
1

Termékbrosúra



2

8901

Legyen szó piacvezető szűrőkről vagy díjnyertes vízkezelő termékekről, mi mindig hatékony megoldásokat 
dolgozunk ki és gyártunk le Európa központi fűtés- és hűtésrendszereinek védelméhez.
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Az ADEY jól bevált gyakorlata
Az ADEY® központifűtés-rendszerek karbantartási és 
vízkezelési feladatok piacvezető vállalata kifejlesztett egy 
olyan termékcsaládot, amely segíti Önt a rendszer hatékony 
védelmében. Az ADEY Legjobb Gyakorlat megközelítés 
elősegíti a tisztítás, (MagnaCleanse®, MagnaClean®), védelem, 
teszt és karbantartás folyamatát.

Az ADEY gyártja a piacon megvásárolható szűrők legszélesebb 
választékát. A kompakt MagnaClean Atom® terméktől kezdve, 
a kiemelkedő hatékonyságú MagnaClean Professional2 
iszapleválasztón át a kifejezetten padlófűtés rendszerekhez 
kifejlesztett MagnaClean Twintech termékig.

Az ipari szűrők közé tartozó MagnaClean DualXP ideális 
megoldás a kisebb méretű kereskedelmi használatra, míg a 
MagnaClean DN50, 80, 100, 150 és 200 a  
nagyobb volumenű kereskedelmi alkalmazásokra lett tervezve.

A MagnaCleanse technológia újabb áttörést hoz a központifűtés- 
és hűtésrendszerek védelmében. Az ADEY egyedülálló és 
kiemelkedően hatékony tisztítási módszere átalakítja a 
hagyományos, megelőző célú átmosást, és az MC+ vízkezelő 
termékcsaláddal együtt alkalmazva teljeskörű vízkezelési 
megoldást biztosít.

Az ADEY vállalat UKAS akkreditációval rendelkező 
laboratóriumai gyors és megbízható szolgáltatásaikkal magasra 
helyezik a mércét a vízminőség-ellenőrzés területén. A 
vízminőségi vizsgálatokról kiadott, prémium online jelentésekben 
az elemzés bemutatja a rendszer korróziós problémáinak 
valószínű okait, valamint javaslatokat tesz a fűtőrendszer teljes 
hatékonyságának visszaállítására.

A szakértők által kifejlesztett ADEY termékek és szolgáltatások 
segítenek Önnek, hogy mindig a legmagasabb szintű szakmai 
megoldásokat tudja nyújtani.

Az ADEY tisztítószerei eltávolítják a káros 
fekete vas-oxid-iszapot, a törmeléket 
és a vízkövet, melyek ellenkező esetben 
felhalmozódhatnak a rendszerben és a 
kazán leállásához vezethetnek, csökkentik a 
hatékonyságot és megnövelik a fűtésszámlát.

MC3+ Központifűtés-rendszer tisztítófolyadék –  
48. oldal 

A MagnaCleanse adalékkal végzett 
rendszerátmosás mindössze két óra alatt 
eltávolítja a lebegő fekete vas-oxidot. Ez sokkal 
költséghatékonyabb, hatékony és egyszerű 
átmosási megoldást jelent.

MagnaCleanse - 22. oldal 

Tisztítás
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Az ADEY jól bevált gyakorlata

A karbantartás elengedhetetlen a 
központifűtés-rendszer folyamatos 
védelmének és hatásfokának 
fenntartásához. A rendszer folyamatos 
védelmének biztosítása érdekében a 
központifűtés-rendszer és a Magna 
Clean szűrő szervizelését évente el kell 
végezni. 

A vízminőség ellenőrzését vagy az ADEY 
helyszíniMC1+ gyorstesztelő készletével kell 
elvégezni, vagy teljes rendszerellenőrzést 
kell végezni az ADEY vízminőség-ellenőrző 
tesztkészletével. Az ADEY 5 évente javasolja 
a rendszervédelem megújítását az MC1+ 
használatával.

A piacvezető MagnaClean mágneses 
szűrő eltávolítja a fekete vas-oxid-iszapot 
a rendszerből, ezzel folyamatos védelmet 
biztosít és segít meghosszabbítani a kazán 
élettartamát.

MagnaClean szűrők - 8-36. oldal

A megnövelt hatékonyságú, nagy teljesítményű 
inhibitor megvédi a rendszert a korróziótól 
és a vízkő-lerakódásoktól, megőrzi a fűtési 
teljesítményt és a kazán teljesítményét.

MC1+ Központifűtés-rendszer védőfolyadék –  
49. oldal 

Az iparágban egyedüliként UKAS 
akkreditációval rendelkező 
laboratórium gyors és megbízható 
vízminőségellenőrzési vizsgálatokat 
végez, melyek eredményei a minta 
beérkezését követő 24 órán belül 
rendelkezésre állnak. 

Az ADEY vállalat UKAS akkreditációval 
rendelkező laboratóriumai magasra helyezik 
a mércét a vízminőség-ellenőrzés területén. 
A vízminőségi vizsgálatokról kiadott, 24 
órán belül elkészített, prémium online 
jelentésekben az elemzés bemutatja a 
rendszerproblémák valószínű okait, valamint 
javaslatokat tesz a fűtőrendszer teljes 
hatékonyságának visszaállítására.

Vízminőség-vizsgálat – 61. oldal  

Védelem

Karbantartás

Vizsgálat
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Szűrőbetét fedele

Légtelenítő

O-gyűrű

MágnesMágnesköpeny

Felső szelep

Szűrőbetét

Gyorskioldó 
kapcsoló

Leürítő dugasz 

Alsó szelep

(1" BSP menetes és 22 mm-es roppantógyűrűs 
kivitelben kapható)

(1" BSP menetes és 22 mm-es 
roppantógyűrűs kivitelben kapható) 
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Háztartási 
MagnaClean szűrők 
A magnetit első helyen szerepel a központifűtés-rendszerek 
meghibásodásának okai között, mely elkerülhető az ADEY 
mágneses szűrőinek beépítésével.

Mivel a fekete vas-oxid-részecskéi rendkívül 
aprók, igazán hatékony szűrést csak úgy 
lehet elérni, ha az elsődleges szűrési 
eljárásként erős mágnesmagot alkalmazunk. 
Ez a folyamat a fűtésrendszeren áthaladó 
részecskék méretétől függetlenül működiki 
fog. Ezért nem meglepő, hogy az ADEY 
egyedül az Egyesült Királyságban több mint 
5 millió szűrőt adott el, és fűtésszerelők, 
valamint épületgépészek ezrei javasolják a 
szűrők használatát.

Az ADEY piacvezető szűrőcsaládjának 
termékei, a MagnaClean XS-90-től a 
MagnaClean Professional2XP termékig 
bezárólag kifejezetten a fűtés- és 
hűtésrendszerekben található magnetit 
szűrését célozzák. Ez a termékcsalád 
folyamatos védelmet biztosít és garantálja a 
kiemelkedő üzemi hatékonyságot. Az egyedi 
szűrőkialakítás univerzálisan kiszűri a  
mágneses és nem mágnesezhető 
törmeléket egyaránt. Szűrőink radiátoros 
és padlőfűtéses rendszerekhez egyaránt 
használhatóak, így teljeskörű megoldást 
jelentenek a fűtésrendszerek védelméhez.

Az ADEY felismerte, hogy az épületgépészeti 
mérnökök minőségi termékeket és 
nyugalmat szeretnének kínálni ügyfeleiknek 
hosszú távú befektetéseikhez. Az ADEY 
szűrőkön 10 évnyi felgyorsított életciklus-
tesztelésnek megfelelő vizsgálatokat 
végeznek, és emellé társul a legmagasabb 
minőségű alkatrészek iránti elkötelezettség, 
ezért az XS-90 és Professional2 szűrőkhöz 
most 2 év teljeskörű termékjótállást adunk.
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A MagnaClean XS-90 egy rendkívül 
rugalmas, kompakt szűrő, amely a 
legszűkebb helyekre is beépíthető. 

Kialakítása rendkívül rugalmas 
szerelhetőséget biztosít – 5 irányban 
beépíthető, így a korábban hozzáférhetetlen 
helyekre is beszerelhetnek szűrőket. 

Előnyök a szerelésnél
• Erőteljes MagnaClean® mágneses szűrési 

technológia

• Rendkívül rugalmasan szerelhető –  
5 irányban beépíthető 

• Kiemelkedően kompakt, helytakarékos 
szűrő

• Függőleges és vízszintes irányban, 
illetve a kettő között bármilyen szögben 
beépíthető

• Beszerelésre készen szállítjuk 

Az ADEY jól bevált gyakorlatának legfontosabb elemei: 
MC1+ Rapide Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK – 49. oldal 
MC3+ Rapide Központifűtés-rendszer TISZTÍTÓFOLYADÉK – 48. oldal 

*Egy tipikus, három hálószobás ingatlanhoz, független kutatás alapján.

Előnyök a 
lakástulajdonosok 
részére
• 7% éves megtakarítás a fűtésszámlákon*

• Azonnali és folyamatos rendszervédelem

• Hosszabb rendszer-élettartam

• Kevesebb széndioxid-kibocsátás (évi 
200-250 kg) 

A MagnaClean XS-90 beszerelését 
a visszatérő csővezetékbe kell 
elvégezni. Ha a visszatérő csővezeték 
nem alkalmas erre, akkor kiegészítő 
szerelvények iktathatók be. 

Az ADEY® minden esetben javasolja 
mágneses szűrők beszerelését új és 
meglévő rendszerekbe egyaránt. mivel 
ez nem csak a kazán élettartamát növeli 
meg, de csökkenti a karbantartási 
igényt és a fűtésszámlát is. 

Az ADEY jól bevált gyakorlatának 
legfontosabb elemei:

MC1+Rapide központifűtés-rendszer 
VÉDŐFOLYADÉK 

MC3+Rapide központifűtés-rendszer 
TISZTÍTÓFOLYADÉK. 

Mindenre 
beszerelhető 

Termékkód: 3/4" BSP:  FL1-03-04748-EU 
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Szűrőbetét és fedél 
Szűrőbetét és menetes gyűrű anyaga:  
Üvegszállal erősített polimer 

Folyadékkapacitás: 290 ml

Bemeneti átmérő: ¾" BSP

Kimeneti átmérő: ¾"BSP

Szűrőbetét menete: Nyomástartó menet 

Áramlási konfiguráció: Egyirányú 

A szűrőbetét szeleptömítése: EPDM

Mágnes
Hossz: 82,5 mm

Átmérő: 20 mm

Leürítő és csatlakozó
Leürítő dugasz anyaga: Réz

Leürítő dugasz menete: M8 (nem szabványos)

Tömítések: EPDM

Légtelenítő csavar
Ház anyaga: Réz

Csavar: Réz

Menetes csatlakozó felület: M6

Szervizelési helyigény
Légtelenítő: 20 mm

Leürítő dugasz: 30 mm

Csomagolás és kezelés
Egyes egységenként szállítjuk, az összes 
 tartozékával

Tárolás
Nincs különleges tárolási előírás

Víz belső üzemi hőmérséklete: 3°C - 95°C

Víz belső üzemi nyomása: Legfeljebb 4,5 bar

Maximális átfolyási sebesség: 50 liter/perc

Minden szűrőhöz mellékeljük a  
teljes szerelési útmutatót, amely az adey.com  
weboldalról is letölthető

Műszaki adatok 
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Az új MagnaClean Atom™  
rendkívül kompakt, helytakarékos szűrő. A 
szerelőkkel közösen fejlesztettük ki,  
hogy a legszűkebb helyekre is beépíthető 
legyen.

A MagnaClean Atom megvédi a 
központifűtés-rendszert a fekete 
vas-oxid káros hatásaitól. Rendkívül 
kompakt kialakítása révén a korábban 
hozzáférhetetlen helyekre is beszerelhető 
szűrő

Előnyök a szerelésnél
• Mindössze 115 mm kivágott 

csőhosszúság szükséges a beszereléshez, 
így a legszűkebb helyekre is befér

• További rugalmasságot jelent, hogy 
függőleges és vízszintes csövekre is 
szerelhető

• A szűrők megkerülő vezetékre is 
szerelhetők, így szervizelésnél nem 
szükséges lekapcsolni a fűtésrendszert

• Teljesen összeszerelt állapotban, 
beszerelésre kész állapotban szállítjuk, 
így a helyszínen időt takarít  meg a 
szerelésnél

• Csúszóhüvelyes kialakítása megkönnyíti 
a beszerelést

• Az ADEY® Rapide® használatával 
gyorsan és egyszerűen adagolhatók bele 
vegyszerek

Mindenre 
beszerelhető szűrő
A MagnaClean Atom beszerelését 
a visszatérő csővezetékbe kell 
elvégezni. Ha a visszatérő csővezeték 
nem alkalmas erre, akkor kiegészítő 
szerelvények iktathatók be. 

Az ADEY minden esetben javasolja 
mágneses szűrők beszerelését új és 
meglévő rendszerekbe egyaránt. mivel 
ez nem csak a kazán élettartamát növeli 
meg, de csökkenti a karbantartási 
igényt és a fűtésszámlát is. 

Az ADEY jól bevált gyakorlatának legfontosabb elemei:
MC1+ Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK  – 49. oldal 
MC3+ Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK  – 48. oldal 

* Egy tipikus három hálószobás lakásnál, az Egyesült Királyságban végzett független kutatás alapján.

Előnyök a 
lakástulajdonosok 
részére
• 6% éves megtakarítás a fűtésszámlákon*

• Azonnali és folyamatos rendszervédelem

• Hosszabb rendszer-élettartam

• Csökkent széndioxid-kibocsátás

Termékkódok:  

3/4" BSP:  FL1-03-03779-EU 

22 mm-es roppantógyűrű:  FL1-03-03779-EU
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Szűrőbetét
Anyag: Üvegszállal erősített polimer 

Folyadékkapacitás: 230 ml

Bemeneti átmérő: ¾" BSP

Kimeneti átmérő: ¾" BSP

Menet: Nyomástartó menet

Áramlási konfiguráció: Egyirányú

Fő fedéltömítés: EPDM

A szűrőbetét szeleptömítése: EPDM

Mágnes
Hossz: 82,5 mm

Átmérő: 20 mm

Légtelenítő szelep és leürítő csat-
lakozó
Anyag: Réz

Menet mérete: M8 (nem szabványos)

Tömítések: EPDM

Légtelenítő csonk
Anyag: Réz

Menetes csatlakozó felület: M6

Szervizelési helyigény
Légtelenítő (felső): 20 mm

Leürítő dugasz (alsó): 30 mm

Csomagolás és kezelés:
Egyes egységenként szállítjuk, az összes 
tartozékával

Tárolás:
Nincs különleges tárolási előírás

Víz belső üzemi hőmérséklete: 
3 °C - 95 °C

Belső üzemi víznyomás: 
legfeljebb 4,5 bar

Maximális átfolyási sebesség: 50 l/perc 

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes 
szerelési útmutatót, amely az adey.com 
weboldalról is letölthető

Műszaki adatok

Bemeneti/kimeneti szelep

Szűrőbetét                             

C
ső

ki
vá

gá
s 
1
2
1 
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A kompakt kialakítású MagnaClean Micro2 
egy kétfunkciós szűrő, amely a magnetit 
eltávolítására szolgál kisebb központifűtés-
rendszerekben. 

A MagnaClean Micro2 rendkívüli védelmet 
biztosít a fekete vas-oxid-iszap és a nem 
mágnesezhető törmelék káros hatásaival 
szemben, és ideális megoldást jelent a szűk 
helyekre történő beszerelésekhez. 

Előnyök a 
lakástulajdonosok 
részére 
• 7% éves megtakarítás a fűtésszámlákon* 

• Azonnali és folyamatos rendszervédelem 

• Hosszabb rendszer-élettartam

• Kevesebb széndioxid-kibocsátás 

• Kifejezetten kisebb fűtésrendszerekhez 
tervezett szűrőméret 

Előnyök a szerelésnél 
• A nagyteljesítményű kompakt szűrő 

ideális megoldást jelent a szűk helyekre

• A csővezetékbe szerelés mindössze két 
perc alatt elvégezhető

• A 360°-ban elforgatható szelepek 
többféle beszerelési lehetőséget 
biztosítanak

• Kétirányú áramlási iránya miatt 
bármelyik csatlakozó lehet bemenet, így 
megnő a beszerelési rugalmasság

• Ultravékony köpeny a mágneses szűrési 
teljesítmény javítása érdekében

• Alacsony profilú leürítő szelepkialakítás a 
könnyebb szervizelés és adagolás 
érdekében

• Dupla visszaáramlás a maximális 
törmelékszűrés érdekében

• Továbbfejlesztett köpenykialakítás a 
kettős nem-mágneses szűréshez

• Gyorscsatlakozók a gyorsabb szervizelés 
megkönnyítése érdekében 

• Gyorscsatlakozó a 
MagnaCleanse készlethez

Mindenre beszerelhető szűrő 

A MagnaClean Micro2 beszerelését 
a visszatérő csővezetékbe kell 
elvégezni. Ha a visszatérő csővezeték 
nem alkalmas erre, akkor kiegészítő 
szerelvények iktathatók be.

Az ADEY minden esetben javasolja 
mágneses szűrők beszerelését új és 
meglévő rendszerekbe egyaránt. mivel 
ez nem csak a kazán élettartamát növeli 
meg, de csökkenti a karbantartási igényt 
és a fűtésszámlát is.

Az ADEY jól bevált gyakorlatának legfontosabb elemei:
MC1+ Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK  – 49. oldal 
MC3+ Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK  – 48. oldal 

Termékkódok:  

1" -os menet: FL1-03-01689-EU  

22 mm-es roppantógyűrű: FL1-03-01274-EU

* Egy tipikus három hálószobás lakásnál, az Egyesült 
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Bemeneti/kimeneti szelep

Szűrőbetét és fedél

Szűrőbetét és fedél 
Anyag: Üvegszállal erősített műanyag

Folyadékkapacitás: 250 ml

Bemeneti átmérő: 22 mm a szelepen

Kimeneti átmérő: 22 mm a szelepen

Menet: Nyomástartó menet

Áramlási konfiguráció: Kétirányú

Fő fedéltömítés: EPDM

A szűrőbetét szeleptömítése: EPDM 

Mágnes
Ház: Rozsdamentes acél

Hossz: 97,5 mm

Átmérő: 19 mm

Légtelenítő szelep
Ház anyaga: Nikkelezett réz

Csavar: Nikkelezett réz

Menet mérete: M6

Tömítések: EPDM 

Leürítő csatlakozó
Leürítő dugasz anyaga: Nikkelezett réz

Leürítő dugasz menete: M8

Tömítések: EPDM

Háromszorosan tömített illesztések
Ház anyaga: Nikkelezett réz

Tömítések anyaga: Hosszú élettartamú PTFE 
golyós tömítések

O-gyűrű anyaga: EPDM 70 tömítések x3

Szelep bemenet/kimenet: 22 mm

Szervizelési helyigény
Légtelenítő (felső): 50 mm

Leürítő dugasz (alsó): 50 mm

Max. üzemi hőmérséklet: 95 °C

Max. üzemi nyomás: 6 bar

Min. beszerelési magasság: 191 mm

Maximális átfolyás: 50 l/perc (3 m³/óra)

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes szerelési 
útmutatót, amely az adey.com weboldalról is 
letölthető

Műszaki adatok
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Nem csoda, hogy a MagnaClean 
Professional2 a legnépszerűbb mágneses 
szűrő az Egyesült Királyságban, hiszen 
teljesítményét és kapacitását kifejezetten 
a központifűtés-rendszerekben található 
magnetit eltávolítására tervezték.

A MagnaClean Professional2 egyedi 
kialakítása révén a lehető legjobb szűrési 
teljesítményt biztosítja az első áthaladáskor, 
aktívan szűri a keringő törmeléket, így egész 
évben védi a teljes rendszert. Európában 
több ezer szerelő választja elsőként a 
MagnaClean Professional2 szűrőt, mivel 
az kiemelkedő teljesítményt biztosít a 
háztartási központifűtés-rendszerek 
védelmében. 

Előnyök a 
lakástulajdonosok 
részére 
• 7% éves megtakarítás a fűtésszámlákon*

• Azonnali és folyamatos rendszervédelem

• Hosszabb rendszer-élettartam

• Kevesebb széndioxid-kibocsátás

• Kifejezetten a háztartási 
fűtésrendszerekhez tervezett szűrőméret

Előnyök a szerelésnél
• A csővezetékbe szerelés mindössze két 

perc alatt elvégezhető 

• A 360°-ban elforgatható szelepek 
többféle beszerelési lehetőséget 
biztosítanak 

• Kétirányú áramlási iránya miatt bármelyik 
csatlakozó lehet bemenet, így megnő a 
beszerelési rugalmasság 

• Ultravékony köpeny a mágneses szűrési 
teljesítmény javítása érdekében 

• Alacsony profilú leürítő szelepkialakítás 
a könnyebb szervizelés és adagolás 
érdekében 

• Dupla visszaáramlás a maximális  
törmelékszűrés érdekében 

• Továbbfejlesztett köpenykialakítás 
a kettős áramlású nem-mágneses 
szűréshez 

• Gyorscsatlakozók a gyorsabb szervizelés 
megkönnyítése érdekében 

• Gyorscsatlakozó a MagnaCleanse 
készlethez

Az ADEY jól bevált gyakorlatának legfontosabb elemei: 
MC1+ Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK  – 49. oldal 
MC3+ Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK  – 48. oldal 

Termékkódok:  

1" -os menet: FL1-03-01688-EU  

22 mm-es roppantógyűrű: CP1-03-00022-EU

Mindenre beszerelhető szűrő

A MagnaClean Professional2 
beszerelését a visszatérő csővezetékbe 
kell elvégezni. Ha a visszatérő 
csővezeték nem alkalmas erre, akkor 
kiegészítő szerelvények iktathatók be.

Az ADEY minden esetben javasolja 
mágneses szűrők beszerelését új és 
meglévő rendszerekbe egyaránt. mivel 
ez nem csak a kazán élettartamát növeli 
meg, de csökkenti a karbantartási 
igényt és a fűtésszámlát is.
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Szűrőbetét és fedél 
Anyag: Üvegszállal erősített műanyag 

Folyadékkapacitás: 550 ml 

Bemeneti átmérő: 22 mm a szelepen 

Kimeneti átmérő: 22 mm a szelepen 

Menet: Nyomástartó menet 

Áramlási konfiguráció: Kétirányú 

Fő fedéltömítés: EPDM 

A szűrőbetét szeleptömítése: EPDM 

Mágnes 
Ház: Rozsdamentes acél 

Hossz: 150 mm 

Átmérő: 19 mm

Légtelenítő szelep 
Ház anyaga: Nikkelezett réz 

Csavar: Nikkelezett réz 

Menet mérete: M6 

Tömítések: EPDM

Leürítő csatlakozó 
Leürítő dugasz anyaga: Nikkelezett réz 

Leürítő dugasz menete: M8 

Tömítések: EPDM 

Háromszorosan tömített szelepek 
Ház anyaga: Nikkelezett réz 

Tömítések anyaga: Hosszú élettartamú PTFE 
golyós tömítések 

O-gyűrű anyaga: EPDM 70 tömítések x3 

Szelep bemenet/kimenet: 22 mm

Szervizelési helyigény 
Légtelenítő (felső): 50 mm 

Leürítő dugasz (alsó): 50 mm  

Max. üzemi hőmérséklet: 95 °C  

Max. üzemi nyomás: 6 bar 

Min. beszerelési magasság: 244 mm  

Maximális átfolyás: 50 l/perc (3 m³/óra) 

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes szerelési 
útmutatót, amely az adey.com weboldalról is 
letölthető

Műszaki adatok

Bemeneti/kimeneti szelep

Szűrőbetét és fedél
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A MagnaClean Professional2XP nagyobb 
szűrési kapacitással rendelkezik, így 
nagyobb mennyiségű magnetitet képes 
eltávolítani, és tökéletes megoldást jelent a 
nagyobb központifűtés-rendszerekhez.

A MagnaClean Professional2XP védelmet 
biztosít a fekete vas-oxid-iszap és a nem 
mágnesezhető törmelék káros hatásaival 
szemben. Más szűrőkkel ellentétben 28 
mm-es szeleppel, ultravékony köpennyel, 
kettős szűrőkamrával, nagyobb szűrőbetéttel 
és iszaptároló kapacitással rendelkezik, ami 
lehetővé teszi a nagyobb rendszerekben 
és radiátorokban keletkező nagyobb 
mennyiségű törmelék kiszűrését és 
eltávolítását.

Előnyök a 
lakástulajdonosok 
részére
• 7% éves megtakarítás a fűtésszámlákon*

• Azonnali és folyamatos rendszervédelem

• Hosszabb rendszer-élettartam

• Kevesebb széndioxid-kibocsátás

• Kifejezetten nagyobb háztartási 
fűtésrendszerekhez tervezett szűrőméret

Előnyök a szerelésnél
• Nagyobb háztartási fűtésrendszerekhez 

terveztük 

• Nagyobb szűrőkapacitás 

• A 360°-ban elforgatható szelepek 
többféle beszerelési lehetőséget 
biztosítanak 

• Kétirányú áramlási iránya miatt bármelyik 
csatlakozó lehet bemenet, így megnő a 
beszerelési rugalmasság 

• Ultravékony köpeny a mágneses szűrési 
teljesítmény javítása érdekében 

• Alacsony profilú leürítő szelepkialakítás 
a könnyebb szervizelés és adagolás 
érdekében 

• Továbbfejlesztett köpenykialakítás 
a kettős áramlású nem-mágneses 
szűréshez 

• Gyorscsatlakozók a gyorsabb szervizelés 
megkönnyítése érdekében 

• Gyorscsatlakozó a  
MagnaCleanse készlethez 

Az ADEY jól bevált gyakorlatának legfontosabb elemei: 
MC1+ Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK  – 49. oldal 
MC3+ Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK  – 48. oldal 

Termékkódok:  

1" -os menet: FL1-03-01690-EU 

28 mm-es roppantógyűrű: FL1-03-01357-EU

Mindenre beszerelhető szűrő

A MagnaClean Professional2XP 
beszerelését a visszatérő csővezetékbe 
kell elvégezni. Ha a visszatérő 
csővezeték nem alkalmas erre, akkor 
kiegészítő szerelvények iktathatók be.

Az ADEY minden esetben javasolja 
mágneses szűrők beszerelését új és 
meglévő rendszerekbe egyaránt. mivel 
ez nem csak a kazán élettartamát növeli 
meg, de csökkenti a karbantartási 
igényt és a fűtésszámlát is.
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Bemeneti/kimeneti 
szelep

Szűrőbetét és fedél

Szűrőbetét és fedél 
Anyag: Üvegszállal erősített műanyag

Folyadékkapacitás: 840 ml

Bemeneti átmérő: 28 mm a szelepen

Kimeneti átmérő: 28 mm a szelepen

Menet: Nyomástartó menet

Áramlási konfiguráció: Kétirányú

Fő fedéltömítés: EPDM

A szűrőbetét szeleptömítése: EPDM

Mágnes
Ház: Rozsdamentes acél

Hossz: 225 mm

Átmérő: 19 mm

 

Légtelenítő szelep
Ház anyaga: Nikkelezett réz

Csavar: Nikkelezett réz

Menet mérete: M6

Tömítések: EPDM

Leürítő csatlakozó
Leürítő dugasz anyaga: Nikkelezett réz

Leürítő dugasz menete: M8

Tömítések: EPDM

Háromszorosan tömített szelepek
Ház anyaga: Nikkelezett réz

Tömítések anyaga: Hosszú élettartamú PTFE 
golyós tömítések

O-gyűrű anyaga: EPDM 70 tömítések x3

Szelep bemenet/kimenet: 28 mm

Szervizelési helyigény
Légtelenítő (felső): 50 mm

Leürítő dugasz (alsó): 50 mm

Max. üzemi hőmérséklet: 95 °C

Max. üzemi nyomás: 6 bar

Min. beszerelési magasság: 310 mm

Maximális átfolyás: 80 l/perc (4,8m3/óra)

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes szerelési 
útmutatót, amely az adey.com weboldalról is 
letölthető.

Műszaki adatok
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A MagnaClean TwinTech kiemelkedően 
hatékony, kettős hatásmechanizmussal 
működő szűrő a mágneses és nem 
mágnesezhető törmelék, valamint a 
biológiai szennyezőréteg kiszűréséhez. 
Kifejezetten padlófűtési rendszerekhez 
tervezve. 

A MagnaClean TwinTech védelmet 
biztosít a fekete vas-oxid-iszap és a nem 
mágnesezhető törmelék káros hatásaival 
szemben.  
A nagyteljesítményű mágneses szűrő és 
a korszerű finomszemű acélháló kiszűri a 
mágneses és nem mágnesezhető iszapot, 
valamint a biológiai szennyezőréteget 
egyaránt, így ideálisan használható 
padlófűtési rendszerekhez.

Előnyök a 
lakástulajdonosok 
részére
• 7% éves megtakarítás a fűtésszámlákon*  

• Azonnali és folyamatos rendszervédelem  

• Hosszabb rendszer-élettartam  

• Kevesebb széndioxid-kibocsátás 

Előnyök a szerelésnél
• Kettős rendszervédelem 

• Kiemelkedő mágneses szűrés 

• Rozsdamentes acélháló a biológiai 
szennyezőréteg hatékony eltávolításához 

• Ideális megoldás padlófűtési  
rendszerekhez. 

• Egyutas szelep az egyszerű adagoláshoz 

• Egyszerű adagolás és szervizelés 

Mindenre beszerelhető szűrő

A MagnaClean TwinTech beszerelését 
a visszatérő csővezetékbe kell 
elvégezni. Ha a visszatérő 
csővezeték nem alkalmas erre, akkor 
kiegészítő 
szerelvények iktathatók be. 

Az ADEY minden esetben javasolja 
mágneses szűrők beszerelését új és 
meglévő rendszerekbe egyaránt. mivel 
ez nem csak a kazán élettartamát növeli 
meg, de csökkenti a karbantartási 
igényt és a fűtésszámlát is.

Az ADEY jól bevált gyakorlatának legfontosabb elemei:  
MC1+ Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK  – 49. oldal 
MC3+ Központifűtés-rendszer VÉDŐFOLYADÉK  – 48. oldal 
MC10+és MC10+ Rapide padlófűtési és központifűtés-rendszer CSÍRAÖLŐ - 50. oldal 

Termékkód:  

22 mm-es roppantógyűrű: MCTT001-EU
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Bemeneti és kimeneti szelep

Szűrőbetét és fedél

Drótháló

Szűrőbetét és fedél
Anyag: Üvegszállal erősített műanyag

Folyadékkapacitás: 340 ml (vegyszeredény)

Bemeneti átmérő: 22 mm a szelepen

Kimeneti átmérő: 22 mm a szelepen

Menet: Nyomástartó menet

Áramlási konfiguráció: Az áramlásnak

az alsó csatlakozón kell be- és a felső csat-
lakozón kilépni

Mágnes
Ház: Rozsdamentes acél

Hossz: 150 mm

Átmérő: 25 mm

Légtelenítő szelep
Ház anyaga: Nikkelezett réz

Csavar: Nikkelezett réz

Tartószerkezet: Nikkelezett réz

Golyó: Rozsdamentes acél

Rugó: Rozsdamentes acél

Külső hatlapfejű: 22 mm

Háromszorosan tömített szelep
Ház anyaga: Nikkelezett réz

Tömítések anyaga: Hosszú élettartamú PTFE 
golyós tömítések

O-gyűrű anyaga: Nitrile 70

Szelep bemenet/kimenet: 22 mm

Szervizelési helyigény
Légtelenítő (felső): 50 mm

A mágnesfedéltől (alul): 95 mm

Drótháló 
Anyag: Rozsdamentes acél

Átmérő: Körülbelül 90 mm

Max. üzemi hőmérséklet: 95 °C

Max. üzemi nyomás: 6 bar

Maximális átfolyás: 50 l/perc (3 m3/óra)

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes szerelési 
útmutatót, amely az adey.com weboldalról is 
letölthető.

Műszaki adatok
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Háztartási 
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A magnetit első helyen szerepel 
a központifűtés-rendszerek 
meghibásodásának okai között. A 
MagnaCleanse ennek eltávolítását célozza, 
és az ADEY jól bevált gyakorlatával 
kiegészítve rendkívül hatékony megoldást 
jelent a központifűtés-rendszerek 
folyamatos védelmére. 

A MagnaCleanse készlet használata 
gyors és hatékony átmosást tesz lehetővé, 
amellyel eltávolítja a káros fekete vas-
oxid magnetitet és a nem mágnesezhető 
anyagokat a központifűtés-rendszerből.

Előnyök a szerelésnél  
• Mindössze 2 órán belül eltávolít minden 

lebegő fekete vas-oxidot. 

• A tisztítószer koncentrált formában a 
rendszerben marad a teljes tisztítási 
folyamat során 

• A rendszerben keringő víz a tisztítási 
folyamat során fűtött állapotban marad, 
ami felgyorsítja és hatékonyabbá teszi a 
tisztítást  

• Víztakarékos – leengedésre csak a 
tisztítási folyamat végén lesz szükség  

• Hatékony és folyamatos védelem 
a kazánnak a jobb teljesítmény és 
hatékonyság érdekében

• Gyorscsatlakozási lehetőség közvetlenül 
a MagnaClean szűrő szelepére  

Az ADEY leürítő szelepe nagyobb kontrollt 
és rugalmasságot hozott az átöblítési 
folyamatba. A RapidFlush szűrő alsó 
bemeneti tömlőjére szerelt szelep az alábbi 
előnyöket kínálja.

• Rendszer nyomásmentesítése 

• A tisztításhoz leengedett vízzel a 
RapidFlush szűrő könnyen szervizelhető 
és leválasztható  

• A maradék tisztítószer könnyen 
kimosható a rendszerből 

• Hozzájárul a rendszer nem vastartalmú 
anyagoktól való megtisztításához 

VibraClean™

Az ADEY VibraClean® rezgőfejes 
radiátortisztító fontos szerepet játszik 
a MagnaCleanse átmosási eljárásában. 
Tesztek eredményei alapján 20 másodperc 
alatt több iszap eltávolíthat, mint 30 perces, 
VibraClean nélkül végzett tisztítással.  
A precíziós rezgőfej fellazítja az iszapot 
és a megkeményedett üledéket a 
radiátor leszerelése nélkül.

A készlet tartalma
A teljes MagnaCleanse készlet 
tartalmaz mindent, amire a teljes 
rendszer átmosásához szüksége lehet:
1x MagnaCleanse RapidFlush szűrő

1x VibraClean

1x MagnaCleanse tömlő-szelep 
csatlakozó

2x tömlő

6x csőbilincs

4x gyorscsatlakozó hüvely

1x leürítő szelep

A rendszer átmosása előtt

A MagnaCleanse rendszerátmosás után

Termékkód: MACK01-EU
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Közületi és ipari 
MagnaClean szűrők 

A közületi és az ipari fűtésrendszerek hatékonysága döntő 
fontosságú, az ADEY termékcsaládja pedig hozza az eredményeket. 
A MagnaClean Commercial olyan szűrő-termékcsalád, melyet 
kifejezetten közületi és ipari fűtésrendszerekhez fejlesztettünk ki.  
A jól bevált MagnaClean technológia hatékonyan szűri ki a fekete  
vas-oxid-iszapot és a rendszerben található törmeléket.

Mivel a fekete vas-oxid részecskéi rendkívül 
aprók, igazán hatékony szűrést csak úgy 
lehet elérni, ha az elsődleges szűrési 
eljárásként erős mágnesmagot alkalmazunk. 
Ez a folyamat a fűtésrendszeren áthaladó 
részecskék méretétől függetlenül  
működni fog.

Az ADEY felismerte, hogy az épületgépészeti 
mérnökök minőségi termékeket és 
nyugalmat szeretnének kínálni ügyfeleiknek 
hosszú távú befektetéseikhez. Az ADEY 
ezért kötelezte el magát a legmagasabb 
minőséget képviselő alkatrészek mellett, 
minden egyes termékében.
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Az ADEY Commercial termékeket 
könnyű- és nehézipari alkalmazásokhoz 
fejlesztettük ki, az alábbi szektorok részére:

Ipar – gyárak és termelőüzemek

Közület – irodaházak, közösségi és 
rekreációs központok

Lakóépületek – emeletes apartmanok, 
lakások, nagy épületek és ingatlanok

Egészségügy – kórházak, gondozási 
központok rendelők stb.

Szabadidő – sportcentrumok, uszodák, 
szabadidős központok, szállodák és mozik

Oktatás – egyetemek, főiskolák, általános- 
és középiskolák

Közösség – közösségi és önkormányzati 
épületek

A mágneses szűrők beszerelése akkor a 
leghatékonyabb, ha megfelelő vízkezelő 
programmal társulnak, és a rendszerbe az 
ADEY vízkezelő termékeit adagolja.

Garantált védelem 

Garantált védelem a közületi és ipari 
központifűtés-rendszerekhez
A MagnaClean Commercial termékcsaládba nagy teljesítményű mágneses szűrők tartoznak, 
melyeket arra terveztünk, hogy megvédjék és karbantartsák a nagy igénybevételnek kitett 
rendszereket, a kiskereskedelmi fűtésrendszerektől kezdve a nehézipari alkalmazásokig.  

A szűrő öntvényházának minőségét röntgenvizsgálattal ellenőriztük. A termékhez mellékelünk 
teljes karimás EPDM tömítéseket is, amelyek magas hőmérsékleten is megbízható tömítést 
biztosítanak. 

A MagnaClean Commercial azonnali és kézzel fogható előnyöket biztosít: javítja a 
teljesítményt és csökkenti a karbantartási költségeket. 

Közületi és ipari  
alkalmazások
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A MagnaClean DualXP szűrő két erős mágneses szűrőzónát alkalmazva 
még nagyobb mennyiségű vas-oxid-iszapot távolít el, így ideális megoldást 
jelent kis- és közepes méretű közületi rendszerekhez.  
A korszerű technológia áthidalja a háztartási szűrőcsalád és a MagnaClean 
ipari termékei közötti rést.

A MagnaClean DualXP kiemelkedő védelmet biztosít a fekete vas-oxid-iszap 
és a nem mágnesezhető törmelék káros hatásaival szemben. A DualXP 
mindegyik csatlakozóján integrált áramlásterelő irányítja a vizet mindkét 
mágneses szűrőzónába, ez biztosítja az egységes keringést a mágnesek 
teljes hosszán. Ezzel csökken a nyomásesés kockázata.  

A DualXP teleszkópos, 1½" BSP menetes csatlakozókat tartalmaz.  
Szűkítőidomot is biztosítunk 1¼”-os csőrendszerekhez. A csatlakozók 42 mm 
és 35 mm átmérőjű csövekhez állíthatók.

Termékkód:  

Teleszkópos csatlakozók 1¼" és 1½" menettel  

(42/35 mm átmérőjű csövekhez állítható):  

FL1-03-02028-EU

Műszaki adatok 
• Kettős mágneses kamra négy nem 

mágneses szűrőzónával

• Egységes 1½" BSP teleszkópos 
csatlakozók

• Szűkítőelemekkel kapható az 
1¼”-os csőrendszerekre végzett 
csatlakoztatáshoz

• A csőrendszerbe szerelhető és 
360°-ban elforgatható csatlakozók 
sokoldalú beszerelési lehetőségeket 
garantálnak, vízszintes és függőleges 
csőrendszerekben egyaránt használhatók

• Két alacsony profilú leürítő szelep segíti a 
könnyebb szervizelést és adagolást

• Az ultravékony köpeny erősíti a mágneses 
részecskeszűrési teljesítményt

•  Kétirányú áramlás; bármelyik csatlakozó 
használható bemeneti pontként
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Függőleges és vízszintes 
beszerelés 

A teleszkópos csatlakozók megkönnyítik 
a vízszintes és függőleges irányú 
beszerelést. A két sokoldalú csatlakozó 
az utólagos beszerelést is megkönnyíti. 
A meglévő beszerelések szervizelésekor 
a MagnaClean DualXP utólagos 
csatlakoztathatósága felgyorsíthatja a 
rögzítést, így időt és pénzt takaríthat meg.

A kettős mágneses kamra emellett kisebb 
helyet igényel, így a szűrő teljesítményének 
csökkenése nélkül könnyíti meg a 
beszerelők munkáját. A kettős kamra másik 
előnye, hogy megkönnyíti a vegyszerek 
adagolását 
a szűrőn keresztül.
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Nyomáscsökkenési 
folyamatábrák A MagnaClean DualXP termék térfogatáram - 

nyomásesés diagramjai az alábbi grafikon mutatja. 
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Szűrőbetétek és fedelek  
Anyag: Üvegszállal erősített műanyag

Űrtartalom: 2,43 liter (visszahúzott 
teleszkópos csatlakozókkal)

Menet: Nyomástartó menet

Áramlási konfiguráció: Kétirányú – bármelyik 
csatlakozó lehet a bemenet

Fő fedéltömítés: EPDM

Mágnesek x 2
Ház: Rozsdamentes acél

Hossz: 225 mm

Átmérő: 19 mm

Műszaki adatok 
Légtelenítő szelep x 2
Ház anyaga: Nikkelezett réz

Csavar: Nikkelezett réz

Menetes interfész: M6

Tömítések: EPDM

Leürítő csatlakozó x 2
Leürítő dugasz anyaga: Nikkelezett réz

Leürítő dugasz menete: M8

Tömítések: EPDM

Teleszkópos csatlakozó x 2
Bemenet: 1½" névleges furat

Kimenet: 1½" névleges furat

Ház anyaga: Nikkelezett réz

O-gyűrű anyaga: EPDM

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes 
szerelési útmutatót, amely az adey.com 
weboldalról is letölthető
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A MagnaClean DRX új, innovatív és kompakt 
kialakítást mutat be a fűtésrendszerek 
védelméhez. A precíziós megmunkálású, 
rozsdamentes acélból készült szűrőház köré, 
innovatív megoldású, lenyitható, erős 
neodímium mágneseket tartalmazó műanyag 
öveket szereltek. 

Az egyedi mágneses övtechnológia gyors 
és egyszerű szervizelést tesznek lehetővé. 
A mágnesek kioldásához elég lekapcsolni a 
övet rögzítő kapcsokat, így a fekete vas-oxid-
iszap könnyedén eltávolítható. A szervizelés 
elvégzéséhez csak minimális helyre van 
szükség a szűrő körül, ezért a kompakt 
kialakítás ideális megoldást jelent azokon a 
helyeken, ahol szűkös a rendelkezésre álló tér. 

A MagnaClean DRX 2”, 2½”, 3” és 4” 
csőméretekhez kapható, hogy megfeleljen 
a különböző alkalmazásokhoz. A 
termékhez mellékelünk EPDM teljes 
karimás tömítéseket is, amelyek magas 
hőmérsékleten is robosztus tömítést 
biztosítanak. 

Műszaki előnyök

• A fekete vas-oxid (iszap) hatékony 
mágneses szűrése

• Segíti visszaállítani a fűtésrendszer 
hatékonyságát és teljesítményét

• Alkalmas a csővezetékbe vagy oldalágba 
szereléshez

• Csökkenti a folyamatos karbantartási 
költségeket

• Összegyűjti a nagy részecskéket és a 
mikroszemcséket is

• Szabadalmaztatott kialakítása garantálja a 
kis nyomásveszteséget

• Egyszerű adagolás és szervizelés

• Függőleges és vízszintes csővezetékekre is 
beszerelhető

• Minden fűtésrendszerrel kompatibilis

• Az Egyesült Királyságban gyártva

Megvásárolható tartozékok:

• Automata légtelenítő

• Hőszigetelő burkolat

DRX DN 50  35 m3/óra 

DRX DN 65 45 m3/óra 

DRX DN 80 65 m3/óra 

DRX DN 100 100 m3/óra

™  

Termékkód:  

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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Műszaki adatok
DRX 2" / DN 50 
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Tokozás
Anyag: Rozsdamentes acél

Űrtartalom literben (hozzávetőleg): 4,97 l

Beépítés: Csővezetékbe lehetőleg vízszintesen

Tömítések: EDPM karimatömítés

Leürítő pont menete: ¾” BSPT

Maximális üzemi nyomás: 16 bar

Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C

Légtelenítő: kézi

Egység teljes tömege
2”:  12,0 kg

Mágnesszerelvény
Tokozás: PA6 műanyag

Mágnes - típusa: Neodímium

Mágnesek - száma: 48

Mágnesek - méretei:  
20 mm átm. x 10 mm vastagság

Nyomástartó áramlási karima
Karima átmérője: 165 mm

Karima vastagsága: 18 mm

Karima típusa: PN16 (B16.5 150. osztály)

Csavarméret: M16

Csavarok száma: 4

Csavarfuratkör-átmérő: 125 mm

Maximális átfolyás: 35 mm 3/óra

Minden szűrőhöz mellékeljük  
a teljes szerelési útmutatót,  
amely az adey.com weboldalról is letölthető. 

Ø 53 mm a furathoz

Ø 202 mm

Ø 165 mm

403 mm

20
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 m
m
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Műszaki adatok
DRX 2½" / DN 65 

Tokozás
Anyag: Rozsdamentes acél

Űrtartalom literben (hozzávetőleg): 5,12 l

Beépítés: Csővezetékbe lehetőleg vízszintesen

Tömítések: EDPM karimatömítés

Leürítő pont menete: ¾” BSPT

Maximális üzemi nyomás: 16 bar

Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C

Légtelenítő: kézi

Egység teljes tömege
2.½”:  13,2 kg

Mágnesszerelvény
Tokozás: PA6 műanyag

Mágnes - típusa: Neodímium

Mágnesek - száma: 48

Mágnesek - méretei:  
20 mm átm. x 10 mm vastagság

Nyomástartó áramlási karima
Karima átmérője: 185 mm

Karima vastagsága: 18 mm

Karima típusa: PN16 (B16.5 150. osztály)

Csavarméret: M16

Csavarok száma: 4

Csavarfuratkör-átmérő: 145 mm

Maximális átfolyás: 45 mm 3/óra

Minden szűrőhöz mellékeljük 
a teljes szerelési útmutatót,  
amely az adey.com weboldalról is letölthető. 
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Műszaki adatok
DRX 3" / DN 80 
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Tokozás
Anyag: Rozsdamentes acél

Térfogat (PED) literben (hozzávetőleg):  
6,36 l rozsdamentes acél

Beépítés: Csővezetékbe lehetőleg  
vízszintesen

Tömítések: EDPM karimatömítés

Leürítő pont menete: ¾” BSPT

Maximális üzemi nyomás: 16 bar

Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C

Légtelenítő: kézi

Egység teljes tömege
3”:  15,7 kg

Mágnesszerelvény
Tokozás: PA6 műanyag

Mágnes - típusa: Neodímium

Mágnesek - száma: 64

Mágnesek - méretei:  
20 mm átm. x 10 mm vastagság

Nyomástartó áramlási karima
Karima átmérője: 200 mm

Karima vastagsága: 15 mm

Karima típusa: PN16 (B16.5 150. osztály)

Csavarméret: M16

Csavarok száma: 8

Csavarfuratkör-átmérő: 180 mm

Maximális átfolyás: 65 mm 3/h

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes 
szerelési útmutatót, amely az adey.com 
weboldalról is letölthető. 

Ø 80 mm a furathoz
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Műszaki adatok
DRX 4" / DN 100 

Tokozás
Anyag: Rozsdamentes acél

Térfogat (PED) literben (hozzávetőleg): 7.76L 
 rozsdamentes acél

Beépítés: Csővezetékbe lehetőleg vízszintesen

Tömítések: EDPM karimatömítés

Leürítő pont menete: ¾" BSPT

Maximális üzemi nyomás: 16 bar

Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C

Légtelenítő: kézi

Egység teljes tömege
4":  18,9 kg

Mágnesszerelvény
Tokozás: PA6 műanyag

Mágnes - típusa: Neodímium

Mágnesek - száma: 80

Mágnesek - méretei: 20 mm átm. x 10 mm vast-
agság

Nyomástartó áramlási karima
Karima átmérője: 220 mm

Karima vastagsága: 15 mm

Karima típusa: PN16 (B16.5 150. osztály)

Csavarméret: M16

Csavarok száma: 8

Csavarfuratkör-átmérő: 180 mm

Maximális átfolyás: 100 mm 3/óra

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes szerelési 
útmutatót,  
amely az adey.com weboldalról is letölthető. 
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Nyomáscsökkenési 
folyamatábrák
A MagnaClean DRX termékek térfogatáram - nyomásesés diagramjai.. 
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A MagnaClean Commercial termékcsaládba erős mágneses szűrők tartoznak, melyeket arra 
terveztünk, hogy megvédjék és karbantartsák a nagy igénybevételnek kitett rendszereket, a 
kiskereskedelmi fűtésrendszerektől kezdve a nehézipari alkalmazásokig.  
Ez a technológia eltávolítja a fekete vas-oxid-iszapot és a törmeléket, ezáltal hatékonyan 
képes karbantartani és védeni a kereskedelmi fűtésrendszereket.

A MagnaClean Commercial az EN 13445:2009 szabvány szerint, öt méretben kerül 
gyártásra, hogy a különféle keresztmetszetű alkalmazások széles körében megfeleljen.

A legmagasabb műszaki követelmények alapján gyártott, egyetlen öntvényből készült szűrők 
2", 3", 4", 6" és 8" csőmérethez használhatók PN16 karimákkal. A szűrő öntvényházának 
minőségét röntgenvizsgálattal ellenőriztük. A termékhez mellékelünk EPDM teljes karimás 
EPDM tömítéseket is, amelyek magas hőmérsékleten is megbízható tömítést biztosítanak.

Termékkódok: 

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

Műszaki adatok  
• Kiemelkedő hatékonysággal szűri a 

fekete vas-oxidot;a teszteken akár 
80%-kal hatékonyabbnak bizonyult a 
hagyományos eljárásoknál

• Segíti visszaállítani a fűtésrendszer 
hatékonyságát és teljesítményét; akár 
30%-kal javítja a hatékonyságot

• Az egyenként hozzáférhető mágnesek 
egyszerűbb és biztonságosabb 
szervizelést tesznek lehetővé  

• Az egyedi mágnesekkel szerelt 
MagnaClean Commercial szűrők az 
alábbi méretekben kaphatók: DN50, 
DN80 és DN100

• Csökkenti a folyamatos karbantartási 
költségeket 

• A szerkezet megfelel a nyomástartó 
eszközökre vonatkozó 97/23/EK irányelv 
rendelkezéseinek

• A betekintő ablakon  
keresztül könnyen ellenőrizhető a 
törmelék kiszűrése

• Összegyűjti a nagy részecskéket és a 
mikroszemcséket is

• Minden fűtésrendszerrel kompatibilis

• Egyszerű adagolás és szervizelés

• Az Egyesült Királyságban gyártva

A kép a MagnaClean Commercial  

DN50 szűrőt mutatja
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Tokozás 
Anyag: 304L rozsdamentes acél

Leürítő pont: 1¼" BSPP furat, 1¼" BSPT dugasz

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C

Szűrő száraz tömege: 25,7 kg

Mágnesek
Anyag: Nagy teljesítményű, NdFeB

Védőtok: 304L rozsdamentes acél

Fedéltömítés: EPDM

Csatlakozó karima
Méret: PN16, EPDM tömítéssel szerelve

Karima vastagsága: 18 mm

Csavarméret: M16

Csavarszám: 4

Csavarfuratkör-átmérő: 125

Betekintő ablak
ház: DIN1.4404 rozsdamentes acél

Karimás csavaranya: DIN1.4301/DIN1.4307 rozsdamentes acél

Üveg: BS3463 keményített nátronmész

Termékoldali tömítés: EPDM

Külső tömítés: Azbesztmentes rostszál (KILINGERsil C-4400)

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes szerelési útmutatót, amely az 
adey.com weboldalról is letölthető.

Műszaki adatok
Commercial 2" / DN50 
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Tokozás
Anyag: 304L rozsdamentes acél

Leürítő pont: 1¼" BSPP furat, 1¼" BSPT dugasz

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C

Szűrő száraz tömege: 37,4 kg

Mágnesek
Anyag: Nagy teljesítményű, NdFeB

Védőtok: 304L rozsdamentes acél

Fedéltömítés: EPDM

Csatlakozó karima
Méret: PN16, EPDM tömítéssel szerelve

Karima vastagsága: 15 mm

Csavarméret: M16

Csavarszám: 8

Csavarfuratkör-átmérő: 160

Betekintő ablak
ház: DIN1.4404 rozsdamentes acél

Karimás csavaranya: DIN1.4301/DIN1.4307 rozsdamentes acél

Üveg: BS3463 keményített nátronmész

Termékoldali tömítés: EPDM

Külső tömítés: Azbesztmentes rostszál (KILINGERsil C-4400)

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes szerelési útmutatót, amely az 
adey.com weboldalról is letölthető.

Műszaki adatok 
Commercial 3" / DN80 



39

Tokozás
Anyag: 304L rozsdamentes acél

Leürítő pont: 1¼" BSPP furat, 1¼" BSPT dugasz

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C

Szűrő száraz tömege: 41,5 kg

Mágnesek
Anyag: Nagy teljesítményű, NdFeB

Védőtok: 304L rozsdamentes acél

Fedéltömítés: EPDM

Csatlakozó  karima
Méret: PN16, EPDM tömítéssel szerelve

Karima vastagsága: 15 mm

Csavarméret: M16

Csavarszám: 8

Csavarfuratkör-átmérő: 180

Betekintő ablak
ház: DIN1.4404 rozsdamentes acél

Karimás csavaranya: DIN1.4301/DIN1.4307 rozsdamentes acél

Üveg: BS3463 keményített nátronmész

Termékoldali tömítés: EPDM

Külső tömítés: Azbesztmentes rostszál (KILINGERsil C-4400)

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes szerelési útmutatót, amely az 
adey.com weboldalról is letölthető.

Műszaki adatok 
Commercial 4" / DN100 
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Tokozás
Anyag: 304L rozsdamentes acél

Leürítő pont: 1¼" BSPP furat, 1¼" BSPT dugasz

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C

Szűrő száraz tömege: 86,5 kg

Mágnesek 
Anyag: Nagy teljesítményű, NdFeB

Védőtok: 304L rozsdamentes acél

Fedéltömítés: EPDM

Csatlakozókarima
Méret: PN16, EPDM tömítéssel szerelve

Karima vastagsága: 18 mm

Csavarméret: M20

Csavarszám: 8

Csavarfuratkör-átmérő: 240

Betekintő ablak
ház: DIN1.4404 rozsdamentes acél

Karimás csavaranya: DIN1.4301/DIN1.4307 rozsdamentes acél

Üveg: BS3463 keményített nátronmész

Termékoldali tömítés: EPDM

Külső tömítés: Azbesztmentes rostszál (KILINGERsil C-4400)

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes szerelési útmutatót, amely az 
adey.com weboldalról is letölthető.

Műszaki adatok 
Commercial 6" / DN150 

Az egyedi mágnesekkel ellátott MagnaClean Commercial DN150 
szűrő jelenleg nem kapható.
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Tokozás
Anyag: 304L rozsdamentes acél

Leürítő pont: 1¼" BSPP furat, 1¼" BSPT dugasz

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C

Szűrő száraz tömege: 86,5 kg

Mágnesek 
Anyag: Nagy teljesítményű, NdFeB

Védőtok: 304L rozsdamentes acél

Fedéltömítés: EPDM

Csatlakozó karima
Méret: PN16, EPDM tömítéssel szerelve

Karima vastagsága: 19 mm

Csavarméret: M20

Csavarszám: 12

Csavarfuratkör-átmérő: 295

Betekintő ablak
ház: DIN1.4404 rozsdamentes acél

Karimás csavaranya: DIN1.4301/DIN1.4307 rozsdamentes acél

Üveg: BS3463 keményített nátronmész

Termékoldali tömítés: EPDM

Külső tömítés: Azbesztmentes rostszál (KILINGERsil C-4400)

Minden szűrőhöz mellékeljük a teljes szerelési útmutatót, amely az 
adey.com weboldalról is letölthető.

Műszaki adatok
Commercial 8" / DN200 

Az egyedi mágnesekkel ellátott MagnaClean Commercial DN200 
szűrő.
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MagnaClean Commercial 
Nyomásesés diagramok 
A MagnaClean Commercial termék térfogatáram - nyomásesés diagramjai.
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Iszapleválasztás 
hatékonyságvizsgálat 
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A magnetit, vagy más néven fekete vas-
oxid döntő szerepet játszik a központifűtés-
rendszerek meghibásodásaiban, mely 
elkerülhető az ADEY mágneses szűrőinek 
beépítésével. A magnetit  
elkerülhetetlen lerakódása a 
fűtésrendszerben befolyásolhatja a 
teljesítményt, ami a kazán károsodásához 
és költséges javításokhoz vezethet.

Kiterjedt kutatások igazolták, hogy a 
mágneses szűrés az iszap eltávolításának 
leghatékonyabb módja az ipari 
fűtésrendszerek karbantartásának és 
védelmének. Egy független tanácsadó cég 
által végzett 12 hónapos tesztelés jelentős 
teljesítményjavulást mutatott az iszap-/
magnetitszűrés tekintetében. A ipari 
rendszerekben használt szűrési eljárásokkal 
összehasonlítva még energia-megtakarítás 
is elérhető.

A grafikonon egy 2" MagnaClean Commercial, egy 2" szennyleválasztó és egy 2" 
kosárszűrő által leválasztott magnetit mennyisége látható.

A tesztekben a MagnaClean szűrőt 
szennyleválasztóval és kosárszűrővel 
hasonlították össze. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a MagnaClean Commercial 
akár 80%-kal hatékonyabb a káros 
magnetitiszap eltávolításában, mint a fent 
említett egyéb szűrőmódszerek és legalább 
30%-kal kevesebb energiaveszteséget okoz.

Egy 2" MagnaClean 1,52 kg magnetitet 
gyűjtött össze 27 m3/óra átfolyási sebesség 
mellett. Összehasonlításként egy 2” 
méretű, 80-as kosárháló mindössze 0,02 
kg-ot gyűjtött össze. Egy hasonló kaliberű 
szennyleválasztó 0,31 kg magnetitet gyűjtött 
össze azonos áramlási körülmények között.

A MagnaClean szűrő összegyűjtötte és még 
nagyobb átfolyási sebességnél sem engedte 
el a magnetit szennyeződést, ami további 
megerősítést adott a mágneses szűrő 

előnyeiről az alternatív rendszervédelmi 
eljárásokkal szemben.

A mért eredmények alapján szerint a 
MagnaClean Commercial szűrő 53,8 
és 68,1%-kal hatékonyabb volt, mint a 
szennyleválasztó, illetve a kosárszűrő.

Az ADEY’ ipari MagnaClean technológiája 
által kínált előnyöket élvező, egyre növekvő 
számú kiemelt ügyfél között megtaláljuk 
az önkormányzatokat, lakásszövetkezetek, 
egyetemek, iskolák, kórházak, szállodák, 
sport- és szabadidős, valamint fitness 
csoportok.
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Energiatakarékos 
hőszigetelő burkolatok

Az ADEY új, energiatakarékos hőszigetelő 
burkolatait kifejezetten a MagnaClean - a 
piacvezető mágneses szűrőcsalád részére 
fejlesztették ki.

A MagnaClean mágneses szűrők 
szigetelésére és hőtartására tervezett 
hőszigetelő burkolatok csökkentik 
az energiafogyasztást és ezáltal az 
energiaköltségeket, valamint a széndioxid-
kibocsátást. A hőszigetelő burkolat 
felszerelését követően az alábbi előnyöket 
kínálja:

• Minden évben energia-megtakarítás

• Kevesebb széndioxid-kibocsátás

• Hőveszteség elleni védelem

• Fagyvédelem

• Vízálló és minden bármilyen időjárásnál 
alkalmazható

• Megszünteti a páralecsapódást hűtött 
rendszerekben 

Termékkódok: 

Háztartási energiatakarékos hőszigetelő burkolat: 

MagnaClean Micro2 22 mm: CP1-03-02379 

MagnaClean Professional2 22 mm: CP1-03-02378 

MagnaClean Professional2XP 28 mm: 

CP1-03-02380

Közületi és ipari/ energiatakarékos hőszigetelő 

burkolat: 

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 univerzális hőszigetelő burkolat:   

CP1-03-04100      

3" DRX univerzális hőszigetelő burkolat:    

CP1-03-04101      

4" DRX univerzális hőszigetelő burkolat:   

CP1-03-04102 
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Díjnyertes 
vízkezelési 
termékek
Legyen szó piacvezető szűrőkről vagy díjnyertes vízkezelő 
termékekről, mi mindig hatékony megoldásokat dolgozunk 
ki és gyártunk le a központifűtés-rendszerek védelméhez.

Az ADEY korszerű vízkezelési 
termékkínálatát azért hoztuk létre, hogy 
megoldást kínáljunk a fűtésrendszerek 
karbantartásához és védelméhez. Az MC+ 
termékcsaládot kifejezetten szakemberek 
részére terveztük, a Jól bevált gyakorlat 
részeként, a fűtésrendszerek védelme 
érdekében.

Az ADEY úttörő munkát végez az 
ország központifűtés-rendszereinek 
karbantartásában és védelmében, amit 
a másodjára elnyert Queen’s Award 
for Innovation díjjal ismertek el. Ezt 
a díjat az MC1+ Protector és MC3+ 
Cleaner termékcsaládhoz kifejlesztett új 
termékösszetételért kaptuk, amelyet egyedi 
módon az ADEY piacvezető MagnaClean 
szűrőivel végzett használatra fejlesztettünk 
ki.

Emellett az ADEY vállalat UKAS 
akkreditációval rendelkező laboratóriumai 
prémium vízminőségi jelentéseikkel 
magasra helyezik a mércét a vízminőség-
ellenőrzés területén a fűtés, szellőztetés és 
légkondicionálás (HVAC) iparágban.
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Termékkódok:  

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

500 ml: CH1-03-01670-EE 

5 l: CH1-03-01725-EU 

10 l: CH1-03-01726-EU 

25 l: CH1-03-02807-EU 

200 l:   CH1-03-03655-EU 

1000 l: CH2-03-02364-EU

15

Az MC3+ egy gyorsan ható és erőteljes 
vegyi tisztítószer, melyet kifejezetten a 
központifűtés-rendszerekben található iszap 
és törmelék eltávolítására fejlesztettünk ki.

Az MC3+ egy órával az alkalmazást 
követően hatni kezd. A maximális 
rugalmasság érdekében legfeljebb 28 napig 
a rendszerben hagyható.

• Eltávolítja az iszapot, a törmeléket és a 
vízkövet

• Nagy teljesítményű vegyi tisztítószer

• Helyreállítja a fűtési hatékonyságot

• Nagy koncentrációjú összetétel

• Segít csökkenteni a fűtési és 
karbantartási számlákat

• Minden fűtésrendszerhez megfelelő

• Az MC3+ palackja a MagnaClean szűrőn 
keresztül adagolható a rendszerbe

• Az MC3+ Rapide a radiátoron, a 
légtelenítőn vagy a kazánfeltöltő 
vezetéken keresztül fecskendezhető a 
rendszerbe, és a művelet mindössze 20 
másodperc alatt elvéhezhető

• Az MC3+ Rapide 125 liter víz kezelésére 
alkalmas, ami 15 normál radiátornak felel 
meg, így 25%-al kiadósabb az egyéb 
márkáknál

• 500 ml, 5 l, 10 l, 25 l és 300 ml 
űrtartalmú Rapide kiszerelésben kapható

Központifűtés-rendszer 
TISZTÍTÓFOLYADÉK
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A nagy teljesítményű MC1+ Protector megvédi 
a rendszert a korróziótól és a vízkövesedéstől is. 
Megőrzi a kazán és a rendszer hatékonyságát, 
megelőzi az iszap és a vízkő kialakulását, így 
hozzájárul a rendszer hosszabb élettartamához.

• Termékkategóriájában ez a legjobb 
összetételű termék, amely védelmet biztosít 
a lágyacél szerkezetekben a magnetit 
kialakulásával szemben

• Minden palack MC1+ teljesítményét 
bevizsgálták

• Védelmet nyújt a korrózióval és a vízkővel 
szemben

• Megnövelt hatáserősségű, nagy  
teljesítményű inhibitor

• Megőrzi a fűtési hatékonyságot

• Segít csökkenteni a fűtési költségeket és a 
karbantartási számlákat

• Minden fűtésrendszerhez megfelelő

• Minden típusú fémmel kompatibilis

• Az MC1+ palackja a MagnaClean szűrőn 
keresztül adagolható a rendszerbe

• Az MC1+ Rapide a radiátoron, a légtelenítőn 
vagy a kazánfeltöltő vezetéken keresztül 
fecskendezhető a rendszerbe, és a művelet 
mindössze 20 másodperc alatt elvégezhető

• 125 liter víz kezelésére alkalmas, ami 15 
normál radiátornak felel meg, így 25%-al 
kiadósabb az egyéb márkáknál

• 500 ml, 5 l, 10 l, 25 l és 300 ml űrtartalmú 
Rapide kiszerelésben kapható

Központifűtés-rendszer 
VÉDŐFOLYADÉK

15

Termékkódok: 

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

500 ml: CH1-03-01669-EE 

5 l: CH1-03-01723-EU 

10 l: CH1-03-01724-EU 

25 l: CH1-03-02806-EU 

200 l:  CH1-03-03654-EU 

1000 l: CH2-03-02087-EU

Kompatibilis és NSF CIAS jóváhagyással 
rendelkezik 

K84107
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15

Termékkódok:  

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 

1000 l: CH1-03-03648-EU

Az MC10+ egy koncentrált, kettős csíraölő 
összetétellel rendelkező vegyület, amely 
megakadályozza a bakteriális szennyeződés, 
az algásodás és a mikroorganizmusok 
kialakulását és szaporodását padlófűtés- és 
központifűtés-rendszerekben.

• A két különálló aktív hatóanyagot 
tartalmazó, nagy teljesítményű 
csíraölő hatékonyabb az egyszeres 
hatásmechanizmusú biocid 
készítményeknél 

• Megelőzi a bakteriális szennyeződést 
és az algásodást 

• Alacsonyabb hőmérsékletű, például 
padlófűtési rendszerekhez lett kialakítva 

• A teljes ADEY MC 
termékcsaláddal kompatibilis 

• Biztosítja a rendszer hatékony működését 

• Az MC10+ palackja a MagnaClean szűrőn 
keresztül adagolható a rendszerbe 

• Az MC10+ Rapide a radiátoron, a 
légtelenítőn vagy a kazánfeltöltő 
vezetéken keresztül fecskendezhető a 
rendszerbe, és a művelet mindössze 20 
másodperc alatt elvégezhető 

• 125 liter víz kezelésére alkalmas, ami 15 
normál radiátornak 100 m2 területnek 
felel meg

• 500 ml, 10 l és 300 ml űrtartalmú Rapide 
kiszerelésben kapható

Padlófűtési és 
központifűtés-rendszer 
CSÍRAÖLŐ
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Az MC2+ Silencer hatékonyan csökkenti a 
kazánzajt és visszaállítja a fűtés hatásfokát.

• Csökkenti a kazánzajt

• Minden fűtésrendszerhez megfelelő

• Minden típusú fémmel kompatibilis

• Az MC2 palackja a MagnaClean szűrőn 
keresztül adagolható a rendszerbe

• Az MC2+ Rapide a radiátoron, a 
légtelenítőn vagy a kazánfeltöltő 
vezetéken keresztül fecskendezhető a 
rendszerbe, és a művelet mindössze 20 
másodperc alatt elvégezhető

• Az MC2+ Rapide 125 liter víz kezelésére 
alkalmas, ami 15 normál radiátornak felel 
meg, így 25%-al kiadósabb az egyéb 
márkáknál

• 300 ml űrtartalmú Rapide kiszerelésben 
kapható

Központifűtés-rendszer  
ZAJCSÖKKENTŐ

15

Termékkód:  

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

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

15

Az MC4+ hatékony megoldás, melyet a 
kisebb rendszerszivárgások és a csepegő 
illesztések tömítésére dolgoztak ki.

• Nagy teljesítményű szivárgástömítő

• Tömíti a nem hozzáférhető helyeken lévő 
kisebb szivárgásokat és  
csepegő illesztéseket

• Csökkenti a nyomásveszteséget tömített 
rendszerekben

• Elejét veszi a költséges karbantartási 
javításoknak

• Csökken az eldugult szivattyúk, szelepek 
vagy légtelenítők száma

• Minden fűtésrendszerhez megfelelő

• Az MC4 palackja a MagnaClean szűrőn 
keresztül adagolható a rendszerbe

• Az MC4+ Rapide a radiátoron, a 
légtelenítőn vagy a kazánfeltöltő 
vezetéken keresztül fecskendezhető a 
rendszerbe, és a művelet mindössze 20 
másodperc alatt elvégezhető

• Az MC4+ Rapide 125 liter víz kezelésére 
alkalmas, ami 15 normál radiátornak felel 
meg, így 25%-al kiadósabb az egyéb 
márkáknál

• 300 ml űrtartalmú Rapide kiszerelésben 
kapható

Központifűtés-rendszer 
SZIVÁRGÁSTÖMÍTŐ
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Az MC5 RapidFlush rendszertisztító-folyadék 
egy korszerű, nagy hatáserősségű tisztítószer, 
melyet kifejezetten az ADEY MagnaCleanse 
rendszeréhez fejlesztettünk ki, hogy eltávolítsa 
az iszapot, a törmeléket és a vízkövet a 
központifűtés-rendszerből. 

Az MC5 egy órával az alkalmazást követően 
hatni kezd. A maximális rugalmasság érdekében 
legfeljebb 7 napig a rendszerben hagyható.

• Továbbfejlesztett hatáserősségű összetétel

• A MagnaCleanse és más, mechanikailag 
támogatott  
tisztítási eljáráshoz ajánlott használni

• Helyreállítja a rendszer hatékonyságát

• Eltávolítja az iszapot, a törmeléket és a 
vízkövet a rendszerből

• Minden fűtésrendszerhez megfelelő

• Megfelel az építési szabályozás „L” részének 
és a BS7593 előírásainak

• Az MC5 palackja a MagnaClean szűrőn 
keresztül adagolható a  
rendszerbe

• 100 liter víz kezelésére alkalmas, ami 10 
normál radiátornak felel meg

• A MagnaCleanse rendszer-átmosással kell 
eltávolítani a rendszerből

• 500 ml-es palackban kapható

Központifűtés-rendszer 
TISZTÍTÓFOLYADÉK

10
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Termékkódok: 
5 l: CP1-03-00900-EU 

10 l: CP1-03-01045-EU 

25 l: CH1-03-02808-EU 

200 l: CH1-03-03710-EU 

1000 l: CH2-03-02534-EU

K84107

Központifűtés-rendszer 
FAGYÁLLÓ
Az MCZero egy monopropilén glikol alapú 
fagyálló oldat, melyet arra terveztünk, 
hogy minden víztípusban fagyvédelmet 
biztosítson. Emellett gátolja a korróziót és a 
vízkövesedést is.

• Fagyvédelmet biztosít

• Termékkategóriájában ez a legjobb 
összetételű termék, amely védelmet 
biztosít a lágyacél szerkezetekben a 
magnetit kialakulásával szemben

• Védelmet nyújt a korrózióval és a vízkővel 
szemben

• Megnövelt hatáserősségű, nagy  
teljesítményű inhibitor

• Megőrzi a fűtési hatékonyságot

• Segít csökkenteni a fűtési költségeket és 
a karbantartási számlákat

• Minden fűtésrendszerhez megfelelő

• Minden típusú fémmel kompatibilis

A háztartási központifűtés-rendszerek 
hosszú távú fagyvédelmére, valamint a 
fűtésrendszerben található összes fém, 
beleértve a lágyacél, a réz, az alumínium 
és ezek ötvözeteiből készített alkatrész 
korrodálásából eredő károk megelőzésére 
szolgál.

Adagolási útmutató:

koncentráció 25% 30% 35% 40% 
fagyvédelem       -110C -150C -180C -220C
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Termékkódok: 
10 l:  CH1-03-03455-EU 

25 l:  CH1-03-03113-EU 

200 l:  CH1-03-03711-EU 

1000 l: CH2-03-03067-EU

K84107

FAGYÁLLÓ alacsony 
hőmérsékletű fűtő- és 
hűtőrendszerekhez

Az MCZERO+ egy nagy teljesítményű 
hőközlő folyadék, mely a padlófűtési 
rendszerek és a hőszivattyúk korrózió, 
vízkövesedés és bakteriális fertőzések elleni 
védelmét biztosítja, miközben -3 °C és -18 °C 
között fagyállóként is működik.

• Koncentrált hőközlő folyadék 
levegő-víz és fölbe telepített 
hőszivattyúkhoz valamint padlófűtéshez 

• 10%-os koncentrációban fagyvédelmet 
biztosít -3 °C-tól 

• Védelmet nyújt a korrózióval, a vízkővel 
és a bakteriális szennyeződésekkel 
szemben

• Nem veszélyes anyag 

• A hőszivattyúkban és a padlófűtési 
rendszerekben általában megtalálható 
összes anyaggal kompatibilis

Hosszútávú védelmet biztosít a 
hőszivattyúknak és a padlófűtési 
rendszereknek a faggyal, a korrózióval és 
a bakteriális szennyeződésekkel szemben. 
A hőszivattyúkban és a padlófűtési 
rendszerekben gyakran megtalálható összes 
fémmel és egyéb anyaggal kompatibilis.

Adagolási útmutató:

10% 15% 20% 25% koncentráció

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

 

30% 35% 40% 

fagyvédelem 

-120C -150C -180C 

k oncentráció

fagyvédelem
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Termékkódok: 
1,85 kg savas tisztítószer + 2 tasak 

semlegesítőszer (450 g): CH1-03-03420 

20 kg savas tisztítószer (semlegesítőszert nem 

tartalmaz): CH1-03-03246

MC3+Rapide 
központifűtés-
rendszer TISZTÍTÓ és 
VÍZKŐMENTESÍTŐ 
A nagy hatáserősségű MC40+ olyan 
poralakú tisztítószer, melyet kifejezetten 
a vízkő-lerakódások és a rendszerben 
kialakuló korrózió eltávolítására terveztünk. 
A gyorsan ható MC40+ nagy koncentrációjú 
összetételével hatékonyabb tisztítást biztosít, 
mivel egy tartállyal 125 liter víz kezelését 
lehet elvégezni.

• Nagy teljesítményű, hatékony tisztítószer

• Gyorsan eltávolítja a vízkövet, az iszapot  
és a törmeléket

• A szabadon lebegő por révén ez a termék 
tökéletesen használható az ADEY 
MagnaCleanse szűrőjével

• 125 liter víz kezelésére alkalmas

• Helyreállítja a fűtési hatékonyságot  
a meglévő rendszerekben

• Minden fűtésrendszerhez és víztípushoz 
megfelelő

• A csomagban semlegesítőszer-tasakok  
találhatók

1.5%
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Ahol a vezetékes víz keménysége 
meghaladja a 200 ppm értéket, az 
építési szabályzat „L” része szerint 
vízkezelési intézkedéseket kell végezni, 
hogy a vízmelegítőkbe kerülő és a kombi 
kazánok melegvíz-körében keringő vízben 
csökkentsék a vízkövesedést, amely 
rontaná az energiahatékonyságot.

Az ADEY vízkőmentesítő szerek ElectroScale 
és MagnaScale használatával nyújtanak 
optimális védelmet.

Vízkőkiválás-csökkentő

Hosszú távú védelem 
a vízkővel szemben
• Azonnali, hosszú távú védelmet nyújt a 

vízkövesedéssel szemben otthonában és 
a közületi létesítményekben

• Nincsenek üzemelési költségek, nem 
igényel hálózati áramellátást

• Rugalmas beszerelés, függőleges és 
vízszintes csővezetékekre egyaránt 
beszerelhető

• Nem igényel karbantartást

A hatékony védelmi szint elérése érdekében 
szereljen ElectroScale készüléket a 
bejövő vízcsőre a vízóra és az elsődleges 
szűrőegységek után (ha fel vannak szerelve). 
Ez biztosítja a teljes ingatlan védelmét.
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A központifűtés-rendszerben keringő víz minőségének vizsgálata létfontosságú eleme az 
ADEY jól bevált gyakorlat folyamatának. Az ADEY víztesztelő gyors, pontos és megbízható 
szolgáltatást nyújt, olyan online megoldással, amely vízminőségi jelentéseket készít 
és ismerteti a rendszerproblémák lehetséges okait. Az ajánlások az ADEY jól bevált 
gyakorlatának megfelelően készülnek, hogy visszaállíthassa a fűtésrendszer hatásfokát a 
maximális hatékonyságra.

Az ADEY víztesztelő készlethez mellékelünk a rendszervíz és a hálózati víz mintavételezésére 
szolgáló fiolákat, valamint egy borítékot, amelyben a minták elküldhetők egy UKAS 
akkreditációval rendelkező vízminőség ellenőrző laborba.

Vízanalízis

UKAS akkreditációval 
rendelkező 
laboratórium
Az ADEY vízminőség vizsgáló laboratóriuma 
az egyetlen olyan laboratórium a fűtés, 
szellőztetés és légkondicionálás (HVAC) 
iparágban, amelyet az UKAS akkreditált, 
és amely a legpontosabb és leginkább 
megbízható eredményeket adja a rendszer- 
és a hálózati víz bevizsgálásához. Az 
ADEY víztesztelési szolgáltatása átfogó 
vizsgálatokat végez számos paraméteren, 
mint például fémoxidok, oldott sótartalom 
változás, pH, klórtartalom, vezetőképesség 
és inhibitorszint. 

A vízvizsgálat eredményeit egy biztonságos 
weboldalon tesszük elérhetővé, 24 órával  
azt követően, hogy a minta beérkezett a  
laboratóriumba, és erről e-mailben küldünk  
értesítést.

Védőfolyadék 
szintjének tesztelése
Az ADEY MC1+ gyorsteszt gyors és pontos 
helyszíni teszteléssel határozza meg az 
MC termékcsaládba tartozó inhibitorok 
koncentrációját a  
központifűtés-rendszerekben.

Miután leengedett egy kevés vizet a 
rendszerből, mindössze bele kell merítenie 
a tesztcsíkot egy másodpercre a leengedett 
vízbe. Az eredmény 10 másodpercen belül 
látható lesz.

Az MC1+ gyorsteszt készlettek az MC1, 
MC1+ és MC1+ Rapide adalékok szintje 
mérhető.

8901

Termékkódok: 

Vízteszt készlet: CP1-03-00626-EU 

MC1+ gyorsteszt: CP1-03-00742-01
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Ha szeretne megtekinteni a termékeink használatát bemutató videókat, látogasson el az 
adey.com oldalra

Ezekben a videókban műszaki igazgatónk, Dr. Neil Watson magyarázza el a termékeinkkel és 
szolgáltatásainkkal kapcsolatos fontos tudnivalókat. Részletesen, lépésről-lépésre magyarázza 
el a központifűtés-rendszerekben ajánlott vízkezelési folyamatokat, melyet az ADEY jól bevált 
gyakorlata javasol. 

Facebook, Twitter és LinkedIn oldalunkon megtalálja az ADEY legújabb híreit, eseményeit, 
termékeit, illetve közvetlen elérhetőségeinket. 

Hírek és tartalom 

Amennyiben bővebb tájékoztatásra van 
szüksége,forduljon a régióban illetékes 
értékesítési képviselőnkhöz:

Kelet-európai értékesítési vezető
Paller Tamás
T: +36 70 213 4855 
E: tamas.paller@adey.com
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Adey Innovation SAS

Angol nyelvű telefonvonal 

száma:

T: +33 (0) 4 50 18 33 33

F: +33 (0) 4 50 18 33 33

info@adey.com

adey.com




