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Eliminator Vortex 300 filter    
Montasjeveiledning 

Art.nr. 525020 - 525021

Sentinel
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Sentinel Eliminator Vortex 300 filter    
Magnetitt-filter og Vortex-basert partikkelfiltrering 

• Robust filter 

• Kompakt design  

• Leveres med avstengningsventiler

• Justerbart T-stykke for 360 º montasje

• Rask montasje og enkelt å vedlikeholde

• Kan ikke gå tett, har ingen mekanisk sil   

• Tilkobling 22 mm klem, eller 3/4˝ innv.gjenger

• For store strømningsmengder inntil 50 liter/min  

• Kan monteres på både vannrette og loddrette rør

• Sterk magnet for oppsamling av magnetisk avfall

Partikkel og magnetitt-filter  
Metalldeler i varmesystemet kan korrodere og slippe ut 
store mengder jernholdige urenheter i systemvannet. 
Urenheter kan blokkere komponenter, eller de til-
trekkes av magnetene i pumper, og kan ødelegge 
pakninger. Urenheter som samler seg i varmesystemet
kan også skape støy, gass, og andre driftsproblemer. 

Eliminator Vortex filteret samler opp alle typer partikler 
som sirkulerer i varmesystemet. Dette gjøres med 
en teknologi helt uten bruk av sil. Filteret vil derfor 
være veldig robust, og vil normalt ikke kunne gå tett. 

Filteret samler også raskt og effektivt opp det meste av  
magnetisk avfall som sirkulerer i varmesystemet. 
Varmekilden og anlegget vil beskyttes, og vil kunne 
opprettholde optimale driftsforhold og god effektivitet.

Eliminator Vortex 300 filteret er bygget rundt en unik  
kjerne som reduserer både turbulens og hastighet, 
og som sørger for at systemvannet får lang kontakttid 
med den kraftige neodymium-magneten. Vortex kjer-
nen benytter sentripetal-akselerasjon til å skille ut 
partikler. Dette gjøres helt uten bruk av sil, noe som 
forhindrer at filteret går tett. Slik forhindres også øket 
motstand i varmeanlegget. Filteret har doble pakninger 
for å redusere faren for lekkasjer. Se side 4 for info 
om montering av filter, samt link til monteringsvideo.

Filteret er svært enkelt å montere. Det 360 º roterbare   
T-stykket gir også mulighet til å montere filteret 
inn i et rørstrekk uavhengig av om dette er 
horisontalt, vertikalt, eller noe omtrent midt imellom. 

Sentinel Eliminator Vortex 300 filter

Artikkelnummer 525020 / 525021

Tilkobling 22 mm klem  /  3/4˝ innv.gjenger

Maksimal temperatur 100 ºC

Maksimalt driftstrykk 3 bar 

Maksimal strømningsmengde 50 liter/min. 

Montering Oppreist 

Vekt / Kapasitet 1,3 kg / 300 ml

Høyde filterhus 205 mm

Bredde filterhus 76 mm

Neodymium magnet 9000 Gauss

Man justerer bare filteret slik at selve filterhuset står 
i lodd, oppreist, uavhengig av retningen på rørstrekket.   
Filteret kan enkelt tømmes ved å først stenge de to 
avstengningsventilene, trekke ut magneten i toppen 
av filteret, og åpne dreneringsventilen i bunnen av 
filteret. Åpner man deretter forsiktig på avstengnigsven-
tilen på innløp-siden av filteret, vil filteret spyles rent.

Dreneringsventilen er godt sikret mot utilsiktet åpning.
Hetten på dreneringsventilen skrus av, snus rundt, 
og brukes som nøkkel for å åpne dreneringsventilen.  
Det er også enkelt å demontere filteret for en noe mer 
omfattende  vask og rengjøring. Eliminator Vortex 300 
leveres med 22 mm kompresjons kobling, eller med 3/4˝ 
innvendige gjenger tilkobling.   
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Sentinel Eliminator Vortex®300 is the 
perfect compact filter solution to guard 
against circulating heating system debris.

Why use Eliminator Vortex300?

Clean 
X800 Cleaner

Protect 
X100 Inhibitor

Maintain 
X100 Quick Test

Fast installation
• Compact 300 ml unit designed to fit small spaces.
• In-line installation with 360° positionable T-piece 
enables installation in minutes on to a variety of 
pipework orientations.

Simple servicing
• Withdraw magnet and flush clean in seconds.
• Remove collar and withdraw magnet assembly to 
show collected debris and clean: no tools required.

Confidence
• 10 year total product guarantee. 
• Dual seals are pressure tested on every single unit.
• Collects both magnetic and non-magnetic types 
of damaging debris.

Use Eliminator Vortex300 as part of The Sentinel 
System best practice approach to water treatment:

No ordinary system filter

Powerful magnet assembly  
9000 Gauss field

Dual seals 
For ultimate 
confidence

360° positionable T-piece 
with quality brass valves 
Secure and flexible fitting to pipework

Compact design

10 year guarantee 
Our filters are engineered and tested to 
meet the same exacting standards we’ve 
demanded of our products since 1988

Anti-tamper drain valve 
Enables fast servicing

Se video som viser hvor effektivt filteret samler magnetisk avfall.

https://www.sentinelprotects.com/uk/support/vortex300-filter-demo-jar

Magnetstav 9000 Gauss

Doble pakningsringer 

Sikret dreneringsventil 

Justerbart T-stykke
Kan roteres 360 º for
fleksibel montasje 

Avstengningsventil
på utløp-siden 

Avstengningsventil
på innløp-siden

Doble pakningsringer 

Lomme for magnetstav 

Festelokk

  Sprengskisse Eliminator Vortex 300

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.

Filterhus 

Hetten på dreneringsventilen skrus 
av, snus rundt, og brukes som nøkkel 
for å åpne dreneringsventilen.  

Høytemperert væske, med risiko for skolding. 
Før utførelse av inspeksjon, eller vedlikehold, 
slå av vannkretsen, steng ventilene før og etter 
vannfilteret, og vent til komponentene er avkjølt.
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  Montering av Eliminator Vortex 300 filter

Se monteringsvideo: 
https://www.sentinelprotects.com/uk/support/vortex-installation-how-to

Eliminator Vortex 300 kan leveres med 22 mm kompresjonskobling, 
eller med 3/4˝ innvendige gjenger.   

Filteret monteres i returledningen, så nær varmekilden som mulig. 

Det 360 º justerbare T-stykket gir også mulighet til å montere 
filteret inn i et rørstrekk helt uavhengig av om dette er horisontalt, 
vertikalt, eller noe midt imellom. Løsne T-stykket med håndmakt. 

Roter bare filteret slik at selve filterhuset står i lodd, oppreist, 
uavhengig av retningen på rørstrekket. Dreneringsventilen skal alltid 
være det laveste punktet. Stram til T-stykket kun med håndmakt.

Man trenger ingen spesialverktøy. Monteringstegning for enheten 
kan man se på neste side. Denne tegningen ligger også i esken.

Sørg for at varmekretsen er slått av, og at den har kjølt seg ned, om 
filteret skal ettermonteres i en systemkrets. 

Ta hensyn til retningspilen på filteret når dette skal monteres. 
Det er IKKE LIKEGYLDIG hva som er innløp og utløp fra filteret!

Sett av plass rundt filteret, slik at det er tilgjengelig for vedlikehold. 
Magnetstaven behøver minimum 100 mm høyde over toppen av 
filter for å kunne trekkes ut av filterhuset. Man behøver også 
plass til oppsamlingskar under filteret ved tømming av dette. 

Sentinel har laget en monteringsvideo for Vortex 300 og 500.
Klikk på linken under for å starte video, eller kopier linken inn i 
internett-søkefeltet på mobiltelefonen for å starte monteringsvideo.
QR-kode link også tilgjengelig. Scan kode for å se monteringsvideo. 

Minutes to install, 
seconds to clean

For servicing and cleaning, simply 
withdraw the magnet and flush 
via the anti-tamper drain valve.

Save time on site with in-line installation and 360° positionable 
T-piece, which allows easy fitting onto many different 
orientations of pipework.

Sentinel Performance Solutions Ltd
7650 Daresbury Park, 

Warrington, Cheshire, WA4 4BS, 
United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1928 704 330

www.sentinelprotects.com

@SentinelHQ SentinelCPM

SENTINEL® and  Sentinel Eliminator Vortex® are trademarks 
owned by Sentinel Performance Solutions Limited. 

Sentinel Eliminator Vortex®300 also available. 

Alternatively, to show collected 
debris, unscrew the top of the 
filter and clean.

10 YEAR

GUARANTEE

360 º justerbart
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Vortex300 > 1L
Vortex500 > 1.5L

Sett av plass under filteret 
til å samle opp systemvann.  

Sett av 100 mm over filteret 
til å trekke ut magnetstaven 
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Strømmningsretning
Sjekk pilen på T-stykket 

Innløp

Utløp

Se monteringsvideo
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  Montering av Eliminator Vortex 300 med 3/4˝ innvendige gjenger 

4

1

5 6 7 8

2 3 4

1 2 3 4

183mm

90°

90°

90°

90°

90°

90°

45°45°

F R

A

B

A

B

A A BB

22mm
28mm

  Montering av Eliminator Vortex 300 med 22 mm kompresjonskobling 

Artikkelnummer: 525020

Artikkelnummer: 525021

Åpne avstengningsventileneStram til begge tilkoblingene Monter filteret på returledning 

Åpne avstengningsventileneStram til begge tilkoblingeneMonter filteret på returledning
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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

abkqviller.no
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Se produktvideo:   

https://www.sentinelprotects.com/uk/support/eliminator-vortex-filter

Se monteringsvideo:  

https://www.sentinelprotects.com/uk/support/vortex-installation-how-to

Monteringsvideo

Produktvideo


