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Dirtstop vannfilter med magnetstav  
Produktblad

Art.nr. 523834
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Tekniske data 

Høyeste trykk 3 bar

Temperatur 0−90 °C

Magnet induksjon Neodymium 12 000 Gauss

Magnet-moment Diametrisk polarisert (1,4Nm)

Meshfilter 800 μm - AISI 304 rustfritt

Væsker Vann, glykolløsning ( max50 % )

Tilkoblinger 3/4" gjenger

Mål: (H x B x D) 143 mm x 172 mm x 70 mm

Vannmengde 1,46 m³/h

Koeffisient (Kv) A 5,6

Koeffisient (Kv) A1 6,2

Koeffisient (Kv) B 5,5

Koeffisient (Kv) B1 5,7

Roterende kobling CW617N-messing

Farge filterhus Antrasittgrå (RAL 7010)

Ventil og hetter CW617N-messing

Filterhus Teknopolymer IXEF®

Pakninger Peroksid EPDM
 

Dirtstop vannfilter med magnetstav  
Mekanisk og magnetisk filtrering av urenheter  

• Kan monteres i fire forskjellige posisjoner 

• Kompakt, fleksibel og enkel montering

• Kuleavstengningsventil påmontert

• Bevarer og beskytter anlegget

• En dobbelt filtreringsløsning 

• Enkel og rask rengjøring 

Egenskaper 
Dirtstop vannfilter er en magnetisk smussutskiller 
med dobbeltlfiltrering. Dersom anlegget også skal
benyttes til kjøling om sommeren, må Dirtstop isoleres. 
Metalldeler kan korrodere og slippe ut jernholdige 
urenheter i vannet. Disse kan blokkere varmeveksleren, 
eller tiltrekkes av permanentmagneten i nye pumper, 
og slik blokkere pumpene. Urenheter som samler 
seg i de reduserte seksjonsdeler av systemet, kan 
forårsake støy og blokkeringer.  Dirtstop forhindrer dette.

Dirtstop har en patentert virvelinnsats, som garanterer 
filtrering i fire monteringsposisjoner. ( A - A1 - B - B1 ).
Filteret er ekstremt kompakt og kan  monteres på trange 
steder. Dirtstop har et stort sedimentkammer, som kan 
roteres hele 360 grader. Filteret kan også suppleres 
med enda en kuleavstengningsventil, for slik å isolere 
filteret helt, og sikre en enkel og hurtig rengjøring.
Dirtstop filteret er laget av IXEF® teknopolymer med 
enestående  mekaniske ytelser som kan sammenlignes 
med messing. Meshfilteret, på 800 μm, er  kompromiss  
mellom god filtreringskapasitet og hyppig rengjøring. 

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.

A

A1 B1

B

Roter innsatsen (G) 180 0 når 
Dirtstop monteres som B-B1

G

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

523834 172 mm 143 mm 39 mm 66 mm 67 mm 15,5 mm 18,5 mm 10 mm 84,5 mm 14,5 mm 70 mm 34 mm 36 mm

Dimensjoner Dirtstop

Kompontentoversikt for Dirtstop vannfilter A.     Øvre kapsling

B.     Nedre kapsling (med stort sedimentkammer)

C.     Ringmutter

D.     Integrert tømmeventil (for rutinemessig rengjøring)

E.     Magnetstav - Reservedel: Art.nr. 523883

F.     Meshfilter

G.     Patentert innsats for å rotere vann

H.     Inn-/utløpstilkobling

I.      Kuleavstengingsventil (tilkobling på varmesystemside)

J.     Roterende kobling (tilkobling på kjeleside)

K.     Hetter (Kapper) - Reservedel: Art.nr. 4460238

L.     Slangekoblingsdyse

Installasjon og drift av Dirtstop
Dirtstop vannfilter med magnetstav samler opp urenheter i 
varmesystemets lukkede krets. Den patenterte innsatsen 
tvinger vann til å strømme virvlende inn i meshfilteret i alle  
monteringsposisjoner, og sikrer alltid maksimal filtrering. 
Den kraftige neodymiummagneten stopper jernholdige 
urenheter og beskytter komponentene. Monter Dirtstop på 
systemets returrør, oppstrøms  av varmegeneratoren, for å 
avskjære urenheter i kretsen før de når varmegeneratoren.
Innsatsens (G) standardposisjon er egnet for A - A1 montasje. 
Hvis man monterer i B eller B1 posisjon, må man rotere 
innsatsens posisjon 180 0 . 
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Rens og forebygging før Installasjon av Dirtstop vannfilter
Når Dirtstop 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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Koeffisienttrenden (Kv) er avhengig av monteringsposisjon for Dirtstop vannfilteret  ( A - A1 - B - B1 )

Vedlikehold 
Den første rengjøringen må utføres en måned etter montering. Utfør deretter rutinemessig rengjøring annen-
hver måned i oppvarmingssesongen. Denne aktiviteten utføres ved at magneten løsnes, med en sekskantnøkkel, og 
trekkes ut for rengjøring. Tømmeventilen åpnes et par sekunder, slik at urenheter i sedimentkammeret strømmer ut.

Spesialrengjøringen må utføres minst én gang per år. For å utføre denne aktiviteten er det nyttig å også montere en 
kuleavstengningsventil før varmegeneratorens innløp, slik at smussutskilleren kan isoleres fra systemet. På denne 
måten kan meshfilteret og sedimentkammeret demonteres og vaskes med rennende vann uten å tømme hele systemet.
Når magneten monteres tilbake er det viktig å stramme forsiktig, for å unngå å skade gjengene (max 1,4Nm).

Videolink Dirtstop vannfilter 
https://www.bing.com/videos/search?q=dirtstop&docid=608055468162953722&mid=DE0F9DD84EEB73CE3F82DE0F9DD84EEB73CE3F82&view=detail&FORM=VIRE

Kv - Posisjon A:   5,6 
Kv - Posisjon B:   5,5

Kv - Posisjon A1: 6,2
Kv - Posisjon B1: 5,7

Art.nr. Reservedeler  - Vannfilter Dirtstop 3/4”

523833 Magnetstav for 523834 Vannfilter Dirtstop 3/4”

4460238 Kappe for vannfilter Dirtstop, m/ magnetstav 523834, 3/4” innv. gjenger, messing
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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
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Teknisk forfatter: Godkjent av Versjon Utgitt Endring

Ingar Christiansen HBN v01 August  2021 Første utgave

Ingar Christiansen HBN v02 September 2021 Reservedeler lagt inn
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