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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 flere 
detaljer, samt link til god og beskrivende produktvideo.  

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

Filterhus 

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

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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  Innsiden av Eliminator Vortex 300

Se produktvideo som viser demontering og filterets funksjon.

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

Se produktvideo
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  Målskisse for Eliminator Vortex 300

  Trykkfallsdiagram for Eliminator Vortex 300
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Sett av plass over filteret 
til å trekke ut magnetstaven.

Sett av plass under filteret 
til å samle opp systemvann.  

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 neodymi-
um-magneten. Vortex kjernen benytter 
sentripetal-akselerasjon til å skille ut 
partikler. Dette gjøres helt uten bruk av 
sil, noe som forhindrer at filteret går tett. 
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  Eliminator Vortex 300 filter  /  Eliminator Vortex 500 filter

Eliminator Vortex filter leveres i to fysiske størrelser

Vortex 500 filteret har størst oppsamlingskapasitet med 500 ml filterhus.
Vortex 300 filteret er et mer kompakt filter med litt mindre filterhus på 300 ml. 

Tilgjengelige varianter av Eliminator Vortex filter

Art.nr. 525020 - Eliminator Vortex 300 filter, 22 mm kompresjonskobling m/stengeventil 

Art.nr. 525021 - Eliminator Vortex 300 filter, med 3/4˝ innvendige gjenger m/stengeventil 

Art.nr. 525022 - Eliminator Vortex 500 filter, 28 mm kompresjonskobling m/stengeventil 

Art.nr. 525023 - Eliminator Vortex 500 filter, med 1˝ innvendige gjenger m/stengeventil 
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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. 525009, Sentinel X300 Cleaner New Systems, 20 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. 525017, Sentinel X100 Inhibitor Rapid Dose 0,3 liter 
Forebyggende behandling. Vedlikeholdsdose. Rask påfylling. 
Hindrer rustdannelse, avleiring, støy og hydrogengass. 
Øker energieffektiviteten og levetiden til 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. 525008, Sentinel X100 Inhibitor, 20 liter
Forebyggende behandling. Stor beholder til flere systemer.
Hindrer rustdannelse, avleiring, støy og hydrogengass. 
Øker energieffektiviteten og levetiden til anlegget. 
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525015, Sentinel X100 Quick Test  
Enkelt testsett for å påvise om anlegget er beskyttet med 
tilstrekkelig mengde med Sentinel X100 Inhibitor. Testsettet  
gir et raskt svar. Testsettet inneholder tabletter til 2 stk. tester,
ett testprøverør, og en fargereferanse å kontrollere opp mot.

  Produkter fra Sentinel

Sentinel har både produkter for forebygging av forurensninger, og for opprensing av driftede vannbårne system.
Produktene leveres i mengder tilpasset et typisk vannbårent husholdningssystem, på opptil 10 radiatorpaneler.

Når vann, stål, og luft kommer i kontakt med hverandre, vil det oppstå korrosjon og det vil dannes  slamprodukter. 
Løse partikler, som føres rundt i systemet, skaper driftsproblemer. Slam og avleiringer gir betydelig reduksjon i 
energieffektivitet og levealder for systemet. Det anbefales å benytte produktene X100 eller X500 som forebyggende. 

• Produktet X300 Cleaner New Systems er en viktig første-rens av helt nye anlegg, samt de med kort driftshistorikk.    
• Produktene X100, X200, X500, X700 og X900 er forebyggende produkter, som skal bli værende i systemet. 
• Produktene X400, X800 og Deposit-Remover er renseprodukter, som bare skal virke i en kortere periode.  

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Renseprodukt
Nytt anlegg.
Maks 24 timer
varm virketid.
1 uke kald.

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Renseprodukt
Nytt anlegg.
Maks 24 timer
varm virketid.
1 uke kald.

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Forebyggende
behandling.
Skal bli væren-
de i systemet.

Testsett X100
For dosering. 

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Forebyggende
behandling.
Skal bli væren-
de i systemet.

Dosering er
min. 1% av 
anleggsvolum.
Forebyggende
behandling.
Skal bli væren-
de i systemet.
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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. 

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. 525007, Sentinel Leak Sealer, 1 liter  
Sentinel Leak Sealer er et tilsetningsstoff til varmesystemer. 
Produktet tetter små lekkasjer. Normalt er lekkasjen tettet i 
løpet av 24 timer.  Produktet fylles på, og skal bli værende. 
Anbefalt dosering:  Minimum 1% av anleggsvolumet. 

Art.nr. 525018, Sentinel X400 Sludge Remover 0,3 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. 
Virketid: minimum  2 timer og maksimum: 4 uker. 

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. 
Virketid: minimum  2 timer og maksimum: 4 uker. 

Art.nr. 525010, Sentinel X400 Sludge Remover, 20 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. 
Virketid: minimum  2 timer og maksimum: 4 uker. 

Dosering er
min. 0,33% av 
anleggsvolum.
Forebyggende
mot bakterier.
Skal bli væren-
de i systemet.

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Forebyggende mot 
Støyproblemer.
Skal bli værende i 
systemet.

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum. 
Renseprodukt.
Min. 2 timer.
Maks. 4 uker.

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Renseprodukt.
Min. 2 timer.
Maks. 4 uker.

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum. 
For tetting av 
små lekkasjer.
Skal bli værende i 
systemet.

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Renseprodukt.
Min. 2 timer.
Maks. 4 uker.

Dosering er
min. 20 % av 
anleggsvolum.
Forebyggende for
Frostutsatte system.
Glycolbasert. Skal bli 
værende i systemet.
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Art.nr. 525013, Sentinel X900 Filter Aid,  en kraftig oppløser  0,5 liter  
Sentinel X900 Filter Aid løsner opp fastsittende forurensninger. Dette 
kan være magnetitt, kalkavleiringer, sand, metallspon eller andre 
partikler. En beholder på 0,5 liter rekker normalt til ett varmesystem. 
Anbefalt dosering: Minimum 0,5% av anleggsvolumet. Kan bli i systemet.

Art.nr. 525014, Sentinel Deposit Remover, organisk syrerens, 5 liter   
Kraftig, organisk syrerens ideell for fjerning av grums i eldre
varmesystem. Bryter ned og fjerner belegg og korrosjonsavsetninger
Skånsom pH-verdi. Benyttes ved betydelig mengder med grums.
Anbefalt dosering: 5-10 % av anleggsvolumet.  Maks. 2 timer virketid. 

Art.nr. 525006, Sentinel X800 Rapid Cleaner, hurtigrens, 1 liter  
Sentinel X800 er en kraftig hurtigrens for bruk i sentralvarmesystem.  
Fjerner oksidert jern og kalkavleiringer fra radiatorer og rør i løpet av 
1 time. Brukes sammen med Sentinel JetFlush Rapid, skyllestasjon.
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 1-20 timer virketid.

Art.nr. 525012, Sentinel X800 Rapid Cleaner, hurtigrens, 20 liter  
Sentinel X800 er en kraftig hurtigrens for bruk i sentralvarmesystem. 
Fjerner oksidert jern og kalkavleiringer fra radiatorer og rør i løpet av 
1 time. Brukes sammen med Sentinel JetFlush Rapid, skyllestasjon.
Anbefalt dosering: Minimum 1% av anleggsvolumet. 1-20 timer virketid.

Art.nr. 525016, Sentinel Dosing Vessel, Sentinel påfyllingsstasjon  
Korrekt og enkel dosering av Sentinels vannbehandlingsprodukter. Med 
kuleventilen kan man kontrollere doseringen. Med utbyttbare adaptere 
kan man tilsettte vannbehandlingsproduktene igjennom ulike punkter
i varmesystemet, som for eksempel igjennom en radiatorlufteventil.

Art.nr. 525019, Sentinel JetFlush Rapid, Sentinel rense/skyllestasjon 
Benyttes ofte i kombinasjon med Sentinel X800 Rapid Cleaner rens. 
Sikker og effektiv gjennomskylling og rengjøring av varmesystemet. 
Med skyllestasjonen gjenoppretter man kjapt effektiviteten i systemet. 
Stasjonen har en rekke praktiske løsninger for enkel bruk og håndtering. 

Art.nr. 525025, Sentinel JetFlush Filter, filter til skyllestasjonen    
Kombinert med JetFlush Rapid og X800 eller X400 renseprodukter, 
fjerner dette filteret raskt og effektivt det meste av magnetisk avfall som 
sirkulerer i vannet. JetFlush-filteret inneholder en magnet som gir et  
sterkt magnetfelt. Magneten vil samle opp blandt annet magnetitt, som 
det ikke er lov å skylle ned i avløp. Leveres med slanger og koblinger.

Dosering er
min. 0,5% av 
anleggsvolum. 
Renseprodukt
Kraftig oppløser.
Kan bli i systemet

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Renseprodukt
Hurtigrens.
1-20 timer. 

Dosering er 
5-10% av 
anleggsvolum.
Renseprodukt
Organisk syrerens.
Lave temperaturer
Maks. 2 timer. 

Dosering er
min. 1% av
anleggsvolum.
Renseprodukt
Hurtigrens.
1-20 timer. 

Brukes sammen med 
JetFlush filter
Sentinel X400
Sentinel X800  
Deposit Remover

Dosering og påfylling 
av Sentinel produkter. 

Brukes sammen med 
JetFlush Rapid
Sentinel X400
Sentinel X800 
Deposit Remover
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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

Se servicevideo:

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

Servicevideo

Monteringsvideo

Produktvideo


