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Dirtstop® XL vannfilter med magnetstav og ventiler   
Teknisk manual, installasjon og vedlikehold

Art.nr. 4460240, 4460241 og 4460242
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Leveranseoversikt for Dirtstop® XL.

• Dirtstop® XL vannfilter med magnetstav

• Avstengningsventiler, 2stk. ferdig montert

• Fastnøkkel for mutter og for øvre kapsling

• Forsegling

• 500 μm filterinnsats, oppstart (fabrikkmontert)

• 800 μm filterinnsats for normal drift
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Dirtstop® XL
Filteret kan installeres i horisontale, vertikale 
eller diagonale rørstrekk. Filterhuset kan roteres 
slik at avtappingen, uansett montasje, vil kunne 
være laveste punkt. 

Leveres med ferdigmontert 500 μm meshfilter for 
førstegangs gjennomkjøring og oppstartsperiode.
Det medfølgende 800 μm meshfilteret er en 
enestående middelvei mellom filtreringskapasitet 
og enkel rengjøring. Dette filteret monteres 
når oppstartsperioden er ferdig. 

Den patenterte innsatsen tvinger vannet til å 
strømme inn i meshfilteret i enhver monterings-
posisjon og sikrer demed alltid maksimal filtrering.

Tekniske data 

Høyeste trykk 3 bar

Temperatur 0−90 °C

Magnet Neodymium 14 000 Gauss

Meshfilter 1 500 μm - AISI 304 rustfritt

Meshfilter 2 800 μm - AISI 304 rustfritt

Væsker Vann, glykolløsning (max50 %)

Koeffisient (Kv) 6,7

Vannmengde 2,13 m³/h

Art.nr. 4460240 3/4" innv. gjenger

Art.nr. 4460241 1"  innv. gjenger

Art.nr. 4460242 11/4" innv. gjenger

kapasitet filter 362 ml 

Farge Antrasittgrå (RAL 7010)

Ventiler CW617N-messing

Filter PA66 + GF 30%

Pakninger Peroksid EPDM
 

Dirtstop® XL vannfilter  
Mekanisk og magnetisk filtrering av urenheter  

• Kompakt, fleksibel og enkel montering

• Avstengningsventiler er inkludert 

• Bevarer og beskytter anlegget

• En trippel filtreringsløsning

• Enkel og rask rengjøring 

• Patentert filterløsning

Egenskaper 
Dirtstop® XL vannfilter er en magnetisk smussutskiller 
med trippelfiltrering, som bevarer og beskytter anlegget. 
Dersom anlegget også brukes til klimaregulering om 
sommeren, skal smussutskilleren isoleres. 

Metalldeler i varmesystemet kan korrodere og slippe ut 
jernholdige urenheter i vannet. Urenheter kan blokkere 
varmeveksleren eller tiltrekkes av permanentmagneten 
i nye pumper, og få dem til å bli blokkert. Urenheter 
som samler seg i reduserte seksjonsdeler av systemet, 
kan forårsake blokkeringer, støy og andre feil. 

Dirtstop® XL opprettholder varmesystemet i best mulig 
tilstand. Periodisk rengjøring av smussutskilleren 
er enkelt og raskt, uten å måtte tømme systemet.  

Trippel filtrering 

Virvlende bevegelse for enklere
Utskilling av sedimenter

Sterk magnet (14 000 Gauss )

Filterinnsats for fjerning av smuss

Sterkt magnetisk felt. Ikke plasser magneten i nærheten av 
pacemakere, elektronisk medisinsk utstyr, annet elektrisk utstyr,
magnetiske kort etc., da dette kan skade, ødelegge eller forårsake
driftsforstyrrelser.
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Art.nr. A B C D E F G H I L M N O

4460240 157 mm 244 mm 45 mm 48 mm 45 mm 21 mm 67 mm 46 mm 49 mm 81 mm 89 mm 45 mm 45 mm

Art.nr. A B C D E F G H I L M N O

4460241 157 mm 248 mm 45 mm 48 mm 45 mm 21 mm 71 mm 48 mm 49 mm 81 mm 89 mm 45 mm 45 mm

446042 162 mm 251 mm 45 mm 48 mm 45 mm 21 mm 71 mm 48 mm 49 mm 81 mm 89 mm 45 mm 45 mm

Filter med avstengningsventiler 3/4" innvendige gjenger

Filter med avstengningsventiler 1" og  11/4" innvendige gjenger

Dimensjoner Dirtstop® XL
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Rens og forebygging før Installasjon av Dirtstop® XL
Når Dirtstop® XL vannfilter med magnetstav skal monteres i et nytt varmesystem, bør du utføre en forebyggende
rens av anlegget for smuss og partikkelmateriale. Sentinel har produkter for både rens og forebygging av urenheter.

• Produktet X300 er en viktig første-rens av helt nye anlegg.    
• Produktet X400 er et renseprodukt som kan benyttes før nye komponenter moteres inn i litt eldre anlegg.  
• Produktene X100 og X500 er forebyggende produkter, som skal bli værende i systemet og forebygge over tid. 
• Produktene X700 og X200 er forebyggende produkter, mot bakterier og mot støyproblematikk. 

Art.nr. 525003, Sentinel X300 Cleaner New Systems, 1 liter  
Rensehjelp for nye sentralvarmesystemer, samt for system 
med inntil 6 måneders drift. X300  fjerner  rester av fluss, 
fett, olje, oljekontaminanter, slagg og installasjonsrester. 
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet.

Art.nr. 525004, Sentinel X400 Sludge Remover, 1 liter 
Sentinel X400 har blitt utviklet for effektiv vask av eksisterende 
vannbårne systemer, der det kan være betydelige mengder 
slagg. Øker energieffektiviteten og levetiden på anlegget. 
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525001, Sentinel X100 Inhibitor, 1 liter
Forebyggende behandling. 1 liter holder normalt til ett system. 
Hindrer rustdannelse, avleiring, støy og hydrogengass.
Sentinel X500 benyttes som alternativ i frostutsatte system.
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525011, Sentinel X500 Inhibited Glycol, 20 liter  
Sentinel X500 er en glykolbasert frostvæsketilsetning, som  
hindrer frost og reduserer korrosjon, avsetning, kjelestøy og
hydrogengass. Er et alternativ til Sentinel X100 i frostutsatte 
system. Anbefalt dosering: Minimum 20% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525005, Sentinel X700 Biocide, bekjempelse av begroing
Forebyggende behandling som beskytter  mot bakteriell vekst 
og soppdannelse i anlegg med systemtemperatur under 60 °C.  
Beholder på 1 liter, som holder til ett system. Skal blir værende
i systemet. Anbefalt dosering: Min. 0,33% av anleggsvolumet.

Art.nr. 525002, Sentinel X200 Noise Reducer, 1 liter  
Sentinel X200 reduserer støy i vannbårne sentralvarmesystemer. 
Gjenoppretter anleggets effektivitet. 1 liter holder normalt til 
ett system. Produktet fylles på, og skal bli værende i systemet. 
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Renseprodukt
Nytt anlegg

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Forebyggende
behandling.

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Renseprodukt
Nye komponenter

Dosering er
min. 20 % av 
anleggsvolum.
Forebyggende for
Frostutsatte system.
Glycolbasert.

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Forebyggende mot 
Støyproblemer.

Dosering er
min. 0,33% av 
anleggsvolum.
Forebyggende
mot bakterier.
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Kompontentoversikt for Dirtstop® XL.

A.     Øvre kapsling

B.     Nedre kapsling (med stort sedimentasjonskammer)

C.     Patentert innsats for rotering av vann

D.     Integrert tømmeventil (for rutinemessig rengjøring)

E.     Magnet

F.     Lufteventil

G.     Holder for filter

H.     Filterinnsats

I.      Inn-/utløpstilkobling

J.     Mutter

K.     Avstengningsventil (tilkobling fra varmesystem)

L.     Avstengningsventil (tilkobling mot varmegenerator)

M.    Kappe

            Horisontal                       Skrå / Diagonal                                        Vertikal 

Installasjon av Dirtstop® XL.

Filteret monteres på systemets returledning, nær varmegeneratoren.
Se komponentoversikt og bildet over for referanse.  

1.  Dirtstop® XL vannfilter med magnetstav må installeres med tømmeventilen ( D ) pekende loddrett ned.

2.  Rørstrekket som vannfilteret skal tilkobles kan være vertikal, horisaontal, eller i 45° vinkel. For å endre
     posisjonen av inn- og utløpstilkoblingen ( I ), skru av mutteren ( J ) ved hjelp av medfølgende fastnøkkel,
     koble fra nedre kapsling ( B ), og reposisjoner inn- og utløpstilkobling ( I ) til korrekt posisjon. 
     Skru på plass mutter ( J ) og trekk til med fastnøkkelen .

3.  Åpne lufteskruen i lufteventilen ( F ) og slipp ut eventuell luft som er fanget i vannfilteret, husk å stenge skruen.

4.  Dirtstop® XL vannfilter leveres med 500 μm fabrikkmontert filterinnsats. Dette filteret er spesielt egnet for
     gjennomkjøring av anlegget og drift den første måneden. Fabrikkmontert filterinnsats kan i ettertid erstattes av
     den medfølgende 800 μm filterinnsatsen.
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Første vedlikehold etter installasjon av Dirtstop® XL.
Mengden avfall som samler seg i vannfilteret, avhenger av systemets tilstand. Utfør den første rengjøringen 
en måned etter idriftsettelse av anlegget. Vannfilteret demonteres i sin helhet og renses. Det er mulig at den 
fabrikkmonterte 500 μm filterinnsatsen da bør erstattes av den medfølgende 800 μm filterinnsatsen for normal
drift og vedlikehold, dette er avhengig av systemets tilstand. Spesialrengjøring utføres minst én gang per år.

Regelmessig rengjøring av Dirtstop® XL (tømming av filter).
Utfør denne regelmessige rengjøringen hver tredje måned i oppvarmingssesongen.

1. Skru av av varmegeneratoren, forsikre deg om at systemvæsken har omgivelsestemperatur.

2. Noter ned driftstrykket i anlegget.

3. Ta ut og fjern magneten ( E ) fra den øvre kapslingen ( A ).

4. Steng avstengningsventil ( K ) mot anleggets systemside

5. Skru av kappen ( M ) på tømmeventilen ( D ) og plasser en beholder under.

6. Åpne tømmeventilen ( D ) i 2-3 sekunder, steng igjen og vent noen sekunder. Gjenta operasjonen minst en gang.

7. Monter tilbake kappen ( M ) på tømmeventilen ( D ).

8. Sett i magneten ( E ) tilbake igjen i den øvre kapslingen ( A ). Om ønskelig kan forseglingen nå byttes.

9. Åpne ventil ( K ), gjenstart varmeanlegget og kontroller driftstrykket opp mot punkt 2. Om nødvendig etterfyll.

Årlig spesialrengjøring, eller bytte av filterinnsats, for Dirtstop® XL.
Utfør denne rengjøringen minst en gang i året.

1. Skru av av varmegeneratoren, forsikre deg om at systemvæsken har omgivelsestemperatur.

2. Noter ned driftstrykket i anlegget.

3. Steng avstengningsventilene ( K ) og ( L ) for å stenge av delen der vannfilteret er montert.

4. Ta ut og fjern magneten ( E ) av den øvre kapslingen ( A ).

5. Demonter den øvre kapslingen ( A ) ved hjelp av medfølgende fastnøkkel.

6. Skru av mutteren ( J ) ved hjelp av medfølgende fastnøkkel, demonter vannfilteret fra systemet.

7. Rengjør filterinnsatsen ( H ) og alle andre komponenter under rennende vann.

8. Sett inn igjen den roterende innsatsen ( C ), filterinnsatsen ( H ) og holderen for filteret ( G ).

9. Skru på plass den øvre kapslingen ( A ) og reinstaller vannfilteret til inn- og utløpstilkoblingen ( I ).

10. Skru på plass mutter ( J ) og trekk til med fastnøkkel.

11. Sett i magneten ( E ) igjen i den øvre kapslingen ( A ). Om ønskelig kan forseglingen byttes.

12. Forsikre deg om at tømmeventilen ( D ) er stengt.

13. Åpne avstengningsventilene ( K ) og ( L ).

14. Gjenstart varmeanlegget og kontroller driftstrykket opp mot punkt 2. Om nødvendig etterfyll.

Sterkt magnetisk felt. Ikke plasser magneten i nærheten av pacemakere, 
elektronisk medisinsk utstyr, annet elektrisk utstyr, magnetiske kort etc., da 
dette kan skade,  ødelegge eller forårsake driftsforstyrrelser.

Høytemperert væske. Risiko for skolding. Før utførelse av inspeksjon, rensing 
eller vedlikehold, slå av varmekilden, steng avstengningsventiilene før og etter 
vannfilteret og vent til komponentene er avkjølt.
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Nr. Antall Artikkelnummer Artikkel

1 1 4460244 Inn- og utløpstilkobling for Dirtstop XL

2 1 4460249 Mutter til nedre kapsling for Dirtstop XL

3 1 4460248 Øvre kapsling for Dirtstop XL

4 1 4460247 Pakning til kappe på tømmeventil for Dirtstop XL, Ø24,5 x 2 mm

5 1 4460245 O-ring til inn-/utløpstilkobling for Dirtstop XL, Ø44,12 x 2,62 mm

6 1 4460246 O-ring til øvre kapsling for Dirtstop XL, Ø71,12 x 2,62 mm

ELENCO PARTI
ArtikkelArtikkelnr.QTÀN°

Inn- og utløpstilkobling for Dirtstop XL446024411
Mutter til nedre kapsling for Dirtstop XL446024912
Øvre kapsling for Dirtstop XL446024813
Pakning til kappe på tømmeventil for Dirtstop XL, Ø24,5 x 2 mm446024714
O-ring til inn-/utløpstilkobling for Dirtstop XL, Ø44,12 x 2,62 mm446024515
O-ring til øvre kapsling for Dirtstop XL, Ø71,12 x 2,62 mm446024616

1

2

3

4

5

6

4460248

4460246

4460247

4460245

4460249

4460244

CODICE
DF0010CL100
DF0010DA100
DF0010TA100

GU0001
OR0441026EP
OR0711026EP

Reservedeler for Dirtstop® XL.
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4

1

3

2

CODE DESCRIPTIONPOSITION 

CA0010800 1 CART.800MICRON DIRTSTOP XL                                  
CH0001 2 CHIAVE DIRTSTOP XL                                  
DF0010MA100 3 MAGNETE NEODIMIO PER DEF.XL                                
SIGL001 4 SIGILLO DIRTSTOP XL                                  

Nr. Antall Artikkelnummer Artikkel

1 1 4460250 Filterinnsats 800µm for Dirtstop XL

2 1 9861011     Fastnøkkel til mutter og til øvre kapsling for Dirtstop XL

3 1 4460251 Magnetstav for Dirtstop XL

4 1 4460252  Forsegling for Dirtstop XL

Nr. Antall Artikkelnummer Artikkel

1 1 4460244 Inn- og utløpstilkobling for Dirtstop XL

2 1 4460249 Mutter til nedre kapsling for Dirtstop XL

3 1 4460248 Øvre kapsling for Dirtstop XL

4 1 4460247 Pakning til kappe på tømmeventil for Dirtstop XL, Ø24,5 x 2 mm

5 1 4460245 O-ring til inn-/utløpstilkobling for Dirtstop XL, Ø44,12 x 2,62 mm

6 1 4460246 O-ring til øvre kapsling for Dirtstop XL, Ø71,12 x 2,62 mm

4460250

4460251

9861011

4460252

Reservedeler for Dirtstop® XL.



10 © ABK-Qviller | R4460240 Teknisk manual_v.01 Dirtstop XL vannfilter m.magnetstav og avst.ventiler.pdf)

ABK-Qviller AS 
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo   
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

R4460240 Teknisk manual_v01 Dirtstop XL vannfilter m. magnetstav og avst.ventiler.pdf 

Teknisk forfatter: Godkjent av Versjon Utgitt Endring

Ingar Christiansen HBN v01 august  2021 Første utgave

®
A

B
K

-Q
vi

lle
r 

A
S

 2
02

1


