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INTRODUCERE

Astăzi, cazanele de înaltă eficiență oferă performanțe excelente pentru sistemele de încălzire,
însă această performanță poate fi erodată semnificativ în cazul în care nu se acordă atenție
curățeniei sistemului complet de încălzire centrală. Majoritatea sistemelor suferă de contaminare
cu oxid de fier, care se prezintă sub forma unor depozite de nămol, cauzate de coroziunea
sistemului de încălzire.

Particulele de oxid de fier variază ca dimensiune, iar particulele submicronice sunt prezente
continuu în fluidul sistemului, în timpul operării sistemului. Particulele de oxid pot duce la
defectarea prematură a supapei și pompei.Randamentul cazanului este redus dramatic
deoarece particulele pot contamina schimbătorul de căldură al cazanelor , precum și rețeaua
de conducte a sistemului complet.
SALUS Mag Defender oferă protecție sistemului și crește eficiența, fiind conceput pentru a
elimina particulele de oxid de fier în suspensie, fără a reduce rata de curgere prin sistem.

Instalarea este simplă; vane de izolare cu rotire 360º astfel încât poate fi facilitat un număr de
opțiuni de localizare .
Un avantaj în plus pentru instalatori este supapa de service montată în partea de jos.
După ce a izolat valva permite descărcarea de gestiune ușor de contaminanți. Corpul
principal este 500mL, care permite instalatorului să adauge cantitatea corectă de
inhibitor de coroziune la închiderea supapelor de izolare.

Conținut:
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INSTALARE
În scopul de a obține cea mai bună protecție pentru cazan, se recomandă
ca Mag Defender să se monteze după ultimul radiator, înaintea cazanului.
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Pentru a determina o locație potrivită pentru instalare, este important să
vă asigurați că se permite un acces adecvat pentru service.

Următoarele instrucțiuni sunt concepute pentru a ajuta inginerii
în instalarea și întreținerea sigură și eficientă a filtrului Mag Defender
SALUS și ar trebui să fie urmate fiecare dată.
Pentru orice întrebări legate de instalare și service , vă rugăm să contactați
echipa SALUS.

Așa DA:
•    Montați filtrul în poziție verticală pentru a permite dispozitivului să fie
     evacuat în totalitate de aer în timpul punerii în funcțiune. Direcția 
     conductelor  este verticală, orizontală sau orice unghi între. Orificiul de
     admisie și evacuare pot fi de asemenea schimbate pentru a se potrivi.

•    În cazul în care dispozitivul este montat pe structura metalică a clădirii,
     este necesară continuitatea pământ-lipire în jurul dispozitivului. Toate 
     conexiunile de îmbinare trebuie să fie accesibile și etichetate 
     "Conexiune Electrică Sigură-Nu Eliminați! "

Așa NU:
•    Magneții pot afecta sau interfera cu instrumente mecanice si electronice
     sensibile, cum ar fi stimulatoarele cardiace, calculatoare / medii 
     magnetice și ceasuri. Păstrați-vă întotdeauna magneții la cel puțin 300
     mm (1 ft) distanță de astfel de echipamente.

•    NICIODATĂ să nu închideți supapele de izolare de INTRARE sau IEȘIRE ,
     și NU desfaceți capacul atunci când pompa funcționează!

•    Montați dispozitivul la cel puțin 1 m distanță de cazan! 
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Eliberați sistemul de presiune, apoi scurgeți pe direcția conductei unde va
fi localizat dispozitivul (e posibil să fie necesar să scurgeți întregul sistem ).
Instalați  boiler-ul sau un alt obiect, la o distanță de  250mm de la partea de
sus a canistrei până sub obiect, pentru a permite descoperirea capacului în
cazul lucrărilor de service. 

Dispozitivul a fost conceput pentru a facilita diverse configurații de intrare
și de ieșire. Cele mai multe configurații vor necesita coturi. De lipit vă
recomandăm 28x Yorkshire Cot Inelat de Lipit lYP1222mm 
(cod 08290), sau pentru comprimare vă recomandăm 2 Yorkshire cupru
KS61522mm (cod 61124K), precum și instrucțiunile de montare (care
urmează) se bazează în jurul valorii de dimensiuni ale acestor coturi. Pentru
claritate accesoriile de lipire și de compresie recomandate necesită aceeași
dimensiune de decupaj.

Țeavă cu direcție verticală: Măsurați și marcați o secțiune de 110mm pentru
o unitate de 22mm , după cum vedeți mai jos.Eliminați această secțiune
marcată, folosind un cutter de tăiere pentru țevi (vezi img). Acum creați
64mm si 106mm de conductă de cupru de 22mm  pentru a atașa între cotul
respectiv și fitingul de compresie pe intrare / ieșire. Sfat: Reutilizați partea
tăiată din secțiune.

Țeavă cu direcția orizontală: Măsurați și marcați o secțiune de 73mm și
îndepărtați secțiunea marcată cu un cutter rotativ tubular . Creați
dimensiuni de 64mm și 134mm din țeavă de cupru de 22mm pentru a atașa
întrecotul respectiv și fitingul de compresie pe intrare/ieșire. Sfat: Reutilizați
partea tăiată din secțiune.

Pregătiți țeava și fitingurile, ungeți spațiile și conectați vanele pe
conducte.Vă rugăm ca la început să strângeți cu mâna  conexiunile.

1



Slăbiți piulițele flanșei vănii, introduceți
cauciucul și introduceți echipamentele
de spălare din cauciuc, oferite. (Se
furnizează 2 bucăți).

Fixați ansablul de vane la capătul Mag
Defender-ului  asigurându-vă că priza
este la partea din față a ansamblului și
având grijă să nu strângeți prea tare
deoarece acest lucru poate provoca
daune .

Atașați ușor Mag Defender-ul la vane.
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Acum sistemul de încălzire este gata
pentru a fi umplut.Asigurați-vă că
intrările și ieșirile vanelor sunt deschise,
și scurgerea vanelor închisă, iar apoi
porniți sistemul de încălzire centrală.

Aerisiți încet prin aerisirea de sus.
Reaerisiți  MD22A după ce sistemul a
atins temperatura. Aveți grijă pentru ca
apa poate fi fierbinte!

Întotdeauna verificați filtrul (pag 8)
înainte de a părăsi incinta. Cheia Mag
Defender poate fi lăsată cu clientul.
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NOTA: Vana de golire închisă

6

5

7

Prindeți Mag Defender-ul și strângeți
fitingurile de compresie. Aveți grijă să
nu strângeți prea tare.
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Important–Înainte de a începe
service-ul, deconectați cazanul de la
sursa de alimentare și lăsați apa să
se răcească pentru a putea lucra în
siguranță. Folosind cheia Mag
Defender furnizată, închideți vanele
de izolare.

Scoateți magnetul și puneți-l într-un
loc sigur.

SERVICE-Verificare

1

2
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După aprox. 30 de secunde, scoateți
capacul de scurgere pentru a deschide
supapa de evacuare.Să aveți pregătită
o găleată sau o țeavă de conexiune
pentru a colecta resturile eliminate.

3

Deschideți intrarea pentru a goli rapid
resturile.

4

După ce s-au golit toate resturile,
reintroduceți magnetul.

5
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Puneți la loc capacul pe robinetul de
golire și dați drumul sistemului de
încălzire centrală. Purjați aerul prin
aerisire, dacă este necesar.

8

Închideți vana de scurgere folosind
capul de acoperire și asigurați-vă că
este fixat bine pentru ca vana să fie
bine închisă.

6

Deschideți borna de ieșire.7
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După pasul 4 de la Service, închideți
supapa de admisie.

Dozare chimică
1

Puneți la loc capacul pe vana de
scurgere. 

3

Închideți robinetul de golire cu ajutorul
capacului de scurgere. Asigurați-vă că
acest capac este aliniat corect, astfel
încât vana este complet închisă.

2
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Se toarnă o sticlă de tratare de
coroziune a apei și inhibitor de scară.Vă
sugerăm SALUS SYSTEM GUARD
inhibitor. Canistra va fi de 500ml.

Folosind cheia Mag Defender,
deșurubați cu grijă capacul.

4

Scoateți capacul magnet și clătiți sub
robinet, dacă este necesar.

5

6
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Reintroduceți magnetul de acoperire.7

8 Acum puneți capacul pe canistră și
strângeți cu cheia Mag Defender. (Nu
strângeți pre tare!).

Reintroduceți magnetul.9



Deschideți supapele de izolare și
porniți sistemul de încălzire.

10

11 Aerisiți încet prin aerisirea de sus și
reaerisiți MD22A din nou după ce
sistemul a atins temperatura necesară.
Aveți grijă pentru ca apa poate fi
fierbinte.

Întotdeauna verificați filtrul (pag 8 )
înainte de a părăsi incinta. Cheia Mag
Defender poate fi lăsată cu clientul.

MD22A MANUAL DE INSTRUCȚIUNI14



IMPORTANT
Când instalați Mag Defender-ul asigurați-vă că se urmează pașii standard
de practică în electricitate!

Bornele de intrare/ ieșire  ale Filtrului Mag Defender sunt reversibile și nu
există nicio restricție a debitului.

Componentele defecte trebuie returnate în cadrul procesului de garanție
SALUS.

NOTE
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Unde pot monta filtrul Mag Defender?

Pentru a obține cea mai bună protecție pentru cazan, 
este recomandat ca filtrul Mag Defender să se monteze între
ultimul radiatorși boiler  vezi diagrama de la pag 3).

Care conexiune a Mag Defender-ului este fluxul și care este
randamentul?

Bornele de intrare/ ieșire  ale Filtrului Mag Defender sunt
reversibile și nu există nicio restricție a debitului.

Cât de des pot face verificarea (service-ul) Mag defender-ului?

Service-ul se face o dată pe an, odată cu service-ul anual al

cazanului.
Se pot folosi substanțe chimice cu Mag Defender?

Da, aveți posibiliattea să utilizați orice substanță 
chimice de pe piață cu Mag defender, 
însă vă recomandăm
să utilizați 
SALUS SYSTEM GUARD
cu produsele 
MAG DEFENDER.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A
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Care este durata de viață a produsului  Mag Defender?

Mag Defender a fost dezvoltat pentru a rezista cât e durata de
viață a cazanului, în mod normal zece ani. Acesta oferă protecție
continuă și vine cu o garantie de cinci ani.

Cum pot izola vanele?

Pur și simplu, mutați vanele pe poziția OFF folosind cheia
furnizată.Important: Amintiți-vă să opriți alimentarea cu energie
electrică a cazanului atunci când se verifică/repară Mag Defender-
ul.

Mag Defender îmi va afecta pacemaker-ul?

Ca și în cazul tuturor produselor magnetice, țineți cont de
precauțiile pentru pacemaker-ului de fiecare dată când utilizați
trebuie Filtrul Mag Defender . Când acesta este instalat este
instalat, câmpul magnetic  din exteriorul canistrei este de
aproximativ o zecime dintr-un magnet mediu  de frigider.

Q

A

Q

A

Q

A


