Készítsen elő egy 

megfelelő vödröt a kiömlött anyag összegyűjtésére. 

 

2. Lazítsa meg a terelő és a szűrőtest közötti részt, forgassa el a szűrőtestet 180 ° -kal. 

Normál 1 "-es menetes csavarkulccsal csavarja le és vegye le a szűrő kupakját.  

3. Vegye le a mágnes pajzsot, és mossa le forró szappanos vízzel. 

4. Távolítsa el a rozsdamentes acél szűrőt és tisztítsa  tiszta vízzel. 

5. Forgassa el további 180 ° -ot, hogy a belső piszkos vizet egy vödörbe engedje. 

6. Tisztítás után helyezze vissza mind a mágnes pajzsot, mind a rozsdamentes acél szűrőt. 

Húzza meg kézzel a szűrő kupakját. Forgassa vissza a szűrőtestet a megfelelő 

helyzetbe, felül a légtelenítő szeleppel. Húzza meg teljesen a váltó / szűrő test 

csatlakozását, kissé nyissa ki a szívószelepet és a légtelenítő szelepet, amíg az összes 

levegő el nem távozik. Zárja le a légtelenítő szelepet, majd nyissa ki teljesen a be- és 

kilépő szelepet, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. 

7.  Indítsa el a fűtési rendszert. 

     FIGYELEM: Kérjük, vegye figyelembe az ebben a dokumentumban található biztonsági 

utasításokat. Ez a szűrő erős mágneseket tartalmaz. A telepítés és a szervizelés során 

mindig vigyázni kell. Ne helyezze a mágneses magot vaskos felületekre vagy vas 

tárgyak közelébe. 

 

     Kémiai adagolás: 

 

1. Válassza le a kazánt, és zárja be mindkét záró szelepet. Engedje el a levegő nyomását a 

felső légtelenítő szelep kinyitásával. 

2. Teljesen ürítse le a szűrőt: forgassa el a szűrőt 180 ° -kal, távolítsa el a szűrő sapkáját az 

anya meglazításával a terelő és a szűrőtest között. Helyezzen egy vödröt a víz 

összegyűjtésére, és oldja ki a légtelenítő szelepet. Miután a vizet leeresztette, cserélje ki a 

légtelenítő szelepet. 

3. Adagolja  a vegyszereket a nyitott szűrő tetején keresztül, majd kézzel húzza meg. 

4. Forgassa vissza a szűrőtestet a megfelelő helyzetbe, felül a légtelenítő szeleppel. Húzza 

meg a váltó / szűrő test csatlakozását, kissé nyissa ki a szívószelepet és a légtelenítő 

szelepet, amíg az összes levegő el nem távozik. Zárja le a légtelenítő szelepet, majd nyissa 

ki teljesen a be- és kilépő szelepet, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. 

5. Az öblítéshez kapcsolja be a fűtési rendszert, szellőzőrendszerre van szükség. 

Figyelem: Ne hagyja, hogy a vegyszerek hosszú ideig a szűrűben maradjanak! 
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Hibaelhárítás és problémamegoldás: 

  

1. feladat: Víz szivárog a szűrőből 

  

Megoldás: Kapcsolja ki a rendszert, zárja le a leválasztó szelepeket. Végezze el a 

következő ellenőrzéseket: 

 a. Ellenőrizze az összes tömítés helyét és állapotát. 

 b. Ellenőrizze a leválasztó szelep anyáit, hogy teljesen meg vannak-e húzva. 

 c. Ellenőrizze, hogy a konverter reteszelő gallérja szorosan meg van-e húzva és nincs-e    

keresztben. 

  

2. feladat: Rossz áramlás a szűrőn 

  

Megoldás: Tisztítsa meg a szűrőt, ha csökkent áramlás figyelhető meg. 
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