
Kompletný filter pre 
vykurovacie systémy 

• Odstraňuje magnetické
i nemagnetické usadeniny

• Patentovaný magnetický okruh
• Princíp duálneho prietoku
• Vysoká účinnosť
• Rýchla a jednoduchá inštalácia

ZÁRUKA 24 MESIACOV 



 
 
 
 
Chráni veľa rokov - inštalácia počas niekoľkých minút 
Po 100 rokoch výroby vysoko účinných magnetických systémov  
niekoľkých popredných značiek v oblasti priemyslu je Eclipse Magnetics  
tým najlepším, kto môže ponúknuť kompletný filter pre vykurovacie systémy. 
 
 Vysoká účinnosť 
BoilerMag spája vysokú účinnosť s jednoduchou inštaláciou a údržbou.  
Vyskúšaná a patentovaná magnetická technológia zabezpečuje  
prakticky 100% odstránenie oxidu železa  
alebo magnetitu z vykurovacích systémov. 
 
Prevádzkové výhody  

• Inštalácia a čistenie v niekoľkých minútach  
• Patentovaný magnetický okruh 
• Jedinečný duálny prietok  
• So zárukou proti zablokovaniu  
• Vysoko kvalitné uzatváracie kohúty 
• Sieťový filter bez blokácie  
• Inštalácia v rozsahu 360° 
• Inštalácia v osi potrubia   
• Nástroje pre servis sú súčasťou dodávky  
• Vynikajúca zberná kapacita  
• V ponuke pre potrubie s vonkajším priemerom 

 22 mm alebo 28 mm (Cu) 
• Jednoduchý prístup pre dávkovanie chemikálií   
• K dispozícii pripojenie pre prepláchnutie systému  

 

Výhody pre domácnosť  
• Záruka 24 mesiacov  
• Nižšie výdaje za energie  
• Predĺžená životnosť vykurovacieho systému  

a zdroje vykurovania 
• Nižšie náklady na údržbu 

 
 
 

 
 



Kompletný filter pre vykurovacie systémy 
Vynikajúca účinnosť spojená s praktickosťou  a jednoduchosťou 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
  
 

Adaptér pre pripojenie 
preplachového čerpadla, 

 
Jednotka sa nezablokuje, ani v prípade                                                       
    že je zanesená nečistotami 

 
 

 
 

 
Magnetické jadro  
 Nečistoty sú priťahované k jadru  
 Priechod pre prietok zostáva  
 otvorený    
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Inštalácia v osi potrubia 

Technológia duálneho 
prietoku zabezpečuje 

prakticky 100% 
odstránenie  

oxidov železa 

Patentované 
magnetické jadro 

Sieťový filter odstráni  
uvoľnené čiastočky  

vodného kameňa a i ďalšie 
magnetické usadeniny 
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Vysoko kvalitné 
zatváracie kohúty sú 

súčasťou balenia 

Nastaviteľný prstenec 
umožňuje inštaláciu v 

rozsahu 360° 

Zátka pre odvzdušnenie 
alebo dávkovanie 

Odkaľovacia zátka 

3 jednoduché kroky k inštalácii BoilerMag 

  Odrežte trubku Inštalujte ventily Inštalujte BoilerMag 

Možnosť napojenia  
adaptéru 

na objednávku 

 



Všetko, čo potrebujete k inštalácii a servisu filtru BoilerMag, je obsiahnuté v jednom 
balení 

Čistenie priemyselných & komerčných vykurovacích systémov 
Eclipse Magnetics je výrobcom filtrov pre všetky typy systémov 

Použitie pre 
6/4” 
pripojenie 

    Použitie pre 
    2” až 6” 
    pripojenie

Eclipse Magnetics je svetovým lídrom v magnetickej technológii. Navrhuje a vyrába 
vysoko účinné čistiace systémy. Filter je vyrábaný v súlade so štandardmi  ISO 9001 
a dovozca ponúka zákazníkom vyškolený servisný tým pre technickú podporu a 
poradenstvo. 
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