
Návod na použitie a údržbu
MAGNETO LIFE



PRED POUŽITÍM FILTRA SI
POZORNE PREČÍTAJTE TENTO 
NÁVOD

                     Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť
ššpecifikáciu produktu. Toto zariadenie musí byť podrobené
pravidelnej údržbe. .Príručku je potrebné starostlivo uschovať a v
prípade predaja zariadenia prípadne doručiť novému majiteľovi.
Údaje uvedené v tomto návode sú orientačné a nie sú záväzné.
Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť tento manuál bez pred-
chádzajúceho upozornenia.

OBSAH PRODUKTU
• Magnetický separátor nečistôt MAGNETO LIFE kompletný s 
kazetou a magnetom

• Šróbenie N.1 F-F ¾ “s otočným krúžkom a tesnením                  
• Šróbenie N.2 + spätný ventil F-F ¾” s otočným krúžkom a tes-
nenia

• 60 g vrecko ochranného chemického produktu.

• Manuál

PRED INŠTALÁCIOU

Odporúčame používateľovi, aby pred inštaláciou skontroloval 
integritu filtra a obsah balenia.

PRINCÍP PREVÁDZKY

Magnetický odlučovač nečistôt MAGNETO LIFE je zariadenie 
určené na zastavenie cirkulácie pevných nečistôt v systéme. 
Dvojitá funkcia filtrácie a separácia železných častíc pomocou 
vnútorného magnetu umožňuje úplné odstránenie pevných 
nečistôt obsiahnutých v systéme pri zachovaní životnosti kotla 
a jeho súčasti. Zariadenie je dodávané už kompletné na in-
štaláciu. Vrecko ochranného chemického produktu pre tepelné 
vykurovanie sa dodáva štandardne podľa aktuálnej smernice.

UPOZORNENIE NA VHODNÉ POUŽITIE
Magnety použité v odlučovači nečistôt MAGNETO LIFE sú
uložené v puzdre z nehrdzavejúcej ocele. Magnetický systém 
preto môže predstavovať potenciálnu formu nebezpečenstva a 
je potrebné dodržiavať niektoré varovania.
UPOZORNENIE: Kardiostimulátor
Magnety môžu rušiť prevádzku implantované kardiostimulátory
a defibrilátory. Ak nosíte jedno z týchto zariadení, udržiavajte v 
bezpečnej vzdialenosti od magnetu najmenej 30 cm. Varujte 
používateľov týchto zariadení, aby sa nepribližovali k magnetu.
UPOZORNENIE: Elektrická vodivosť
Magnety sú vyrobené z kovu a vedú elektrický prúd. POZOR: 
Magnetické polia generované nesprávne zabalenými magnetmi 
môžu spôsobiť interferenciu v systémoch automatického triede-
nia a poškodiť tovar, ktorý je v iných baleniach. UPOZORNE-
NIE: Účinok na ľudí.
Podľa súčasných poznatkov nemajú magnetické polia perma-
nentných magnetov na ľudí žiadny merateľný účinok, pozitívny
ani negatívny. magnetické pole permanentného magnetu 
pravdepodobne nebude zdraviu škodlivé, ale toto riziko 
nemožno úplne vylúčiť. Z bezpečnostných dôvodov sa vyhnite 
dlhodobému kontaktu s magnetmi.

Odlučovač nečistôt MAGNETO LIFE musí byť nainštalovaný na
vratnom okruhu pred vstupom do kotla, aby zachytil nečistoty,
ktoré by mohli poškodiť samotný kotol a obehové čerpadlá.

Pripojenie s integrovaným spätným ventilom musí byť
nainštalované na výstupe zariadenia. Vždy rešpektujte smer
označený šípkou

Zatvorte vstupný uzatvárací ventil k
filtru odlučovača nečistôt. Otvorte
odskrutkovaním spodnej časti filtra
odlučovača nečistôt proti smeru
hodinových ručičiek.

Nasypte obsah vrecka obsahujúceho
ochranný chemický výrobok.

Naskrutkujte spodnú časť späť na hornú
nádobu a skontrolujte, či je tesnenie
správne umiestnené.
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POZOR: Odolnosť voči teplu

Neodymové magnety majú maximálnu prevádzkovú teplotu 80 
° C. Väčšina neodymových magnetov pri teplotách nad 80 ° C 
trvale stráca časť svojej adhéznej sily. Nepoužívajte magnety 
na iné ako určené účely.

INŠTALÁCIA



VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA (PREVÁDZKU MÔŽE 
VYKONAŤ IBA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL)

Odlučovač nečistôt MAGNETO LIFE je vybavený preplachovacím 
ventilom umiestneným na konci filtra. Otvorenie ventilu umožňu-
je úplný únik nečistôt dovnútra filtra odlučovača nečistôt.

MIMORIADNA ÚDRŽBA (PREVÁDZKU MÔŽE 
VYKONAŤ IBA KVALIFIKOVANÝ TECHNIK)

1 Zatvorte vstupný ventil. 

2 Vypustite nečistoty cez vypúšťací ventil

3 Odskrutkujte ventil a vyberte magnet

4 Vyčistite kovovú kazetu

5 Odstráňte nečistoty z vonkajšej strany magnetu pod tečúcou 
vodou alebo vlhkou handričkou.

Filtre MAGNETO LIFE sú určené na filtráciu vody v systé-
moch na technologické využitie.

OBMEDZENIA POUŽITIA
• Nepoužívajte vo výbušnom prostredí

• Nepoužívajte na filtráciu odpadových vôd

• Pri filtrácii konkrétnych vôd kontaktujte výrobcu

• Nie je vhodné na filtráciu pitnej vody

PRAVIDLÁ SPRÁVNEJ INŠTALÁCIE
Ak systém nebol vykonaný odborným spôsobom, zo žiadneho 
dôvodu neinštalujte filter MAGNETO LIFE.

Pred inštaláciou zariadenia vykonajte úplné a dôkladné 
vyčistenie systému.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade zmien ale-
bo chýb v hydraulickom pripojení. Nedodržanie týchto pokynov 
bude mať za následok okamžité prepadnutie záruky. Použitie 
neoriginálnych kaziet, komponentov, príslušenstva alebo 
materiálov ruší záruku.
Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené ľuďom, 
zvieratám, veciam alebo nesprávnu demontáž spotrebiča. 
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nedodrža-
nia limitov použitia.

DISPOZÍCIA
Balenie: Materiál použitý na balenie musí byť 
zlikvidovaný v súlade s predpismi platnými v krajine 
inštalácie. Filter: Filter musí byť zlikvidovaný v 
súlade s predpismi platnými v krajine inštalácie
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Telo: poniklovaná mosadz
Spodný kohútik: poniklovaná mosadz
Maximálna pracovná teplota: 110 ° C
 (magnet 80 ° C) Filtračná vložka: nerezová oceľ
Sklenený O-krúžok: NBR
Tesnenia tvaroviek: EPDM
Neodymový magnet: MPN 35 - BR = 12 500 G
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