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SENTINEL Eliminator VORTEX
300 - filtr magnetyczny
Cena

492 zł

Cena poprzednia

615 zł

Dostępność

Dostępność - 7 dni

Czas wysyłki

7 dni

Numer katalogowy

SEN_VORTEX 300

Producent

Sotin

Opis produktu
SENTINEL Eliminator VORTEX 300 - filtr magnetyczny

Kompaktowy filtr umożliwiający wydajną filtrację magnetyczną
Filtr magnetyczny do montażu na powrocie kotła w celu ochrony pompy cyrkulacyjnej i innych wrażliwych części instalacji.
Wykorzystując siły odśrodkowe powstające przy zawirowaniu strumienia wody i magnes umieszczony centralnie w izolowanej
komorze skutecznie wychwytuje drobne zanieczyszczenia metalowe i niemetalowe. Bezwkładkowy.
Montaż możliwy w każdym położeniu. Łatwy w czyszczeniu. Prosty w montażu i obsłudze.
Zanieczyszczenia krążące w układach ogrzewania mogą powodować niszczenie i przedwczesne zużycie pomp, zaworów oraz
wymienników ciepła. Sentinel Eliminator Vortex300 zamontowany w obiegu powrotnym kotła chroni system przed
wszelkimi zanieczyszczeniami i doskonale nadaje się do montażu w pomieszczeniach, gdzie dostępne miejsce jest
ograniczone.
Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń w połączeniu z łatwym montażem i trójnikiem obracającym się o 360
Prostota i szybkość montażu w dowolnym umiejscowieniu rur
Wyprodukowano zgodnie z normami z wytrzymałym korpusem, podwójnymi uszczelkami i mosiężnymi zaworami
Elastyczna metoda czyszczenia. Zapewnia szybkie i wydajne spłukiwanie w trakcie wizyty lub proste potwierdzenie
zebrania zanieczyszczeń
Unikalne jądro wirowe z silnym zespołem magnesów. Zatrzymuje więcej magnetytu niż inne wiodące małe filtry.
Gwarantuje, że filtr nie zostanie zablokowany i pomaga w wychwytywaniu innych zanieczyszczeń.
Dodatkowe funkcje
Pojemność komory filtra: 300 ml
Kompaktowa konstrukcja: Mniejsza wysokość umożliwiająca łatwy montaż w ograniczonych przestrzeniach.
Konstrukcja, która nie blokuje przepływu: Pełny moduł nie wpływa na przepływ w systemie.
Zabezpieczenie przed manipulacją: Funkcje zabezpieczające zawór spustowy i bezpieczeństwa
Punkt dozowania: Dla produktów Sentinel Rapid-Dose® (300ml)
Specyfikacja techniczna
Maximum temperature: 100°C
Maximum operating pressure: 3 bar
Maksymalna szybkość przepływu: 50 litrów/minutę
Montaż: Główny moduł tylko skierowany do góry — przepływ zaznaczony strzałką
Złącza: Złącze kompresyjne 22 mm / ¾" /1"
Waga (w opakowaniu): 22 mm valves - 1.3kg;
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Zawory odcinające w komplecie.
Rodzaje przyłączy
przyłącza
przyłącza
przyłącza
przyłącza

zaciskowe 22 mm
zaciskowe 28 mm
gwintowe ¾"
gwintowe 1"

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wykonanie: 3/4&#34 , 1&#34 (+ 130 zł ), 22 mm , 28 mm (+ 130 zł )
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