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BAUTECH MAG PROTECT  3/4" 

BAUTECH MAG PROTECT  1" 

 

 
FILTRU ANTIMAGNETITA 

Filtrul antimagnetita este special proiectat pentru utilizarea in sistemele de incalzire centrala; poate 
elimina aproape toată zgura dăunătoare formata  de oxidul  de fier, aflata in suspensie si acumulată 
în tot sistemul de încălzire, putand astfel proteja echipamentul de conducte al sistemului. 
Se recomandă instalarea filtrului antimagnetita pe circuitul de retur, la intrarea cazanului, pentru a-l 
proteja de orice impurități din sistem, în special în timpul fazei de pornire. 
 

 
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA: 
Filtrul antimagnetite conține magneți 
puternici, deci trebuie evitat ca 
dispozitivele electronice, carduri bancare 
și alte dispozitive magnetice sa fie plasate 
in aproprierea sa. 
Filtrul antimagnetite conține magneți 
puternici și trebuie utilizat întotdeauna cu 
prudență dacă exista persoane care 
utilizeaza un stimulator cardiac. 
Filtrul antimagnetite este un dispozitiv 
presurizat deci trebuie să eliberarati 
presiunea înainte de întreținere. 
Dispozitivul filtru antimagnetite fiind 
montat pe circuite ale instalatiilor de 
incalzire, este posibil sa fie foarte fierbinte 
în timpul funcționării, aveți grijă la contact. 
 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ : 
Filtrele pot fi instalate într-o varietate de 
moduri. De exemplu: pot fi instalate într-o 
locație pe conducta principală. Se 
recomandă să fie instalat după ultimul 
radiator și înainte de cazan pentru cel mai 
bun efect de protecție. 
Observație: Este important să aveți un  
spatiu de întreținere adecvat atunci când 
determinați o locație de instalare optima. 
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DATE TEHNICE 

 

Denumire : BAUTECH 

Model : MAG PROTECT  3/4" ; MAG PROTECT  1" 

Tip: Permanent 

Compozitie: Magnet NdFeB 

Material corp central : PA66 + Nylon 

Material valve : HPB57-3 

Presiune de lucru : 3 bar-......./10 bar..... 

Presiurne maxima : 12 bar 

Campul magnetic( densitate flux magnetic) : 9 000 Gauss 

Utilizare: Instalatii de incalzire centrala 

 

 

 
 

Versatilitate maxima – multiple pozitii de montaj. 


