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Of het nu gaat om het op de markt brengen van toonaangevende filters of 
bekroonde waterbehandelingsproducten, wij ontwerpen en produceren 
doeltreffende oplossingen voor de bescherming van de centrale 
verwarmingssystemen van Europa.
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ADEY Best Practice
ADEY, toonaangevend in de industrie voor onderhoud en 
waterbehandeling van centrale verwarmingssystemen, heeft 
een assortiment aan producten ontwikkeld om u te helpen 
centrale verwarmingssystemen effectief te beschermen. De 
Best Practice-benadering van ADEY stimuleert het proces van 
Reinigen, MagnaCleanse, MagnaClean®, Beschermen, Testen 
en Onderhouden.

ADEY produceert een van de grootste assortimenten 
huishoudelijke magnetische filters die op de markt verkrijgbaar 
zijn. Van de supercompacte MagnaClean XS-90, de in Europa 
best verkopende MagnaClean Professional2, tot de MagnaClean 
TwinTech, speciaal ontworpen voor de bescherming van 
vloerverwarmingssystemen.

Het assortiment commerciële filters omvat de MagnaClean 
DualXP, ideaal voor kleinschalig commercieel gebruik, en de 
MagnaClean DN50, 80, 100, 150 en 200, die zijn ontworpen voor  
commercieel gebruik op grote schaal.

De MagnaCleanse-technologie betekent een nieuwe doorbraak 
in de bescherming van centrale verwarmingssystemen. Het 
unieke en zeer effectieve spoelsysteem van ADEY transformeert 
traditioneel bekrachtigd doorspoelen; bij gebruik in combinatie 
met het assortiment van MC+-waterbehandelingsproducten 
wordt voorzien in een volledige waterbehandeling van het 
systeem.

Door een snelle en betrouwbare service te leveren, zet het 
door UKAS geaccrediteerde laboratorium van ADEY de 
hoogste standaarden voor het testen van water. Aan de hand 
van hoogwaardige online rapporten over waterkwaliteit, 
geeft de analyse uitleg over de waarschijnlijke oorzaken 
van systeemcorrosieproblemen en aanbevelingen om het 
verwarmingssysteem weer volledig te laten functioneren.

De producten en diensten van ADEY zijn ontwikkeld door experts 
en helpen u elke keer weer om de meest professionele service 
te bieden.

ADEY-reinigingsproducten verwijderen 
schadelijk zwarte ijzeroxidebezinksel, slib en 
kalkafzetting die zich anders in het systeem 
zouden ophopen en zouden kunnen leiden tot 
defecten aan de CV-ketel, een lager rendement 
en hogere verwarmingsfacturen.

MC3+ Reiniger centrale verwarmingssysteem - 
pagina 48 

Het doorspoelen van het systeem met 
MagnaCleanse verwijdert zwevende zwarte 
ijzeroxide en kan in slechts twee uur worden 
uitgevoerd. Dit biedt een kosteneffectievere, 
efficiëntere en eenvoudige doorspoeloplossing.

MagnaCleanse - pagina 22 



5

ADEY Best Practice
Het plaatsen van het toonaangevende 
magnetisch MagnaClean-filter verwijdert 
zwarte ijzeroxidebezinksel uit het systeem om 
voortdurende bescherming te waarborgen en 
de levensduur van de CV-ketel te verlengen.

MagnaClean -filters - pagina 8-36

Onderhoud is essentieel voor 
de continue bescherming en 
het rendement van een centrale 
verwarmingssysteem. Om doorlopende 
doeltreffendheid van het systeem te 
waarborgen, moet jaarlijks onderhoud 
aan het centrale verwarmingssysteem 
en het MagnaClean-filter worden 
uitgevoerd. 

Een analyse van de waterkwaliteit dient 
plaats te vinden met behulp van de MC1+ 
Quick Test-kit van ADEY op locatie, of 
een volledige systeemcontrole met de 
Watertestkit van ADEY. ADEY raadt aan 
de systeembescherming om de 5 jaar te 
vernieuwen met behulp van MC1+.

De hoogwaardige, extra krachtige inhibitor 
beschermt systemen tegen kalkafzetting 
terwijl het verwarmingsrendement of 
warmtepomp en de prestaties van de CV-ketel 
worden gehandhaafd.

MC1+ Beschermer centrale verwarmingssysteem 
- pagina 49 

Het door UKAS geaccrediteerde 
laboratorium van ADEY zet de hoogste 
standaard voor het testen van water. Aan de 
hand van hoogwaardige online rapporten 
over waterkwaliteit geeft de analyse binnen 
24 uur, na ontvangst van sample, een 
evaluatie van de waarschijnlijke oorzaken 
van systeemproblemen en aanbevelingen 
om het verwarmingssysteem weer volledig 
te laten functioneren.

Watertesten – pagina 61  
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MagnaClean-filters voor 
huishoudelijk gebruik 
Magnetiet is de grootste boosdoener bij storingen in 
verwarmingssystemen en kan vermeden worden door de 
installatie van magnetische filterproducten van ADEY.

Door de ongelooflijk kleine deeltjesgrootte 
van zwart ijzeroxide kan een werkelijk 
effectieve filtratie alleen worden bereikt door 
het gebruik van een sterke magnetische 
kern als primaire filtratiemethode. Dit 
proces werkt ongeacht de grootte van de 
deeltjes die door het verwarmingssysteem 
gaan. Het is dan ook geen verrassing dat 
ADEY alleen al in het Verenigd Koninkrijk 
meer dan 5 miljoen filters heeft verkocht 
en wordt gebruikt door duizenden 
verwarmingsmonteurs en aanbevolen door 
voorschrijvers in het hele land.

Het assortiment van toonaangevende 
filters van ADEY, gaande van MagnaClean 
XS-90 tot MagnaClean Professional2XP 
is specifiek gericht op de verwijdering 
van magnetiet in verwarmingssystemen. 
Dit productassortiment biedt continue 
bescherming en zorgt voor een hoog 
operationeel rendement. Het unieke 
filterontwerp maakt een universele filtratie 
van zowel magnetische als 
niet-magnetische vervuiling mogelijk. 
Onze filters zijn compatibel met zowel 
radiatoren als vloerverwarmingssystemen 
en bieden een complete oplossing voor de 
bescherming van het verwarmingssysteem.

ADEY erkent dat verwarmingsmonteurs 
hun klanten kwaliteitsproducten en 
gemoedsrust willen bieden voor hun 
lange termijninvestering. ADEY-filters 
ondergaan het equivalent van meer dan 10 
jaar versnelde levenscyclusproeven, wat, 
samen met een verbintenis tot het leveren 
van onderdelen van de hoogste kwaliteit de 
reden is waarom de filters van het Europe-
initiatief XS-90 en Professional2 nu worden 
geleverd met een volledige productgarantie 
van 2 jaar.
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MagnaClean XS-90 is een superflexibel, 
compact filter voor zelfs de krapste 
installaties. 

Het ontwerp biedt ultieme flexibiliteit 
op het vlak van installatie – past in 5 
richtingen en maakt het mogelijk om een 
filter op voorheen ontoegankelijke plekken 
te monteren. 

Voordelen voor 
installateurs
• Krachtige MagnaClean® magnetische 

filtratietechnologie

• Ultieme flexibiliteit op het vlak van 
installatie –  
past in 5 richtingen 

• Ultracompact, ruimtebesparend filter

• Past verticaal, horizontaal en alles 
daartussenin

• Klaar voor installatie bij levering 

Basisbenodigdheden ADEY Best Practice: 
MC1+Rapide BESCHERMER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 49 
MC3+Rapide REINIGER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 48

*Voor een gemiddeld huis met drie slaapkamers, op basis 
van onafhankelijk onderzoek.

Voordelen voor 
huiseigenaren
• 7% besparing per jaar op de stookkosten*

• Onmiddellijke en voortdurende 
bescherming van het systeem

• Het systeem gaat langer mee

• Lagere koolstofuitstoot (200-250 kg per 
jaar 

MagnaClean XS-90 moet in de 
stroomrichting op de retourleiding 
worden gemonteerd. Alternatieve 
plaatsingen kunnen worden uitgevoerd 
als de retourleiding niet beschikbaar is. 

ADEY® raadt altijd aan om zowel bij 
nieuwe als bij bestaande installaties een 
magnetisch filter te installeren om de 
levensduur van de CV-ketel te verlengen 
en het aantal onderhoudsbeurten en de 
stookkosten te verminderen. 

Plaats altijd een 
filter 

Productcode: 3/4" BSP:  FL1-03-04748-EU 
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Canister en deksel 
Materiaal canister en draadring:  
Glasversterkt polymeer 

Vloeistofcapaciteit: 290 ml

Inlaatdiameter: ¾" BSP

Uitlaatdiameter: ¾"BSP

Canisterdraad: Drukdraad 

Stromingsconfiguratie: Unidirectioneel 

Ventiel naar canisterafdichting: EPDM

Magneet
Lengte: 82,5 mm

Diameter: 20 mm

Aftapplug en poort
Materiaal aftapplug: Messing

Aftapplugdraad: M8 (niet-standaard)

Afdichtingen: EPDM

Ontluchtingsschroef
Materiaal behuizing: Messing

Schroef: Messing

Draadinterface: M6

Onderhoudsspeling
Ontluchter: 20 mm

Aftapplug: 30 mm

Verpakking en behandeling
Verpakt per stuk met alle bijbehorende onderdelen

Opslag
Geen speciale opslagvereisten

Interne bedrijfstemperatuur: 3°C tot 95°C

Interne bedrijfsdruk: Max. 4,5 bar

Maximale stromingssnelheid: 50L / min

De volledige installatie-instructies worden geleverd 
bij elk filter en kunnen ook worden gedownload  
via adey.com

Technische specificaties 
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De MagnaClean Atom™, de  
ultracompacte, ruimtebesparende 
filter. Ontwikkeld in samenwerking 
met installateurs voor zelfs de krapste 
installaties.

MagnaClean Atom beschermt centrale 
verwarmingssystemen tegen de schadelijke 
effecten van zwart bezinksel door ijzeroxide. 
Het ultracompacte ontwerp maakt het 
mogelijk om een filter op voorheen 
ontoegankelijke plekken te monteren

Voordelen voor 
installateurs
• Slechts 115 mm buisuitsparing nodig 

voor de installatie, zodat deze zelfs in de 
krapste ruimtes kan worden geplaatst

• Past op verticaal en horizontaal 
leidingwerk voor extra flexibiliteit

• Filter kan worden omgeschakeld naar 
bypass, zodat de verwarming niet moet 
worden uitgeschakeld bij onderhoud

• Wordt volledig gemonteerd en klaar 
voor installatie geleverd, waardoor u ter 
plaatse tijd bespaart

• Ontwerp met schuifmof voor een 
eenvoudige installatie

• Snelle en eenvoudige dosering met ADEY 
Rapide®

Plaats altijd een filter
MagnaClean Atom moet recht op de 
retourleiding worden gemonteerd. 
Alternatieve plaatsingen kunnen 
worden uitgevoerd als de retourleiding 
niet beschikbaar is. 

ADEY raadt altijd aan om zowel bij 
nieuwe als bij bestaande installaties een 
magnetisch filter te installeren om de 
levensduur van de CV-ketel te verlengen 
en het aantal onderhoudsbeurten en de 
stookkosten te verminderen. 

Basisbenodigdheden ADEY Best Practice:
MC1+ BESCHERMER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 49
MC3+ REINIGER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 48 

*Voor een gemiddeld huis met drie slaapkamers, op basis 
van onafhankelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.

Voordelen voor 
huiseigenaren
• 7% besparing per jaar op de stookkosten*

• Onmiddellijke en voortdurende 
bescherming van het systeem

• Het systeem gaat langer mee

• Lagere koolstofuitstoot

Productcodes:  

3/4" BSP:  FL1-03-04113 

22mm compression FL1-03-03779-EU
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Canister
Materiaal: Glasversterkt polymeer 

Vloeistofcapaciteit: 230 ml

Inlaatdiameter: ¾" BSP

Uitlaatdiameter: ¾" BSP

Draad: Drukdraad

Stromingsconfiguratie: Unidirectioneel

Hoofdafdichting deksel: EPDM

Ventiel naar canister: EPDM

Magneet
Lengte: 82,5 mm

Diameter: 20 mm

Ontluchtingsklep en aftapplug
Materiaal: Messing

Draadinterface: M8 (niet-standaard)

Afdichtingen: EPDM

Ontluchtingsnippel
Materiaal: Messing

Draadinterface: M6

Onderhoudsspeling
Ontluchter (boven): 20 mm

Aftapplug (onder): 30 mm

Verpakking en behandeling:
Verpakt per stuk met alle 
bijbehorende onderdelen

Opslag:
Geen speciale opslagvereisten

Interne bedrijfstemperatuur: 
3°C tot 95°C

Interne bedrijfsdruk: 
max. 4,5 bar

Maximale stromingssnelheid: 50 L/min 

De volledige installatie-instructies worden 
geleverd bij elke filter en kunnen ook worden 
gedownload via adey.com

Technische specificaties

Inlaat/uitlaatklep

Canister                             
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De MagnaClean Micro2 is een compacte 
filter met dubbele werking bedoeld voor 
de verwijdering van magnetiet in kleinere 
centrale verwarmingssystemen. 

MagnaClean Micro2 biedt uitstekende 
bescherming tegen de schadelijke effecten 
van zwart ijzeroxidebezinksel en niet-
magnetische vervuiling en is ideaal voor 
compacte installaties in krappe ruimtes. 

Voordelen voor 
huiseigenaren 
• 7% besparing per jaar op de stookkosten*  

• Onmiddellijke en voortdurende 
bescherming van het systeem  

• Het systeem gaat langer mee  

• Lagere koolstofuitstoot 

• Filtergrootte specifiek ontworpen voor 
kleinere verwarmingssystemen 

Voordelen voor 
installateurs 
• Krachtige, compact filter dat uitermate 

geschikt is voor krappe ruimtes  

• In slechts twee minuten te plaatsen op de 
systeemleidingen  

• 360° draaiende ventielen voor meer 
installatie opties  

• Bi-directionele stroming houdt in dat 
elke poort een inlaat kan zijn, wat de 
flexibiliteit vergroot  

• Ultradunne schede om meer 
magnetische vervuiling op te vangen  

• Aftapventiel met laag profiel, ontworpen 
voor gemak in onderhoud en dosering  

• Dubbele omgekeerde stroming, maximale  
opvang van vervuiling

• Verbeterd ontwerp van de schede voor 
tweevoudig niet-magnetisch opvangen  

• Rapid Fit-connectoren voor het sneller 
uitvoeren van onderhoud 

• Quick Fit-aansluiting voor  
MagnaCleanse-kit

Plaats altijd een filter 

MagnaClean Micro2 moet recht op 
de retourleiding worden gemonteerd. 
Alternatieve plaatsingen kunnen 
worden uitgevoerd als de retourleiding 
niet beschikbaar is.

ADEY raadt altijd aan om zowel bij 
nieuwe als bij bestaande installaties een 
magnetisch filter te installeren om de 
levensduur van de CV-ketel te verlengen 
en het aantal onderhoudsbeurten en de 
stookkosten te verminderen.

Basisbenodigdheden ADEY Best Practice:
MC1+ BESCHERMER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 49
MC3+ REINIGER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 48 

Productcodes:  

1" binnendraad: FL1-03-01689-EU  

Knelfitting 22 mm: FL1-03-01274-EU

*Voor een gemiddeld huis met drie slaapkamers, op basis 
van onafhankelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.
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Canister en deksel

Canister en deksel 
Materiaal: Glasversterkt nylon

Vloeistofcapaciteit: 250 ml

Inlaatdiameter: 22 mm bij ventiel

Uitlaatdiameter: 22 mm bij ventiel

Draad: Drukdraad

Stromingsconfiguratie: Bi-directioneel

Hoofdafdichting deksel: EPDM

Ventiel naar canister: EPDM 

Magneet
Behuizing: Roestvrij staal

Lengte: 97,5 mm

Diameter: 19 mm

Ontluchtingsventiel
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing

Schroef: Vernikkeld messing

Draadinterface: M6

Afdichtingen: EPDM 

Aftappoort
Materiaal aftapplug: Vernikkeld messing

Aftapplugdraad: M8

Afdichtingen: EPDM

Drievoudige afdichtingsverbindingen
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing

Materiaal afdichtingen: Sterke PTFE-kogelafdi-
chtingen

Materiaal O-ring: EPDM 70 afdichtingen x3

Ventielinlaat/-uitlaat: 22 mm

Onderhoudsspeling
Ontluchter (boven): 50 mm

Aftapplug (onder): 50 mm

Meer informatie
Max. bedrijfsdruk: 95°C

Max. bedrijfsdruk: 6 bar

Min. installatiehoogte: 191 mm

Maximale stromingssnelheid:  
50 L / min (3 m³/ h)

De volledige installatie-instructies worden 
geleverd bij elke filter en kunnen ook worden 
gedownload via adey.com

Technische specificaties
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Het is geen wonder dat MagnaClean 
Professional2 de marktleider is in het 
Verenigd Koninkrijk op het gebied van 
magnetische filters vanwege het vermogen 
en de capaciteit om specifiek gericht te 
werken aan de verwijdering van magnetiet 
binnen centrale verwarmingssystemen.

Het unieke ontwerp van de MagnaClean 
Professional2 zorgt ervoor dat vrijwel 
alle vrij circulerende vervuiling actief 
wordt opgevangen in de eerste doorgang, 
waardoor het volledige systeem het hele 
jaar door beschermd blijft. Het MagnaClean 
Professional2 filter is de eerste keuze van 
duizenden installateurs in Europa en biedt 
een uitzonderlijke bescherming van de 
centrale verwarming in huis. 

Voordelen voor 
huiseigenaren 
• 7% besparing per jaar op de stookkosten*

• Onmiddellijke en voortdurende 
bescherming van het systeem

• Het systeem gaat langer mee

• Lagere koolstofuitstoot

• Filtergrootte specifiek ontworpen voor 
huishoudelijke verwarmingssystemen

Voordelen voor 
installateurs
• In slechts twee minuten te plaatsen op de 

systeemleidingen 

• 360° draaiende ventielen voor meer 
installatieopties 

• Bi-directionele stroming houdt in dat 
elke poort een inlaat kan zijn, wat de 
flexibiliteit vergroot 

• Ultradunne schede om meer 
magnetische vervuiling op te vangen 

• Aftapventiel met laag profiel, ontworpen 
voor gemak in onderhoud en dosering 

• Dubbele omgekeerde stroming, maximale  
opvang van vervuiling 

• Verbeterd ontwerp van de schede voor 
tweevoudig niet-magnetisch opvangen 

• Rapid Fit-connectoren voor het sneller 
uitvoeren van onderhoud 

• Quick Fit-aansluiting voor  
MagnaCleanse-kit 

Basisbenodigdheden ADEY Best Practice: 
MC1+ BESCHERMER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 49
MC3+ REINIGER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 48       

Productcodes:  

1" binnendraad: FL1-03-01688-EU  

Knelfitting 22 mm: CP1-03-00022-EU

Plaats altijd een filter

MagnaClean Professional2 moet 
recht op de retourleiding worden 
gemonteerd. Alternatieve plaatsingen 
kunnen worden uitgevoerd als de 
retourleiding niet beschikbaar is.

ADEY raadt altijd aan om zowel bij 
nieuwe als bij bestaande installaties een 
magnetisch filter te installeren om de 
levensduur van de CV-ketel te verlengen 
en het aantal onderhoudsbeurten en de 
stookkosten te verminderen.

*Voor een gemiddeld huis met drie slaapkamers, op basis 
van onafhankelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.
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Canister en deksel 
Materiaal: Glasversterkt nylon 

Vloeistofcapaciteit: 550 ml 

Inlaatdiameter: 22 mm bij ventiel 

Uitlaatdiameter: 22 mm bij ventiel 

Draad: Drukdraad 

Stromingsconfiguratie: Bi-directioneel 

Hoofdafdichting deksel: EPDM 

Ventiel naar canister: EPDM 

Magneet 
Behuizing: Roestvrij staal 

Lengte: 150 mm 

Diameter: 19 mm

Ontluchtingsventiel 
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing 

Schroef: Vernikkeld messing 

Draadinterface: M6 

Afdichtingen: EPDM

Aftappoort 
Materiaal aftapplug: Vernikkeld messing 

Aftapplugdraad: M8 

Afdichtingen: EPDM 

Drievoudige afdichtingsventielen 
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing 

Materiaal afdichtingen: Sterke PTFE-kogelafdi-
chtingen 

Materiaal O-ring: EPDM 70 afdichtingen x3 

Ventielinlaat/-uitlaat: 22 mm

Onderhoudsspeling 
Ontluchter (boven): 50 mm 

Aftapplug (onder): 50 mm  

Meer informatie
Max. bedrijfsdruk: 95°C  

Max. bedrijfsdruk: 6 bar 

Min. installatiehoogte: 244 mm  

Maximale stromingssnelheid: 50 L/min (3 m³/u) 

De volledige installatie-instructies worden geleverd 
bij elke filter en kunnen ook worden gedownload 
via adey.com

Technische specificaties

Inlaat/uitlaatklep

Canister en deksel
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MagnaClean Professional2XP heeft 
een grotere filtercapaciteit om grotere 
volumes magnetiet te verwijderen en is de 
perfecte oplossing voor grotere centrale 
verwarmingssystemen.

MagnaClean Professional2XP biedt 
uitstekende bescherming tegen 
de schadelijke effecten van zwart 
ijzeroxidebezinksel en niet-magnetische 
vervuiling. In tegenstelling tot andere 
filters is deze filter voorzien van speciaal 
ontworpen 28 mm ventielen, ultradunne 
mantel, dubbele opvangkamers, grotere 
canister- en bezinkselcapaciteit, waardoor 
deze in staat is om grotere hoeveelheden 
vervuiling die worden geproduceerd door 
grotere systemen met meer radiatoren, op te 
vangen en te verwijderen.

Voordelen voor 
huiseigenaren
• 7% besparing per jaar op de stookkosten*

• Onmiddellijke en voortdurende 
bescherming van het systeem

• Het systeem gaat langer mee

• Lagere koolstofuitstoot

• Filtergrootte specifiek ontworpen 
voor grotere huishoudelijke 
verwarmingssystemen

Voordelen voor 
installateurs
• Ontworpen voor grotere 

verwarmingssystemen 

• Grotere filtercapaciteit 

• 360° draaiende ventielen voor meer 
installatieopties 

• Bi-directionele stroming houdt in dat 
elke poort een inlaat kan zijn, wat de 
flexibiliteit vergroot 

• Ultradunne schede om meer 
magnetische vervuiling op te vangen 

• Aftapventiel met laag profiel, ontworpen 
voor gemak in onderhoud en dosering 

• Verbeterd ontwerp van de schede voor 
tweevoudig niet-magnetisch opvangen 

• Rapid Fit-connectoren voor het sneller 
uitvoeren van onderhoud 

• Quick Fit-aansluiting voor  
MagnaCleanse-kit 

Basisbenodigdheden ADEY Best Practice: 
MC1+ BESCHERMER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 49
MC3+ REINIGER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 48 

Productcodes:  

1" binnendraad: FL1-03-01690-EU 

Knelfitting 28 mm: FL1-03-01357-EU

Plaats altijd een filter

MagnaClean Professional2XP moet 
evenwijdig op de retourleiding worden 
gemonteerd. Alternatieve plaatsingen 
kunnen worden uitgevoerd als de 
retourleiding niet beschikbaar is.

ADEY raadt altijd aan om zowel bij 
nieuwe als bij bestaande installaties een 
magnetisch filter te installeren om de 
levensduur van de CV-ketel te verlengen 
en het aantal onderhoudsbeurten en de 
stookkosten te verminderen.

*Voor een gemiddeld huis met drie slaapkamers, op basis 
van onafhankelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.
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Canister en deksel

Canister en deksel 
Materiaal: Glasversterkt nylon

Vloeistofcapaciteit: 840 ml

Inlaatdiameter: 28 mm bij ventiel

Uitlaatdiameter: 28 mm bij ventiel

Draad: Drukdraad

Stromingsconfiguratie: Bi-directioneel

Hoofdafdichting deksel: EPDM

Ventiel naar canister: EPDM

Magneet
Behuizing: Roestvrij staal

Lengte: 225 mm

Diameter: 19 mm

 

Ontluchtingsventiel
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing

Schroef: Vernikkeld messing

Draadinterface: M6

Afdichtingen: EPDM

Aftappoort
Materiaal aftapplug: Vernikkeld messing

Aftapplugdraad: M8

Afdichtingen: EPDM

Drievoudige afdichtingsventielen
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing

Materiaal afdichtingen: Sterke PTFE-kogelafdi-
chtingen

Materiaal O-ring: EPDM 70 afdichtingen x3

Ventielinlaat/-uitlaat: 28 mm

Onderhoudsspeling
Ontluchter (boven): 50 mm

Aftapplug (onder): 50 mm

Meer informatie
Max. bedrijfsdruk: 95°C

Max. bedrijfsdruk: 6 bar

Min. installatiehoogte: 310 mm

Maximale stromingssnelheid: 80L/min (3 m3/u)

De volledige installatie-instructies worden 
geleverd bij elke filter en kunnen ook worden 
gedownload via adey.com

Technische specificaties
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MagnaClean TwinTech is een krachtige 
filter met dubbele werking die zowel 
magnetische als niet-magnetisch 
vervuiling en biologische films opvangt. 
Specifiek ontworpen voor gebruik bij 
vloerverwarmingssystemen. 

MagnaClean TwinTech biedt uitstekende 
bescherming tegen de schadelijke effecten 
van zwart ijzeroxidebezinksel en niet-
magnetische vervuiling.  
De dubbele combinatie van de hoogwaardige 
magneetfilter en het geavanceerde fijne 
draadgaas elimineert zowel het magnetische 
bezinksel als de niet-magnetische vervuiling 
en biologische films, waardoor het ideaal is 
voor gebruik in vloerverwarmingssystemen.

Voordelen voor 
huiseigenaren
• 7% besparing per jaar op de stookkosten*  

• Onmiddellijke en voortdurende 
bescherming van het systeem  

• Het systeem gaat langer mee  

• Lagere koolstofuitstoot 

• Voorkomt dichtslibben van 
vloerverwarmingsbuizen

Voordelen voor 
installateurs
• Systeembescherming met dubbele 

werking 

• Uitzonderlijke magnetische opvang 

• Roestvrijstalen gaas voor efficiënte 
biologische filmverwijdering 

• Ideaal voor gebruik bij  
vloerverwarmingssystemen. 

• Eenwegsventiel voor eenvoudige dosering 

• Eenvoudig(e) installatie en onderhoud 

Plaats altijd een filter

MagnaClean TwinTech moet 
evenwijdig op de retourleiding worden 
gemonteerd. Alternatieve 
plaatsingen kunnen worden uitgevoerd 
als de retourleiding niet beschikbaar is. 

ADEY raadt altijd aan om zowel bij 
nieuwe als bij bestaande installaties een 
magnetisch filter te installeren om de 
levensduur van de CV-ketel te verlengen 
en het aantal onderhoudsbeurten en de 
stookkosten te verminderen.

Basisbenodigdheden ADEY Best Practice:  
MC1+ BESCHERMER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 49
MC3+ REINIGER voor centrale verwarmingssysteem - pagina 48 
MC10+en MC10+ Rapide BIOCIDE voor vloer- en centrale verwarmingssysteem - pagina 
50 

Productcode:  

Knelfitting 22 mm: MCTT001-EU

*Voor een gemiddeld huis met drie slaapkamers, op basis 
van onafhankelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.
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Inlaat- en uitlaatventiel

Canister en deksel

Draadgaas

Canister en deksel
Materiaal: Glasvezelversterkt nylon

Vloeistofcapaciteit: 340 ml (scheikundige kom)

Inlaatdiameter: 22 mm bij ventiel

Uitlaatdiameter: 22 mm bij ventiel

Draad: Drukdraad

Stromingsconfiguratie: De stroming moet via de

onderste poort binnenkomen en buitengaan via 
de bovenste poort

Magneet
Behuizing: Roestvrij staal

Lengte: 150 mm

Diameter: 25 mm

Ontluchtingsventiel
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing

Schroef: Vernikkeld messing

Houder: Vernikkeld messing

Kogel: Roestvrij staal

Veer: Roestvrij staal

Buitenste zeskant: 22 mm

Drievoudig afdichtingsventiel
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing

Materiaal afdichtingen: Sterke PTFE-kogelafdi-
chtingen

Materiaal O-ring: Nitrile 70

Ventielinlaat/-uitlaat: 22 mm

Onderhoudsspeling
Ontluchter (boven): 50 mm

Van magneetdop (onderkant): 95 mm

Draadgaas 
Materiaal: Roestvrij staal

Diameter: Ongeveer 90 mm

Meer informatie
Max. bedrijfsdruk: 95°C

Max. bedrijfsdruk: 6 bar

Maximale stromingssnelheid: 50 L/min (3 m3/u)

De volledige installatie-instructies worden 
geleverd bij elke filter en kunnen ook worden 
gedownload via adey.com

Inlaat/uitlaatklep

Technische specificaties
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Stroomgrafieken drukval 
filters voor huishoudelijk 
gebruik 
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Magnetiet is de belangrijkste oorzaak 
van storingen in centrale verwarmingen. 
MagnaCleanse richt zich op de verwijdering 
ervan en biedt in combinatie met de 
implementatie van de ADEY Best Practice 
een uiterst effectieve oplossing voor 
de continue bescherming van centrale 
verwarmingssystemen. 

Het gebruik van de MagnaCleanse-kit zorgt 
voor een snel en effectief spoelproces dat 
het schadelijke zwarte ijzeroxidemagnetiet 
en niet-magnetisch materiaal uit de centrale 
verwarmingssystemen verwijdert.

Voordelen voor 
installateurs  
• Verwijdert alle zwevende zwarte 

ijzeroxidedeeltjes in amper dan 2 uur. 

• De reiniger blijft geconcentreerd in het 
systeem gedurende het reinigingsproces 

• Het systeemwater blijft tijdens het 
reinigingsproces verwarmd, waardoor het 
sneller en effectiever wordt gereinigd  

• Bespaart water - aftappen moet 
slechts gebeuren aan het einde van het 
reinigingsproces  

• Effectieve, continue bescherming voor de 
CV-ketel voor verbeterde prestaties en 
warmtepomp

• Snelkoppeling rechtstreeks op de 
ventielen van een MagnaClean-filter  

• Eenvoudig RapidFlush filteronderhoud 
met wateraftapping om het product te 
reinigen en te ontkoppelen  

• Eenvoudige doorspoeling van 
reinigerresten uit het systeem 

• Ondersteuning bij het reinigen van het 
systeem van niet-ijzerhoudende deeltjes 

VibraClean™

De VibraClean® van ADEY is een essentieel 
onderdeel van het MagnaCleanse 
doorspoelproces. Tests hebben aangetoond 
dat het mogelijk is om meer bezinksel 
te verwijderen in 20 seconden dan in 30 
minuten zonder VibraClean.  
De VibraClean maakt bezinksel 
en uitgeharde afzettingen los zonder de 
radiator te hoeven verwijderen.

Kitinhoud
De complete MagnaCleanse-kit bevat 
alles wat nodig is om een volledige 
systeemdoorspoeling uit te voeren:
1x MagnaCleanse RapidFlush -filter

1x VibraClean

1x MagnaCleanse slang-ventiel 
connector

2x slanglengtes

6x slangklemmen

4x vrouwelijke sluitnokken

1x aftapventiel

Vóór de systeemdoorspoeling

Na de MagnaCleanse systeemdoorspoeling

®Productcode: MACK01-EU
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Utiliteit en industriële 
MagnaClean-filters 
Het rendement van utiliteit en industriële verwarmingssystemen 

is van cruciaal belang en het productassortiment van ADEY levert 

de juiste resultaten. MagnaClean Commercial is een assortiment 

filters die speciaal ontworpen zijn voor utiliteit en industriële 

verwarmingssystemen. De beproefde MagnaClean-technologie pakt 

zwart ijzeroxidebezinksel en systeemvervuiling effectief aan.

Door de ongelooflijk kleine deeltjesgrootte 
van zwart ijzeroxide kan een werkelijk 
effectieve filtratie alleen worden bereikt door 
het gebruik van een sterke magnetische 
kern als primaire filtratiemethode. 
Dit proces werkt onafhankelijk van de 
grootte van de deeltjes die door het  
verwarmingssysteem gaan.

ADEY erkent dat verwarmingsmonteurs 
hun klanten kwaliteitsproducten en 
gemoedsrust willen bieden voor hun lange 
termijninvestering. Dat is de reden waarom 
ADEY zich inzet voor het leveren van 
onderdelen van de hoogste kwaliteit in elk 
product.



25

Utiliteit en industriële producten van 
Ade producten van ADEY zijn ontwikkeld 
voor licht commercieel gebruik en zware 
industriële toepassingen in de volgende 
sectoren:

Industrieel – fabrieken en 
productiefaciliteiten

Utiliteit – kantoorgebouwen, openbare en 
nutsgebouwen

Residentieel – wolkenkrabbers, 
flatgebouwen, grote huizen en landhuizen

Gezondheidszorg – ziekenhuizen, 
zorgcentra, praktijken, enz.

Ontspanning – sportcentra, zwembaden, 
vakantiecomplexen, hotels en bioscopen

Opleiding – universiteiten, hogescholen en 
scholen

Gemeenschap – gemeentelijke gebouwen

De installatie van een magneetfilter is het 
meest effectief wanneer daarbij ook een 
uitgebreid waterbehandelingsprogramma 
wordt uitgevoerd en het systeem 
wordt gedoseerd met de MC-
waterbehandelingsproducten van ADEY.

Gegarandeerde bescherming van utiliteit en 
industriële centrale verwarmingssystemen
MagnaClean Commercial is een assortiment krachtige magnetische filters die ontworpen zijn 
om veeleisende licht utiliteit verwarmingssystemen tot en met zware industriële toepassingen 
te beschermen en te onderhouden.  

De kwaliteit van de filtergietstukken wordt gecontroleerd m.b.v. röntgenanalyse. Het product 
wordt ook geleverd met EPDM-vulflensafdichtingen voor een robuuste afdichting bij hoge 
temperaturen. 

MagnaClean Commercial biedt onmiddellijk tastbare voordelen, waardoor de prestaties 
verbeteren en de onderhoudskosten dalen. 

Utiliteit en industriële 
toepassingen
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De MagnaClean DualXP heeft twee krachtige magnetische vangzones 
om grotere volumes ijzeroxidebezinksel te verwijderen, en is de ideale 
oplossing voor kleine en middelgrote utiliteit systemen. De geavanceerde 
technologie overbrugt de kloof tussen het huishoudelijke filterassortiment 
en de MagnaClean utiliteit en industriële producten.

MagnaClean DualXP biedt uitstekende bescherming tegen de schadelijke 
effecten van zwart ijzeroxidebezinksel en niet-magnetische vervuiling. 
Elke poort op de DualXP heeft integrale stromingsafleiders naar beide 
magnetische opvangzones, waardoor een uniforme circulatie rond de 
lengte van de magneten wordt gegarandeerd. Dat vermindert het risico van 
drukvallen.  

De DualXP is voorzien van telescopische aansluitingen met BSP-draden van 
1 ½".  Er worden ook reductiebussen geleverd voor leidingwerk van 1 ¼". 
Connectoren zijn aanpasbaar aan leidingwerk van 42 mm of 35 mm.

Productcode:  

Telescopische aansluitingen met binnendraden 

van 1 ¼" en 1½" (aan te passen voor leidingen van 

42/35 mm): FL1-03-02028-EU

Technische 
specificaties 
• Dubbele magnetische kamers met vier 

niet-magnetische opvangzones

• Unieke telescopische aansluitingen met 
BSP-draden van 1 ½"

• Beschikbaar met reductiedoorvoeren om 
aan te sluiten op leidingwerk van 1 ¼"

• Een evenwijdig ontwerp en 360° 
draaiende connectoren bieden veelzijdige 
installatieopties die geschikt zijn voor 
zowel horizontaal als verticaal leidingwerk

• Twee aftapventielen met laag profiel, 
ontworpen voor gemak in onderhoud en 
dosering

• Ultradunne huls om meer 
magneetdeeltjes op te vangen

•  Bi-directionele stroming; elke poort kan 
worden toegewezen als poortingang

®



27

Verticale en horizontale installatie 

Telescopische aansluitingen 
vergemakkelijken de installatie in 
horizontale of verticale richting. Deze 
veelzijdige aansluitingen maken ook 
de montage achteraf veel eenvoudiger. 
Voor interventies op bestaande 
installaties kan de MagnaClean DualXP 
met zijn onafscheidelijk verbonden 
aanpassingseigenschappen de montage 
sneller laten verlopen, waardoor tijd en geld 
wordt bespaard.

De introductie van de dubbele 
magneetkamers maakt ook een veel kleiner 
installatieoppervlak mogelijk, waardoor het 
voor installateurs eenvoudiger wordt, zonder 
dat dit ten koste gaat van de filterprestaties. 
Een ander voordeel van de dubbele kamers 
is de eenvoudigere dosering van het 
systeem via de filter.
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Stroomgrafieken drukval 
Voor de stromingssnelheden van het 
MagnaClean DualXP-product, zie de 

onderstaande grafieken. 
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Canisters en deksels  
Materiaal: Glasversterkt nylon

Volume: 2,43 liter (wanneer telescopice 
connectoren ingetrokken zijn)

Draad: Drukdraad

Stromingsconfiguratie: Bi-directioneel - elke 
poort kan een inlaat zijn

Hoofdafdichting deksel: EPDM

Magneten x 2
Behuizing: Roestvrij staal

Lengte: 225 mm

Diameter: 19 mm

Technische specificaties 
Ontluchtingsventielen x 2
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing

Schroef: Vernikkeld messing

Draadinterface: M6

Afdichtingen: EPDM

Aftappoorten x 2
Materiaal aftapplug: Vernikkeld messing

Aftapplugdraad: M8

Afdichtingen: EPDM

Telescopische aansluitingen x 2
Inlaat: 1½" Nominale boring

Uitlaat: 1½" Nominale boring

Materiaal behuizing: Vernikkeld messing

Materiaal O-ring: EPDM

De volledige installatie-instructies worden 
geleverd bij elke filter en kunnen ook worden 
gedownload via adey.com
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MagnaClean DRX introduceert een nieuw, 
innovatief en compact ontwerp voor de 
bescherming van verwarmingssystemen. 
Het filter bestaat uit een innovatieve 
magnetische band met hoogwaardige 
neodymiummagneten die rondom een met 
precisie vervaardigde roestvrijstalen bus 
zijn gewonden.

De unieke magnetische bandtechnologie 
maakt snel en eenvoudig onderhoud 
mogelijk. De band hoeft alleen maar te 
worden de magneten los te maken, zodat 
het zwarte ijzeroxidebezinksel kan worden 
afgevoerd. Rondom de filter is slechts een 
minimum aan ruimte nodig om het werk uit 
te voeren, wat het compacte ontwerp ideaal 
maakt in situaties waar ruimte beperkt is. 

MagnaClean DRX is beschikbaar in 
leidingafmetingen van 2”, 2½”, 3” en 4” 
zodat ze in verschillende omstandigheden 
kunnen worden toegepast. Het product wordt 
geleverd met EPDM-vulflensafdichtingen 
voor een robuuste afdichting bij hoge 
temperaturen.

Technische voordelen
• Effectieve magnetische opvang van zwart 

ijzeroxide (bezinksel)

• Helpt het systeemrendement 
en de systeemprestaties te herstellen

• Geschikt voor evenwijdige en 
zijstromingsinstallaties

• Lopende onderhoudskosten worden 
verminderd

• Vangt grote en microdeeltjes op

• Gepatenteerd ontwerp zorgt voor laag 
drukverlies

• Eenvoudig(e) installatie en onderhoud

• Installeer op verticale en horizontale 
leidingen

• Compatibel met alle verwarmingssystemen

• Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk

DRX DN50    35 m3/h 

DRX DN 65  45 m3/h 

DRX DN 80  65 m3/h 

DRX DN 100  100 m3/h

Beschikbare accessoires:

• Thermische mantel

™

Productcode:  

DRX 2" / DN 50: FL1-03-03781 

DRX 21/2" / DN 65: FL1-03-03814 

DRX 3" / DN 80: FL1-03-03782 

DRX 4" / DN 100: FL1-03-03783

®
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Technische specificaties
DRX 2" / DN 50 

22
3 

m
m

403 mm

20
6

 m
m

Ø 202 mm

Ø 165 mm

Ø 53 mm to bore

22
3 

m
m

403 mm

20
6

 m
m

Ø 202 mm

Ø 165 mm

Ø 53 mm to bore

22
3 

m
m

Behuizing
Materiaal: Roestvrij staal

Volume liter (ca.): 4,97 l

Stromingsconfiguratie Evenwijdig

Afdichtingen: EDPM Flenspakkingen

Aftappuntdraad: ¾” BSPT

Maximale bedrijfsdruk: 16 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 100°C

Ontluchter: Handleiding

Totaalgewicht unit
2”:  12,0 kg

Magneetsamenstel
Behuizing: PA6 Nylon

Magneten - type: Neodymium

Magneten - aantal: 48

Magneten - afmetingen:  
20 mm dia x 10 mm dik

Stromingflens PED
Flensdiameter: 165 mm

Flensdikte: 18 mm

Flenstype: PN16 (B16.5 Klasse 150)

Boutgrootte: M16

Boutkwaliteit: 4

Boutgat PCD: 125 mm

Maximale stromingssnelheid: 35 m3/h

De volledige installatie-instructies worden geleverd  
bij elke filter en kunnen ook worden  
gedownload via adey.com. 
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Technische specificaties
DRX 2½" / DN 65 

Behuizing
Materiaal: Roestvrij staal

Volume liter (ca.): 5,12 l

Stromingsconfiguratie Evenwijdig

Afdichtingen: EDPM Flenspakkingen

Aftappuntdraad: ¾” BSPT

Maximale bedrijfsdruk: 16 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 100°C

Ontluchter: Handleiding

Totaalgewicht unit
2,½”:  13,2 kg

Magneetsamenstel
Behuizing: PA6 Nylon

Magneten - type: Neodymium

Magneten - aantal: 48

Magneten - afmetingen:  
20 mm dia x 10 mm dik

Stromingflens PED
Flensdiameter: 185 mm

Flensdikte: 18 mm

Flenstype: PN16 (B16.5 Klasse 150)

Boutgrootte: M16

Boutkwaliteit: 4

Boutgat PCD: 145 mm

Maximale stromingssnelheid: 45 m3/h

De volledige installatie-instructies worden geleverd 
bij elke filter en kunnen ook worden 
gedownload via adey.com. 
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Technische specificaties
DRX 3" / DN 80 
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Behuizing
Materiaal: Roestvrij staal

Volume (PED) liter (ca.):  

6,36 l roestvrij staal 

Stromingsconfiguratie Evenwijdig 

Afdichtingen: EDPM Flenspakkingen 

Aftappuntdraad: ¾” BSPT

Maximale bedrijfsdruk: 16 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 100°C 

Ontluchter: Handleiding

Totaalgewicht unit
3”:  15,7 kg

Magneetsamenstel
Behuizing: PA6 Nylon

Magneten - type: Neodymium 

Magneten - aantal: 64

Magneten - afmetingen:  
20 mm dia x 10 mm dik

Stromingflens PED
Flensdiameter: 200 mm

Flensdikte: 15 mm

Flenstype: PN16 (B16.5 Klasse 150) 

Boutgrootte: M16

Boutkwaliteit: 8

Boutgat PCD: 180 mm

Maximale stromingssnelheid: 65 m3/h

De volledige installatie-instructies worden 
geleverd bij elke filter en kunnen ook 
worden gedownload via adey.com. 

Ø 80 mm tot boring
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Technische specificaties
DRX 4" / DN 100 

Behuizing
Materiaal: Roestvrij staal

Volume (PED) liter (ca.): 7,76 l roestvrij staal

Stromingsconfiguratie Evenwijdig

Afdichtingen: EDPM Flenspakkingen

Aftappuntdraad: ¾" BSPT

Maximale bedrijfsdruk: 16 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 100°C

Ontluchter: Handleiding

Totaalgewicht unit
4":  18,9 kg

Magneetsamenstel
Behuizing: PA6 Nylon

Magneten - type: Neodymium

Magneten - aantal: 80

Magneten - afmetingen: 20 mm dia x 10 mm dik

Stromingflens PED
Flensdiameter: 220 mm

Flensdikte: 15 mm

Flenstype: PN16 (B16.5 Klasse 150)

Boutgrootte: M16

Boutkwaliteit: 8

Boutgat PCD: 180 mm

Maximale stromingssnelheid: 100 m3/h

De volledige installatie-instructies worden geleverd 
bij  
elke filter en kunnen ook worden gedownload  
via adey.com. 
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Stroomgrafieken 
drukval
Voor de stromingssnelheden van het MagnaClean DRX -product, zie de onderstaande 
grafieken. 
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MagnaClean Commercial is een assortiment krachtige magnetische filters die ontworpen 
zijn om licht utiliteit verwarmingssystemen tot en met zware industriële toepassingen te 
beschermen en te onderhouden. Deze technologie verwijdert zwart ijzeroxidebezinksel 
en vervuiling, wat een effectieve manier is gebleken om utiliteit en industriële 
verwarmingssystemen te onderhouden en te beschermen.

MagnaClean Commercial is vervaardigd volgens EN 13445:2009 in vijf maten om te voldoen 
aan de eisen van een breed scala van toepassingen.

De uit één stuk gegoten gietstukken zijn ontworpen volgens de hoogste specificaties en zijn 
direct beschikbaar in leidingafmetingen van 2", 3", 4", 6" en 8" met PN16 flenzen.  
De kwaliteit van de filtergietstukken wordt gecontroleerd m.b.v. röntgenanalyse. Het product 
wordt ook geleverd met EPDM-vulflensafdichtingen voor een robuuste afdichting bij hoge 
temperaturen.

Productcodes: 

MagnaClean Commercial DN50: CP1-03-01123 

MagnaClean Commercial DN80: CP1-03-01124 

MagnaClean Commercial DN100: CP1-03-01125 

MagnaClean Commercial DN150: CP1-03-01126 

MagnaClean Commercial DN200: CP1-03-02147

Technische 
specificaties  
• Uitzonderlijke magnetische opvang van 

zwart ijzeroxide (bezinksel); tot 80% beter 
in vergelijkende testen met traditionele 
methodes

• Helpt het systeemrendement en de 
systeemprestaties te herstellen; tot 30% 
meer rendement

• Individueel toegankelijke magneten 
zorgen voor eenvoudiger en veiliger 
onderhoud  

• MagnaClean Commercial-filters met 
afzonderlijke magneten zijn beschikbaar 
in: DN50, DN80 en DN100

• Lopende onderhoudskosten worden 
verminderd 

• Constructie voldoet aan de Richtlijn 
drukapparatuur 97/23/EG

• Eenvoudige inspectie van opgevangen 
vervuiling via kijkglas

• Vangt grote en microdeeltjes op

• Compatibel met alle verwarmingssystemen

• Eenvoudig(e) installatie en onderhoud

• Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk

De afbeelding toont de MagnaClean Commercial  

DN50-filter

®
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Behuizing 
Materiaal: 304 l roestvrij staal

Aftappunt: 1¼" BSPP-gat, 1¼" BSPT-plug

Maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 100°C

Drooggewicht filter: 25,7 kg

Magneten
Materiaal: Krachtig, NdFeB

Zakhulzen: 304 l roestvrij staal

Dekselafdichting: EPDM

Stromingflens
Afmetingen: PN16, geleverd met EPDM-pakking

Flensdikte: 18 mm

Boutgrootte: M16

Boutkwaliteit: 4

Boutgat PCD: 125

Kijkglas
Lasmateriaal: DIN1.4404 roestvrij staal

Kraagmoer: DIN1.4301/DIN1.4307 roestvrij staal

Glas: Geharde kalkafzetting tot BS3463

Productafdichting zijkant: EPDM

Buitenste afdichting: Niet-asbestvezel (KILINGERsil C-4400)

De volledige installatie-instructies worden geleverd bij elke filter en 
kunnen ook worden gedownload via adey.com

Technische specificaties
Commercieel 2" / DN50 
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Behuizing
Materiaal: 304 l roestvrij staal

Aftappunt: 1¼" BSPP-gat, 1¼" BSPT-plug

Maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 100°C

Drooggewicht filter: 37,4 kg

Magneten
Materiaal: Krachtig, NdFeB

Zakhulzen: 304 l roestvrij staal

Dekselafdichting: EPDM

Stromingflens
Afmetingen: PN16, geleverd met EPDM-pakking

Flensdikte: 15 mm

Boutgrootte: M16

Boutkwaliteit: 8

Boutgat PCD: 160

Kijkglas
Lasmateriaal: DIN1.4404 roestvrij staal

Kraagmoer: DIN1.4301/DIN1.4307 roestvrij staal

Glas: Geharde kalkafzetting tot BS3463

Productafdichting zijkant: EPDM

Buitenste afdichting: Niet-asbestvezel (KILINGERsil C-4400)

De volledige installatie-instructies worden geleverd bij elke filter en 
kunnen ook worden gedownload via adey.com

Technische specificaties 
Commercieel 3" / DN80 
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Behuizing
Materiaal: 304 l roestvrij staal

Aftappunt: 1¼" BSPP-gat, 1¼" BSPT-plug

Maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 100°C

Drooggewicht filter: 41,5 kg

Magneten
Materiaal: Krachtig, NdFeB

Zakhulzen: 304 l roestvrij staal

Dekselafdichting: EPDM

Stromingflens
Afmetingen: PN16, geleverd met EPDM-pakking

Flensdikte: 15 mm

Boutgrootte: M16

Boutkwaliteit: 8

Boutgat PCD: 180

Kijkglas
Lasmateriaal: DIN1.4404 roestvrij staal

Kraagmoer: DIN1.4301/DIN1.4307 roestvrij staal

Glas: Geharde kalkafzetting tot BS3463

Productafdichting zijkant: EPDM

Buitenste afdichting: Niet-asbestvezel (KILINGERsil C-4400)

De volledige installatie-instructies worden geleverd bij elke filter en 
kunnen ook worden gedownload via adey.com

Technische specificaties 
Commercieel 4" / DN100 
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Behuizing
Materiaal: 304 l roestvrij staal

Aftappunt: 1¼" BSPP-gat, 1¼" BSPT-plug

Maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 100°C

Drooggewicht filter: 86,5 kg

Magneten 
Materiaal: Krachtig, NdFeB

Zakhulzen: 304 l roestvrij staal

Dekselafdichting: EPDM

Stromingflens
Afmetingen: PN16, geleverd met EPDM-pakking

Flensdikte: 18 mm

Boutgrootte: M20

Boutkwaliteit: 8

Boutgat PCD: 240

Kijkglas
Lasmateriaal: DIN1.4404 roestvrij staal

Kraagmoer: DIN1.4301/DIN1.4307 roestvrij staal

Glas: Geharde kalkafzetting tot BS3463

Productafdichting zijkant: EPDM

Buitenste afdichting: Niet-asbestvezel (KILINGERsil C-4400)

De volledige installatie-instructies worden geleverd bij elke filter en 
kunnen ook worden gedownload via adey.com

Technische specificaties 
Commercieel 6" / DN150 
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Behuizing
Materiaal: 304 l roestvrij staal

Aftappunt: 1¼" BSPP-gat, 1¼" BSPT-plug

Maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Maximale bedrijfstemperatuur: 100°C

Drooggewicht filter: 86,5 kg

Magneten 
Materiaal: Krachtig, NdFeB

Zakhulzen: 304 l roestvrij staal

Dekselafdichting: EPDM

Stromingflens
Afmetingen: PN16, geleverd met EPDM-pakking

Flensdikte: 19 mm

Boutgrootte: M20

Boutkwaliteit: 12

Boutgat PCD: 295

Kijkglas
Lasmateriaal: DIN1.4404 roestvrij staal

Kraagmoer: DIN1.4301/DIN1.4307 roestvrij staal

Glas: Geharde kalkafzetting tot BS3463

Productafdichting zijkant: EPDM

Buitenste afdichting: Niet-asbestvezel (KILINGERsil C-4400)

De volledige installatie-instructies worden geleverd bij elke filter en 
kunnen ook worden gedownload via adey.com

Technische specificaties
Commercieel 8" / DN200 
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Stroomgrafieken 
drukval 
Voor de stromingssnelheden van het MagnaClean Commercial-product, zie de onderstaande grafieken.
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Industriële testen 
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Magnetiet, of zwart ijzeroxide, draagt 
in grote mate bij aan storingen 
in verwarmingssystemen en kan 
vermeden worden door de installatie van 
magnetische filterproducten van ADEY. De 
onvermijdelijke ophoping van magnetiet in 
een verwarmingssysteem kan de prestaties 
beïnvloeden, met schade aan de ketel en 
dure reparaties tot gevolg.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond 
dat magnetische filtratie de meest 
effectieve manier is om bezinksel 
op te vangen voor het onderhoud 
en de bescherming van industriële 
verwarmingssystemen. Prestatietesten 
over een periode van 12 maanden door 
een onafhankelijke consultant tonen 
significante prestatievoordelen aan in 
termen van bezinksel-/magnetietvangst. 
Energiebesparingen zijn ook haalbaar 

De grafiek toont de hoeveelheid magnetiet die wordt opgevangen door een 2" 
MagnaClean Commercial, een 2" vuilafscheider en een 2" korffilter.

in vergelijking met conventionele 
filtratiemethoden voor utiliteit en industriële 
systemen.

Testen vergeleken MagnaClean met een 
vuilafscheider en korffilter. De resultaten 
tonen aan dat MagnaClean Commercial 
tot 80% effectiever is in het opvangen van 
schadelijk magnetietbezinksel dan deze 
andere vormen van filtratie en minstens 
30% energiezuiniger.

Een 2" MagnaClean verzamelde 1,52 kg 
magnetiet tijdens een twee uur durende 
cyclus bij een stromingssnelheid van 27 m3/
uur. Ter vergelijking: een 2" korffilter met 
een korf met 80µm maaswijdte ving slechts 
0,02 kg op. Een vergelijkbare vuilafscheider 
verzamelde 0,31 kg magnetiet onder 
dezelfde stromingsomstandigheden.

Eenmaal opgevangen, wordt het magnetiet 
niet weggespoeld van de MagnaClean-filter, 
zelfs niet bij grotere stromingssnelheden, 
waardoor magneetfiltratie een sterker 
alternatief is voor andere 
systeembeschermingsmethodes.

Een andere zeer belangrijke bevinding is 
dat het drukverlies over de volledig belaste 
MagnaClean Commercial-filter 53,8% en 
68,1% effectiever was dan respectievelijk 
de vuilafscheider en de korffilter.

Tot het groeiende aantal grote klanten die al 
profiteren van ADEY's utiliteit en industriële 
MagnaClean-technologie behoren meerdere 
lokale overheden, woningbouwverenigingen, 
universiteiten, scholen, ziekenhuizen, hotels, 
sport-, vrijetijds- en fitnessgroepen.
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Energiebesparende 
thermische mantels

De nieuwe energiebesparende thermische 
mantel van ADEY is speciaal ontworpen 
voor MagnaClean - het toonaangevende 
assortiment magnetische filters.

De thermische jassen, die ontworpen 
zijn om het MagnaClean magnetische 
filterassortiment te isoleren en de warmte te 
behouden, verminderen het energieverbruik 
en dus de stookkosten en de koolstofuitstoot. 
De installatie van de thermische mantel 
leveren de volgende belangrijke voordelen 
op:

• Jaarlijkse energiebesparingen tot €60

• Lagere koolstofuitstoot

• Bescherming tegen warmteverlies

• Vorstbescherming

• Waterdicht en geschikt voor alle 
weersomstandigheden

• Stopt condensatie op 
koudwatersystemen 

Productcodes: 

Huishoudelijke energiebesparende thermische 

mantel: 

MagnaClean Micro2 22 mm: CP1-03-02379 

MagnaClean Professional2 22 mm: CP1-03-02378 

MagnaClean Professional2XP 28 mm: 

CP1-03-02380

Utiliteit/industriële energiebesparende 

thermische mantel: 

MagnaClean DualXP: CP1-03-02566 

MagnaClean Commercial DN50: CP1-03-01885 

MagnaClean Commercial DN80: CP1-03-01886 

MagnaClean Commercial DN100: CP1-03-01887 

MagnaClean Commercial DN150: CP1-03-01888 

MagnaClean Commercial DN 200: CP1-03-02253 

2" & 2.5" DRX Universele thermische mantel:   

CP1-03-04100      

3" DRX Universele thermische mantel:    

CP1-03-04101      

4" DRX Universele thermische mantel:   

CP1-03-04102 
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Bekroonde 
waterbehandelingsproducten

Of het nu gaat om het op de markt brengen 
van toonaangevende filters of bekroonde 
waterbehandelingsproducten, wij ontwerpen en produceren 
doeltreffende oplossingen voor de bescherming van 
centrale verwarmingssystemen.

De geavanceerde productlijn van ADEY voor 
waterbehandeling is ontwikkeld om een 
oplossing te bieden voor het onderhoud en 
de bescherming van verwarmingssystemen. 
Het MC+ assortiment is speciaal ontworpen 
voor gebruik door professionele installateurs 
in het kader van de Best Practice-
benadering van de bescherming van 
verwarmingssystemen.

Het pionierswerk van ADEY op het gebied 
van het onderhoud en de bescherming 
van de centrale verwarmingssystemen 
van het Verenigd Koninkrijk is beloond met 
een tweede Queen's Award for Innovation. 
De prijs erkent specifiek de ontwikkeling 
van nieuwe productformuleringen voor 
het MC1+ Protector en MC3+ Cleaner 
productassortiment, speciaal ontworpen 
om te werken in combinatie met de 
toonaangevende MagnaClean-filters van 
ADEY.

Daarnaast zet het door UKAS 
geaccrediteerde laboratorium van ADEY de 
hoogste standaarden voor het testen van 
water binnen de verwarmings-, ventilatie- 
en airconditioning (HVAC)-industrie en 
produceert het hoogwaardige rapporten over 
de waterkwaliteit.
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Productcodes:  

300 ml (RAPIDE): CH1-03-01645-WE 

500 ml: CH1-03-01670-WE  

5 l: CH1-03-01725-EU 

10 l: CH1-03-01726-EU 

25 l: CH1-03-02807-EU 

200 l:   CH1-03-03655-EU 

1.000 l: CH2-03-02364-EU

15

MC3+ is een snelwerkende en krachtige 
chemische reiniger die speciaal is 
ontworpen om bezinksel en vervuiling uit de 
centrale verwarming te verwijderen.

MC3+ begint al één uur na toevoeging te 
werken. Voor maximale flexibiliteit  
kan het tot 28 dagen in het systeem gelaten 
worden.

• Verwijdert bezinksel, vervuiling en 
kalkafzetting

• Krachtige chemische reiniger

• Herstelt het verwarmingsrendement

• Hooggeconcentreerde formule

• Helpt stook- en onderhoudskosten 
te verlagen

• Geschikt voor alle verwarmingssystemen

• The MC3+ fles kan worden gedoseerd in 
het systeem via de MagnaClean-filter

• MC3+ Rapide kan worden geïnjecteerd 
terwijl de installatie onder druk is. Dit kan 
via de vul/aftapkraan of via de ontluchter 
van het filter binnen 20 seconden.

• MC3+ Rapide behandelt 125 liter, 
wat overeenkomt met maximaal 15 
standaardradiatoren, 25% meer dan 
andere merken

• Beschikbaar in Rapide 300ml en 
500ml, 5 l, 10 l, 25 l flacons 

REINIGER voor centrale 
verwarmingssysteem

®
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Krachtige MC1+ Protector voorkomt zowel 
systeemcorrosie als kalkafzetting. Het behoudt 
het rendement van de ketel en het systeem 
en voorkomt de vorming van bezinksel en 
kalkafzetting, wat bijdraagt aan een langere 
levensduur van het systeem.

• Beste formulering voor milde 
staalbescherming om vorming van 
magnetiet te voorkomen

• Elke fles van MC1+ is onderworpen aan een 
prestatietest

• Beschermt tegen corrosie en kalkafzetting

• Hoogwaardige, extra krachtige inhibitor

• Handhaaft het verwarmingsrendement

• Helpt stook- en onderhoudskosten te 
verlagen

• Geschikt voor alle verwarmingssystemen

• Compatibel met alle metalen

• De MC1+-fles kan worden gedoseerd in het 
systeem via de MagnaClean-filter

• MC1+ Rapide kan worden geïnjecteerd 
terwijl de installatie onder druk is. Dit kan 
via de vul/aftapkraan of via de ontluchter 
van het filter binnen 20 seconden.

• Behandelt 125 liter, wat overeenkomt met 15 
standaardradiatoren, 25% meer dan andere 
merken

• Beschikbaar in Rapide 300ml en 500ml, 5 l, 
10 l, 25 l flacons

BESCHERMER voor centrale 
verwarmingssysteem

®

15

Productcodes: 

300 ml (RAPIDE): CH1-03-01640-WE 

500 ml: CH1-03-01669-WE 

5 l: CH1-03-01723-EU 

10 l: CH1-03-01724-EU 

25 l: CH1-03-02806-EU 

200 l:  CH1-03-03654-EU 

1.000 l: CH2-03-02087-EU

Compatibel en goedgekeurd door NSF CIAS 

K84107
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15

Productcodes:  

300 ml (RAPIDE): CH1-03-02040-WE 

500 ml: CH1-03-03268-WE 

10 l: CH1-03-03284-WE 

25 l: CH1-02-03395-EU 

200 l: CH1-03-03649-EU 

1.000 l: CH1-03-03648-EU

MC10+ is een geconcentreerd, dubbel 
biocide dat is geformuleerd om bacteriële 
verontreiniging en de vorming en groei 
van algen en micro-organismen in 
vloerverwarmingsinstallaties en centrale 
verwarmingssystemen te voorkomen.

• Krachtig dubbel biocide met twee 
afzonderlijke werkzame stoffen, waardoor 
het effectiever is dan een enkel biocide 

• Voorkomt bacteriële verontreiniging  
en algen 

• Ontworpen voor gebruik in systemen 
met lagere temperaturen zoals 
vloerverwarming, ltv radiatoren en 
warmtepomp installaties 

• Compatibel met alle producten van het  
ADEY MC-assortiment 

• Garandeert een efficiënte 
systeemwerking 

• De MC10+ fles kan worden gedoseerd in 
het systeem via de MagnaClean-filter 

• MC10+ Rapide kan worden geïnjecteerd 
terwijl de installatie onder druk is. Dit kan 
via de vul/aftapkraan of via de ontluchter 
van het filter binnen 20 seconden 

• Behandelt 125 liter, wat overeenkomt 
met maximaal 15 standaardradiatoren of 
100 m2

• Beschikbaar in Rapide 300ml en 500ml, 
5 l, 10 l, 25 l flacons

BIOCIDE voor 
vloer- en centrale 
verwarmingssysteem

®
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MC2+ Silencer vermindert effectief 
ketelgeluiden en herstelt het 
verwarmingsrendement.

• Vermindert ketelgeluiden

• Geschikt voor alle verwarmingssystemen

• Compatibel met alle metalen

• De MC2-fles kan worden gedoseerd in 
het systeem via de MagnaClean-filter

• MC2+ Rapide kan worden geïnjecteerd 
terwijl de installatie onder druk is. Dit kan 
via de vul/aftapkraan of via de ontluchter 
van het filter binnen 20 seconden

• MC2+ Rapide behandelt 125 liter, 
wat overeenkomt met maximaal 15 
standaardradiatoren, 25% meer dan 
andere merken

• Beschikbaar in Rapide canister  
van 300 ml

DEMPER voor centrale 
verwarmingssysteem

15

Productcode:  

300 ml (RAPIDE): CH1-03-02038-WE

®
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Productcode:  

300 ml (RAPIDE): CH1-03-02039-WE

15

®

MC4+ is een effectieve oplossing voor het 
dichten van kleine systeemlekkages en 
lekkende verbindingen.

• Krachtige chemische lekdichter

• Dicht kleine ontoegankelijke lekken en  
lekkende verbindingen

• Vermindert drukverlies op gesloten 
systemen

• Vermijdt dure onderhoudsreparaties

• Blokkeerd geen pompen, ventielen of 
ontluchters

• Geschikt voor alle verwarmingssystemen

• De MC4-fles kan worden gedoseerd in 
het systeem via de MagnaClean-filter

• MC4+ Rapide kan worden geïnjecteerd 
terwijl de installatie onder druk is. Dit kan 
via de vul/aftapkraan of via de ontluchter 
van het filter binnen 20 seconden

• MC4+ Rapide behandelt 125 liter, 
wat overeenkomt met maximaal 15 
standaardradiatoren, 25% meer dan 
andere merken

• Beschikbaar in Rapide canister  
van 300 ml

LEKDICHTER 
voor centrale 
verwarmingssysteem
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MC5 RapidFlush System Cleaner is een 
geavanceerde, krachtige reiniger die speciaal 
is ontwikkeld voor het MagnaCleanse-
systeem van ADEY en die bezinksel, 
vervuiling en kalkafzetting van het centrale 
verwarmingssysteem verwijdert. 

MC5+ begint al één uur na toevoeging te 
werken. Voor maximale flexibiliteit kan het tot 7 
dagen in het systeem gelaten worden.

• Geavanceerde, krachtige formule

• Aanbevolen voor gebruik met MagnaCleanse 
en voor andere mechanisch ondersteunde  
reinigingsprocessen

• Herstelt het systeemrendement

• Verwijdert bezinksel, vervuiling en 
kalkafzetting uit het systeem

• Geschikt voor alle verwarmingssystemen

• Voldoet aan deel L van het bouwreglement 
en BS7593

• De MC5-fles kan worden gedoseerd in het 
systeem via de MagnaClean-filter

• Behandelt 100 liter, wat overeenkomt met 
maximaal 10 
standaardradiatoren

• Moet worden verwijderd uit het systeem door 
een doorspoeling van het MagnaCleanse-
systeem

• Beschikbaar in een fles van 500 ml

REINIGER Rapid Flush-
systeem

10

®
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Productcodes: 
5 l: CP1-03-00900-EU 

10 l: CP1-03-01045-EU 

25 l: CH1-03-02808-EU 

200 l: CH1-03-03710-EU 

1.000 l: CH2-03-02534-EU

K84107

®

ANTIVRIES 
voor centrale 
verwarmingssysteem
MCZero is een op monopropyleen 
gebaseerde antivriesoplossing om 
bevriezing in alle soorten water te 
voorkomen. Voorkomt ook metaalcorrosie en 
kalkafzetting.

• Voorkomt bevriezing

• Beste formulering voor milde 
staalbescherming om vorming van 
magnetiet te voorkomen

• Beschermt tegen corrosie en 
kalkafzetting

• Hoogwaardige, extra krachtige  
inhibitor

• Handhaaft het verwarmingsrendement

• Helpt stook- en onderhoudskosten te 
verlagen

• Geschikt voor alle verwarmingssystemen

• Compatibel met alle metalen

Voor langdurige bescherming van centrale 
verwarmingssystemen voor huishoudelijk 
gebruik tegen bevriezing en de schadelijke 
effecten van metaalcorrosie van alle metalen 
en legeringen die in verwarmingssystemen 
worden aangetroffen, waaronder zacht staal, 
koper en aluminium en hun legeringen.

Doseringsgids:

Concentratie 25% 30% 35% 40%

Bescherming -110C -150C -180C -220C
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Productcodes: 
10 l:  CH1-03-03455-EU 

25 l:  CH1-03-03113-EU 

200 l:  CH1-03-03711-EU 

1.000 l: CH2-03-03067-EU

K84107

®

Verwarming- en 
koelingsysteem op lage 
temperatuur PREVENTIE 
ANTIVRIES
MCZERO+ is een hoogwaardige vloeistof 
voor warmteoverdracht die is ontworpen 
om vloerverwarmingssystemen en 
warmtepompen te beschermen tegen roest, 
kalkafzetting en bacteriële verontreiniging, 
terwijl ook bescherming wordt geboden 
tegen bevriezing tussen -3°C en -18°C.

• Geconcentreerde 
warmteoverdrachtvloeistof geschikt 
voor lucht- en bodemwarmtepompen en 
vloerverwarming 

• Vorstbescherming vanaf -3°C bij een 
concentratie van 10% 

• Beschermt tegen corrosie, kalkafzetting 
en bacteriële verontreiniging

• Ongevaarlijk 

• Compatibel met alle gangbare 
materialen in warmtepomp- en 
vloerverwarmingssystemen

Voor langdurige bescherming 
van warmtepompen en 
vloerverwarmingssystemen tegen vorst, 
corrosie, kalkafzetting en bacteriële 
verontreiniging. Compatibel met alle 
metalen en materialen in warmtepomp- en 
vloerverwarmingssystemen.

Doseringsgids:

Concentratie 10% 15% 20% 25%

Bescherming -30C -50C -60C -90C

Concentratie 30% 35% 40%

Bescherming -120C -150C -180C
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Productcodes: 
1,85 kg zuurreiniger + 2 zakjes neutralisator 

(450 g): CH1-03-03420 

20 kg zuurreiniger (geen neutralisator 

meegeleverd): CH1-03-03246

REINIGER en ONTKALKER 
voor centrale 
verwarmingssysteem

De krachtige MC40+ is een poedervormige 
reiniger die speciaal ontworpen is om 
kalkafzetting en systeemcorrosie te 
verwijderen. Het snelwerkende MC40+ 
levert een geavanceerde reiniging, met een 
sterk geconcentreerde formule, aangezien 
één container 125 liter behandelt.

• Krachtige, geavanceerde reiniger

• Verwijdert snel kalkafzetting, bezinksel 
en vervuiling

• Vrijstromend poeder maakt het product 
ideaal voor gebruik met MagnaCleanse 
van ADEY

• Behandelt 125 liter

• Herstelt het verwarmingsrendement van 
bestaande systemen

• Geschikt voor alle verwarmingssystemen 
en alle watertypes

• Neutralisatorzakjes meegeleverd in 
het pak

®

1.5%
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Wanneer de hardheidsgraad van het 
leidingwater hoger is dan 9 °dH wordt het 
aangeraden om een ElectroScale toe te 
passen. De ElectroScale beschermd uw 
warmte bereidende apparatuur zoals een 
cv-ketel, wasmachine en vaatwasser tegen 
kalkafzetting. Kalkafzetting geeft een 
daling van het energierendement op uw 
apparatuur.

Reductiemiddelen voor kalkafzetting van 
ADEY bieden de ideale oplossing met 
ElectroScale.

®

Langdurige 
bescherming tegen 
kalkafzetting
• Onmiddellijke langdurige bescherming 

tegen kalkafzetting voor huizen en 
utiliteit gebouwen

• Geen gebruikskosten en geen netvoeding 
nodig

• Flexibele installatie past op zowel 
horizontaal als verticaal leidingwerk

• Onderhoudsvrij

Om een effectief beschermingsniveau 
te bereiken, installeert u ElectroScale 
op de inkomende watertoevoer na de 
watermeter en de primaire filterunits (indien 
geïnstalleerd). Dit zorgt ervoor dat  
het volledige gebouw wordt beschermd.

Productcodes: 
SR1-03-02794 
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Het testen van de waterkwaliteit van het centrale verwarmingssysteem is een essentieel 
onderdeel van het Best Practice-proces van ADEY. Watertesten van ADEY bieden een 
snelle, nauwkeurige en betrouwbare service in de vorm van een online faciliteit die 
rapporten over de waterkwaliteit en een verklaring van de waarschijnlijke oorzaken 
van systeemproblemen produceert. Aan de hand van de ADEY Best Practice worden 
aanbevelingen gedaan om het volledig rendement van het verwarmingssysteem te 
herstellen.

De ADEY Water Test-kit wordt geleverd met flesjes om het systeem en de 
leidingwatermonsters te verzamelen, en een envelop om ze op te sturen naar het door UKAS 
geaccrediteerde watertestlaboratorium.

Watertesten

Door UKAS 
geaccrediteerd 
laboratorium
Het watertestlabo van ADEY is het enige 
laboratorium binnen de verwarmings-, 
ventilatie- en airconditioning (HVAC)-
industrie dat door UKAS geaccrediteerd is 
en de meest nauwkeurige en betrouwbare 
resultaten levert voor het testen van 
zowel systeem- als leidingwater. De 
watertestservice van ADEY voert 
uitgebreide tests uit op een breed scala 
aan parameters, waaronder de bepaling 
van corrosieproducten, kalkafzetting, pH, 
chloride, geleidbaarheid en inhibitorniveaus. 

De resultaten van de watertest worden 
binnen 24 uur na aankomst van het monster 
in het laboratorium beschikbaar gesteld via 
een beveiligd webportaal, gevolgd door een 
e-mailbericht.

Testen 
beschermerniveau
De MC1+ Quick Test-kit van ADEY biedt 
snelle en nauwkeurige testen op locatie van 
de concentratie van de MC-remmers in het 
centrale verwarmingssysteem.

Na het aftappen van een beetje 
systeemwater hoeft de teststrip maar 
een seconde in de oplossing te worden 
gedompeld. De resultaten zijn al beschikbaar 
na amper tien seconden.

MC1+ Quick Test-kits zijn geschikt voor het 
testen van het peil van MC1, MC1+ en MC1+ 
Rapide.

8901

Productcodes: 

Watertestkit: CP1-03-00626-EU 

MC1+ Quick Test: CP1-03-00742-01
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Om informatieve video's over het gebruik van onze producten te bekijken, kunt u onze 
website adey.com/nl bezoeken

In deze video's geeft Dr. Neil Watson, onze Technisch Directeur, belangrijke informatie over 
onze producten en diensten. Hij beschrijft stap voor stap het waterbehandelingsproces in cv-
installaties, dat wij aanbevelen als onderdeel van onze ADEY Best Practice. 

Bezoek onze Facebook, Twitter en LinkedIn pagina's voor het laatste nieuws, evenementen en 
producten van ADEY en neem direct contact met ons op. 

Nieuws en inhoud 

Voor meer informatie, neem dan contact op met de verkoopmedewerker van uw regio:

Country Sales Manager Benelux
Sabrina Mol
T: +31 6 2758 2738 
E:  info.fr@adey.com 
E:  sabrina.mol@adey.com

Test MaintainProtectMagnaCleanMagnaCleanseClean
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Adey Innovation SAS

For English enquiries:

T: +44 (0) 1242 54 67 13

F: +44 (0) 7741 91 08 91

info.fr@adey.com

adey.com/nl




