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Altoc vannfilter med magnetstav 
Roterende magnetisk smussutskiller med dobbelt filtrering med tilkoblingssett for montering under 
kjel. 

 

Innledning 

 

Altoc vannfilter med magnetstav er en roterende magnetisk smussutskiller med dobbelt filtrering 
som sikrer maksimal effekt i enhver monteringsposisjon takket være den patenterte roterende 
innsatsen. 

Altoc vannfilter med magnetstav kan monteres i varmesystemer drevet av kjel, varmepumpe eller 
andre varmegeneratorer. Hvis samme system også brukes til klimaregulering om sommeren, skal 
smussutskilleren isoleres skikkelig. 

Metalldeler i varmesystemet kan korrodere og slippe ut jernholdige urenheter i vannet. Urenheter 
i varmegeneratoren kan blokkere varmeveksleren eller tiltrekkes av permanentmagneten i nye 
pumper og få dem til å bli blokkert. 

I varmesystemet kan det dessuten finnes andre urenheter som samler seg i reduserte seksjonsdeler 
av systemet, og forårsake blokkeringer, støy og andre feil. 

Altoc vannfilter med magnetstav opprettholder varmesystemet i best mulig tilstand. Periodisk 
rengjøring av smussutskilleren er enkelt og raskt, uten å måtte tømme systemet. 
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Utvalg 
Utvendig utførelse: 

 hvit (RAL 9010) 
 antrasittgrå (RAL 7010) 

Tilleggssett: 

 pakke som omfatter 1 l høyeffektivt rengjøringsmiddel og 1 l avskallingshemmer for 
varmesystemer med høy temperatur 

 pakke som omfatter 1 l høyeffektivt rengjøringsmiddel og 1 l avskallingshemmer for 
varmesystemer med lav temperatur 

 

Pluss 

 

Altoc vannfilter med magnetstav er avgjørende for å øke varmegeneratorens levetid. Altoc vannfilter 
med magnetstav forbedrer varmeutvekslinger og varmesystemets generelle effekt, noe som 
beskytter det over tid takket være den kontinuerlige filtreringen. 

Fordeler: 

 patentert roterende innsats som garanterer perfekt filtrering i alle fire monteringsposisjoner. 
 ekstremt kompakt, enkel å montere under kjel også på trange steder 
 kan vedlikeholdes også mens systemet fungerer: Rengjøring er mulig uten demontering 
 den første smussutskilleren med et stort sedimentasjonskammer som kan roteres 360 grader 

og suppleres med kuleavstengningsventil for å fjerne urenheter og sikre enkel og hurtig 
rengjøring 

 800 μm meshfilter: enestående middelvei mellom filtreringskapasitet og enkel rengjøring 
 fremstilt av IXEF®, teknopolymer med enestående mekaniske ytelser som kan sammenlignes 

med messing 
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Tekniske data 
 

Høyeste trykk 3 bar 
Temperatur 0−90 °C 
Magnet Neodymium, magnetisk induksjon B = 1,2 T (12 000 G) 

Høyeste tiltrekningsmoment 1,4 N·m 
Diametrisk polarisert for å maksimale fangst 

Meshfilter 800 μm fremstilt av AISI 304 rustfritt stål 
Kompatible væsker Vann eller glykolløsning (maks. 50 %) 
Strømningskoeffisient Kv Innsats i posisjon A − vinklet konfigurasjon: 5,6 m³/h 

Innsats i posisjon A1 − rett konfigurasjon: 6,2 m³/h 
Innsats i posisjon B − vinklet konfigurasjon: 5,5 m³/h 
Innsats i posisjon B1 − rett konfigurasjon: 5,7 m³/h 

Største strømningshastighet 1,46 m³/h 
Tilkoblinger 3/4"M x 3/4"F 
Mål B x H x D 66 x 143 x 70 mm 
 

Materialer 
 Legeme: teknopolymer IXEF® 
 Kuleavstengingsventil: CW617N-messing 
 Roterende kobling: CW617N-messing 
 Plugger: CW617N-messing 
 Tetningselementer: Peroksid EPDM 
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Hydrauliske egenskaper 
Grafene nedenfor viser Kv-koeffisienttrenden i de fire Altoc vannfilter med magnetstav-
monteringsposisjonene. 
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Mål 
 

 

 

 A B C D E F G H I L M N O 
[mm] 172 143 39 66 67 15,5 18,5 10 84,5 14,5 70 34 36 
 

Komponenter 
 

 



 

TEKNISK MANUAL | ALTOC vannfilter med magnetstav  8 

A. Øvre kapsling 
B. Nedre kapsling (med stort sedimentasjonskammer) 
C. Ringmutter 
D. Integrert tømmeventil (for rutinemessig rengjøring) 
E. Magnet 
F. Meshfilter 
G. Patentert roterende innsats 
H. Inn-/utløpstilkoblinger 
I. Kuleavstengingsventil (tilkobling på varmesystemside) 
J. Roterende kobling (tilkobling på kjelside) 
K. Hetter 
L. Slangekoblingsdyse 

 

Drift 
Altoc vannfilter med magnetstav holder urenheter i varmesystemets lukkede krets. Den patenterte 
roterende innsatsen tvinger vann til å strømme inn i meshfilteret i enhver monteringsposisjon og 
sikrer alltid maksimal filtrering. Den kraftige neodymiummagneten stopper dessuten jernholdige 
urenheter og beskytter varmeveksleren og varmegeneratorpumpen. 

Monter Altoc vannfilter med magnetstav på systemets returrør, oppstrøms av varmegeneratoren, for 
å avskjære urenheter i kretsen før de når selve varmegeneratoren. 

Når Altoc vannfilter med magnetstav monteres i et nytt varmesystem, må du utføre en forebyggende 
fluksing for å rense rørene for smuss og partikkelmateriale. When Altoc vannfilter med magnetstav 
monteres i et eksisterende varmesystem, anbefales det å rengjøre systemet med rengjøringsmiddel 
IVAR IV400 og utfør en filmbehandling med avskallingshemmerne IVAR IV100HT (for varmesystemer 
med høy temperatur) eller IVAR IV100LT (for varmesystemer med lav temperatur). 

Innsatsens standardposisjon er A, egnet for A- og A1-konfigurasjoner. Hvis du monterer Altoc 
vannfilter med magnetstav i B- eller B1-konfigurasjoner, skifter du innsatsens posisjon [G] til B. 
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Vedlikehold 
Mengden avfall som samler seg i Altoc vannfilter med magnetstav, avhenger av systemets tilstand. 

Den rutinemessige rengjøringen må utføres en måned etter montering. Utfør deretter rutinemessig 
rengjøring annenhver måned i oppvarmingssesongen. Denne aktiviteten utføres ved at magneten 
simpelthen fjernes med en sekskantnøkkel og den integrerte tømmeventilen åpnes et par sekunder, 
slik at urenheter i dekanteringskammeret strømmer ut. 

Spesialrengjøringen må utføres minst én gang per år. For å utføre denne aktiviteten er det nyttig å 
montere en kuleavlastingsventil før varmegeneratorens innløp, slik at en del av rørleggingen enkelt 
seksjoneres med smussutskilleren. På denne måten kan meshfilteret og smussutskilleren demonteres 
og vaskes med rennende vann uten å tømme systemet. 

For å unngå å skade gjengen må du montere magneten igjen uten å stramme for mye. 
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