
Merkezi ısıtma sistemleri için manyetik 
filtreler ve su arıtma çözümleri



ADEY® En iyi uygulama

Sistem verimliliğinin sürekli 
olmasını sağlamak için merkezi 
ısıtma sisteminin ve MagnaClean 
filtrenin yıllık bakımı yapılmalıdır. 

Mukavemeti artırılmış yüksek 
performanslı önleyici, sistem 
korozyonuna ve kireç birikimine 
karşı koruma sağlayarak 
ısıtma verimliliğini ve kazan 
performansını korur.

MagnaClean manyetik filtreler, 
sürekli koruma sağlamak ve kazanın 
ömrünü uzatmak için merkezi ısıtma 
sisteminden manyetiti ve diğer 
birikintileri giderir.

Merkezi ısıtma sisteminin ömrünü 
ve verimliliğini etkileyebilecek 
kritik ölçütlerin yerinde ve hızlı  
bir analizini sunan ADEY Water 
Test Kit ile hızlı ve güvenilir bir  
su testi yapılır.

Merkezi ısıtma sistemleri bakımında ve su arıtımında 
sektör lideri olan ADEY®, sistemlerinizin etkin bir 
şekilde korunmasına yardımcı olmak için çeşitli ürünler 
geliştirmiştir.

ADEY Best Practice yaklaşımı; Temizleme, 
MagnaCleanse, MagnaClean®, Koruma, Test Etme 
ve Bakım süreçlerini kullanmaktadır.

ADEY, piyasada bulunan en geniş manyetik filtre 
yelpazesine sahiptir. Küçük MagnaClean XS-90™ 

den sanayi uygulamaları için özel olarak tasarlanan 
MagnaClean Commercial serisine kadar tüm 
uygulamalara uyan bir boyut ve tasarım mevcuttur.

MagnaCleanse teknolojisi, merkezi ısıtma sistemi 
korumasında bir dönüm noktasıdır. ADEY'in ürettiği 
bu eşsiz ve etkin temizleme sistemi, alışılmış basınçlı 
yıkamayı tamamen değiştirmektedir ve MC+ serisi su 
arıtma ürünleriyle kullanıldığında eksiksiz bir sistem  
suyu arıtma çözümü sağlamaktadır.

Sektör uzmanı ADEY tarafından geliştirilen ürün  
ve hizmetler, her defasında en profesyonel işi 
çıkarmanıza yardımcı olmaktadır.

ADEY temizleyici, sistemde 
biriken ve ısı eşanjörlerinin 
tıkanmasına, sirkülatör hasarına 
ve kazanın arızalanmasına sebep 
olabilecek zararlı siyah demir  
oksit tortuyu, birikintileri ve  
kireci giderir.

MagnaCleanse ile sistemin 
temizlenmesi, neredeyse tüm 
siyah demir oksidi iki saat kadar 
kısa bir sürede giderir. Bu, daha 
ucuz maliyetli, daha verimli ve 
kolay bir temizleme çözümüdür.

TemizlemeTemizleme

KorumaKoruma BakımBakım



Manyetit, ısıtma sistemi arızalarının 1 numaralı sebebidir. 
Isıtma sistemleri ve radyatörlerde her gün korozyon 
meydana gelir. Su arıtılmazsa bu manyetit (siyah demir 
oksit) birikip radyatörlerde soğuk bölgeler oluşmasına ve 
böylece ısıtma sisteminin verimsiz bir hale gelmesine yol 
açarak kazanın zorlanmasına sebep olur.

ADEY®, korozyona ve manyetite son vermek için tasarlanan 
ürünleri ve uygulamalarıyla tüm ısıtma sistemlerini kurtarıyor. 
Filtrelerimiz, su arıtma ürünlerimiz ve önerilerimiz, enerji 
faturalarını ve bakım maliyetlerini azaltırken kazanların daha 
uzun süre korunmasını sağlıyor.

Tesisatçılar için faydaları

• Sadece iki dakikada takılabilir

• 360° dönen vanalar, birden fazla montaj seçeneği sağlar

• Çift yönlü akış, iki deliğin de giriş olarak kullanılabilmesini 
sağlayarak esnekliği artırır

• Manyetik yakalamayı geliştiren ultra ince kaplama

• Kolay bakım ve dozaj için tasarlanan düşük profilli 
boşaltma vanası

• Çift geri akışla maksimum birikinti toplama

• Çift antimanyetik toplama için geliştirilmiş kaplama 
tasarımı

• Daha hızlı bakım için hızlı takılan bağlantı uçları

Ev sahipleri için faydaları

• Isıtma faturalarında yıllık %7 tasarruf* 

• Anında devreye giren sürekli sistem koruması 

• Sistem ömrünü uzatır 

• Karbon emisyonlarını azaltır

• Filtre boyutları özel olarak ev ve sanayi tipi ısıtma 
sistemleri için tasarlanmıştır

*Birleşik Krallık'ta yapılan bağımsız araştırmaya göre üç odalı bir ev baz alınmıştır.

Neden manyetik filtre kullanmalısınız?
filtre kapağı

hava boşaltım tapası

O Ring

mıknatısmıknatıs koruyucu kılıf 

üst vana

filtre kutusu

hızlı boşaltma tetiği

boşaltma musluğu
alt vana



MagnaClean ev tipi filtreler

Yeni MagnaClean Atom™, süper 
kompakt boyutuyla yer tasarrufu 
sağlayan filtre. Tesisatçılarla yapılan 
iş birliğiyle, en dar yerlere dahi 
kolayca monte edilebilecek şekilde 
tasarlandı.

MagnaClean Atom'un süper kompakt 
tasarımı, daha önce erişmesi 
mümkün olmayan yerlere filtre 
takabilme fırsatını sunuyor.

Teknik Özellikler:

Maksimum çalışma sıcaklığı: 95 °C

Hava deliği (üst): 20 mm

Boşaltma Tapası (alt): 30 mm

Maksimum çalışma basıncı: 4,5 bar

Maksimum akış hızı: 50 L/min

Ürün kodları:

1" diş: FL1-03-04113   
Basınç halkası 22 mm: FL1-03-03779

Avrupa'nın en çok satan  
manyetik filtresi.

Maksimum manyetit toplama için 
özel olarak tasarlandı. Neredeyse 
tüm devridaim yapan birikintiyi 
ilk akışta aktif olarak toplayacak 
şekilde tasarlanmıştır ve daima en iyi 
korumayı sağlar.

Teknik Özellikler

Maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C 
Minimum montaj yüksekliği: 244 mm 
Maksimum çalışma basıncı: 6 bar 
Maksimum akış hızı: 50 l/dk

Ürün kodları: 

1" diş: FL1-03-01688-EU  
Basınç halkası 22 mm: CP1-03-00022-EU

Kurulumda nihai esnekliğe sahip 
Güçlü MagnaClean manyetik 
filtrasyon teknolojisi - 5 farklı yöne 
uygulanabilir.

Süper kompakt, yerden tasarruf 
sağlayan filtre, dikey, yatay ve 90 
derecelik borulara uyar.

Çok yönlü akış, çoklu yönlerde ve 
hatta bir kazanın altındaki en dar 
alanlarda bile monte edilebilir.

Teknik Özellikler:

Maksimum çalışma sıcaklığı: 95 °C

Hava deliği (üst): 30 mm

Maksimum akış hızı: 50 L/min

Maksimum çalışma basıncı: 4,5 bar

Ürün kodları:

3/4" diş: FL1-03-04748-EU  

Dar yerler için ideal olan küçük 
boyutlu, güçlü manyetik filtreleme.

Küçük ve etkin bir sıralı filtre. En dar 
alanlara kolayca takılacak şekilde 
tasarlanan bu filtre, küçük ısıtma 
sistemlerindeki manyetite ve diğer 
birikintilere karşı mükemmel koruma 
sağlar.

Teknik Özellikler

Maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C 
Minimum montaj yüksekliği: 191 mm 
Maksimum çalışma basıncı: 6 bar 
Maksimum akış hızı: 50 l/dk

Ürün kodları: 

1" diş: FL1-03-01689-EU  
Basınç halkası 22 mm: FL1-03-01274-EU

Daha büyük sistemler için güçlü 
performans.

İlk akışta mükemmel filtreleme 
performansı sağlayan 28 mm tam 
akışlı bu filtre, çalışma ömrünü uzatır 
ve büyük ev tipi merkezi ısıtma 
sistemleri için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

Maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C 
Minimum montaj yüksekliği: 310 mm 
Maksimum çalışma basıncı: 6 bar 
Maksimum akış hızı: 80 l/dk

Ürün kodları: 

1" diş: BSP: FL1-03-01690-EU 
Basınç halkası 28 mm: FL1-03-01357-EU

Zemin altı ısıtma için güçlü çift 
manyetik filtreleme.

Özel olarak zemin altı ısıtma için 
tasarlanan, manyetik ve antimanyetik 
filtreleme için mıknatıslı ve süzgeçli 
çift yönlü filtre. 

Teknik Özellikler

Maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C 
Maksimum çalışma basıncı: 6 bar 
Maksimum akış hızı: 50 l/dk

Ürün kodu: 

Basınç halkası 22 mm: MCTT001-EU



Hafif ticari sistemler için  
ekstra koruma.

İki güçlü manyetik toplama alanı 
sayesinde demir oksit tortusu daha 
iyi giderilir.

Teknik Özellikler

Maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C 
Maksimum çalışma basıncı: 6 bar 
Minimum montaj yüksekliği: 310 mm 
Maksimum akış hızı: 100 l/dk’ya kadar 
önerilir

Ürün kodu: 
Teleskopik bağlantı uçları 1 ¼" ve 1 ½" 
dişler (35/42 mm borulara takılabilir): 
FL1-03-02028-EU

Ticari filtreler

Ticari ve sanayi tipi ısıtma sistemleri 
için özel olarak tasarlanan filtre 
çeşitleri.

Güçlü ve kanıtlanmış manyetik 
filtreleme kapasitesi ve sağlam 
tasarım. En yaygın ticari ve sanayi  
tipi ısıtma ve havalandırma sistemleri 
için idealdir.

Teknik Özellikler

Maksimum çalışma sıcaklığı: 100 °C 
Maksimum çalışma basıncı: 10 bar 
Bağlantı: 2", 3", 4", 6" ve 8"

Ürün kodları: 
DN50 2": CP1-03-01123 

DN80 3": CP1-03-01124 

DN100 4": CP1-03-01125 

DN150 6": CP1-03-01126 

DN200 8": CP1-03-02147

MagnaClean DRX ticari ısıtma 
sistemleri için gerekli korumayı 
sağlayan yenilikçi ve kompakt bir 
tasarıma sahip.

Benzersiz manyetik kayış teknolojisi, 
bakımı kolay ve hızlı bir hale getiriyor.
Yenilikçi ve kompakt tasarımı, ticari 
ısıtma sistemleri için gerekli korumayı 
sağlıyor.

Teknik Özellikler
Maksimum çalışma sıcaklığı:  100 °C

Maksimum çalışma basıncı:  16 bar

Bağlantı: 2", 2½", 3" ve 4"

Ürün kodları:

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

DRX 2½ "/ DN 65: FL1-03-03814 

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

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

• DRX DN 50                          123 m³/h

• DRX DN 65                          200 m³/h
• DRX DN 80                          345 m³/h

• DRX DN 100                         760 m³/h

Maksimum akış hızı: m³/h

MagnaClean manyetik filtreleri yalıtmak ve ısı seviyelerini korumak için tasarlanan termal kılıflar, enerji tüketimini 
azaltarak enerji maliyetlerini ve karbon emisyonlarını düşürür. 

Termal kılıfsız

Termal kılıflı

Enerji tasarrufu sağlayan termal kılıflar

Ürün kodları: 

Ev tipi termal kılıflar:

Micro2 22 mm: CP1-03-02379

Professional2 22 mm: CP1-03-02378

Professional2XP 28 mm: CP1-03-02380

Ticari termal kılıflar:

DualXP: CP1-03-02566

Commercial DN50: CP1-03-01885

Commercial DN80: CP1-03-01886

Commercial DN100: CP1-03-01887

Commercial DN150: CP1-03-01888

Commercial DN 200: CP1-03-02253

Ticari termal kılıflar:

2" & 2½" DRX: CP1-03-04100 

3" DRX: CP1-03-04101 

4" DRX: CP1-03-04102



MC10+®, zemin altı ve merkezi ısıtma sistemlerinde bakteri, yosun ve 
mikroorganizma oluşumunu ve gelişimini önlemek için formüle edilen konsantre 
bir biyosittir.

Ürün kodları: 

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

500 ml: CH1-03-03268-WE

10 l: CH1-03-03284-EU  

25 l: CH1-02-03395-EU

200 l: CH1-03-03649-EU  

1.000 l: CH1-03-03648-EU

Zemin Altı ve Merkezi 
Isıtma Sistemi BİYOSİT

Su arıtma ürünleri

MC2+® Gürültü Önleyici, kazan gürültüsünü azaltır ve ısı verimliliğini geri kazandırır. 

Ürün kodu: 

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

Merkezi Isıtma Sistemi 
GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİMC3+®, merkezi ısıtma sistemi tortularını ve birikintilerini gidermek için özel 

olarak tasarlanan hızlı etkili ve güçlü bir temizleyicidir.

Ürün kodları: 

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

Merkezi Isıtma Sistemi 
TEMİZLEYİCİ

25 l: CH1-03-02807-EU

200 l: CH1-03-03655-EU  

1.000 l: CH2-03-02364-EU

Yüksek performanslı MC1+® Koruyucu, hem sistem korozyonunu hem de kireç 
birikintisini önler. Kazan ve sistem verimliliğini korurken tortu ve kireç oluşumunu 
önleyerek sistemin ömrünü uzatır.

Ürün kodları: 

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

Merkezi Isıtma Sistemi 
KORUYUCU

25 l: CH1-03-02806-EU

200 l: CH1-03-03654-EU 

1.000 l: CH2-03-02087-EU

MC4+®, küçük sistem sızıntılarını ve damlama yapan ek yerlerini kapatmak için 
tasarlanan etkin bir çözeltidir.

Ürün kodu: 

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

Merkezi Isıtma Sistemi 
SIZINTI KAPATICI

MCZero®, her türde suda donmayı önlemek için tasarlanmış, mono propilen bazlı 
bir antifriz çözeltisidir. Ayrıca metal korozyonunu ve kireç birikimini önler.

Ürün kodları: 

5 l: CP1-03-00990-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

Merkezi Isıtma Sistemi 
ANTİFRİZ



Isıtma Sistemi TEMİZLEYİCİ  

ve KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Ürün kodu: CP1-03-00626-01-EU Ürün kodu:  
CP1-03-00742-01

Güçlü MC40+®, kireç birikimini ve sistem korozyonunu gidermek için özel olarak 
tasarlanan toz formunda bir temizleyicidir. Hızlı etki gösteren MC40+, konsantre 
formülü sayesinde tek kutuyla 125 litreyi arıtarak ileri düzeyde temizlik sağlar.

ADEY'in su test etme hizmetine 
korozyon, kireç birikimi, pH, klorür, 
iletkenlik ve önleyici seviyelerinin 
sebepleri gibi kapsamlı testler 
dahildir. Su testi sonuçları, numune 
laboratuvara ulaştıktan sonraki 24 saat 
içinde gönderilen e-posta bildiriminin 
ardından güvenli bir web portalında 
açıklanmaktadır.

ADEY'in MC1+ Hızlı 
Test kiti, merkezi 
ısıtma sistemindeki 
MC önleyici 
konsantrasyonunun 
hızlı ve doğru bir şekilde 
yerinde test edilmesini 
sağlar. Sonuçlar 10 
saniye içinde görülebilir.

MCZERO+®, -3°C ile -18°C arası donmaya karşı koruma sağlarken zemin altı 
ısıtma sistemlerini ve ısı pompalarını korozyon, kireç ve bakteri oluşumuna karşı 
korumak için tasarlanmış yüksek performanslı bir ısı aktarımı sıvısıdır.

Ürün kodları:

10 l: CH1-03-03455-EU

25 l: CH1-03-03113-EU

Düşük Sıcaklıkta Isıtma ve 
Soğutma Sistemi ANTİFRİZ

200 l: CH1-03-03711-EU

1.000 l: CH2-03-03067-EU

Ürün kodları:

1,85 kg asit temizleyici + 2 paket 
nötrleştirici (450 g): CH1-03-03420

20 kg asit temizleyici (nötrleştirici 
dahil değildir): CH1-03-03246

Su arıtma ürünleri



MagnaCleanse kitin kullanımı, zararlı siyah demir  
oksit manyetiti ve manyetik olmayan maddeleri  
merkezi ısıtma sistemlerinden arındıran hızlı ve  
etkin bir durulama işlemi sağlar.

• Neredeyse tüm siyah demir oksidi 2 saat kadar kısa bir 
sürede temizler

• Temizleyici, temizleme süreci boyunca sistemde 
konsantre bir şekilde kalır 

• Sistem suyu, temizleme işlemi sırasında sıcak kalarak 
daha hızlı ve daha etkin bir temizlik sağlar 

• Sadece temizleme işleminin sonunda boşaltma gerektiği 
için su tasarrufu sağlar 

• Gelişmiş performans ve verimlilik için kazanda sürekli 
koruma sağlar

• Doğrudan MagnaClean filtre vanasına hızlı bağlantı

Kit İçeriği
MagnaCleanse kiti, eksiksiz bir sistem temizliği için 
ihtiyaç olan her şeyi içerir:
1x MagnaCleanse RapidFlush filtre  
1x VibraClean  
1x MagnaCleanse hortum-vana konektörü  
2x Hortum  
6x Hortum kelepçesi  
4x Dişi kam kilidi  
1x Boşaltma vanası

Sonra

Önce

Ürün kodu: MAK01-EU
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ADEY Contact in Turkey
Huseyin ERKEN

T +90 545 322 1220
E huseyin.erken@adey.com

Sales Director Central & Eastern Europe
Kosta Papadopoulos 

T +49 172 1343854
E kp@adey.de

adey.com/tr 


