
Kompletní filtr pro 
topné systémy 

• Odstraňuje magnetické
i nemagnetické usazeniny

• Patentovaný magnetický okruh
• Princip duálního průtoku
• Vysoká účinnost
• Rychlá a snadná instalace

ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ 



Chrání mnoho let - instalace během několika minut 
Po 100 letech výroby vysoce účinných magnetických systémů několika  
předních značek v oblasti průmyslu je Eclipse Magnetics tím nejlepším, 
kdo může nabídnout kompletní filtr pro topné systémy. 

Vysoká účinnost 
BoilerMag  spojuje vysokou účinnost se snadnou instalací a údržbou. 
Vyzkoušená a patentovaná magnetická technologie zajišťuje  
prakticky 100% odstranění oxidu železa nebo magnetitu  
z topných systémů. 

Provozní výhody 
• Instalace a čištění v řádech minut
• Patentovaný magnetický okruh
• Jedinečný duální průtok
• Se zárukou proti zablokování 
• Vysoce kvalitní uzavírací kohouty
• Síťový filtr bez blokace
• Instalace v rozsahu 360°
• Instalace v ose potrubí 
• Nástroje pro servis součástí dodávky
• Vynikající sběrná kapacita
• V nabídce pro potrubí s vnějším průměrem 

22 mm nebo 28 mm (Cu)
• Snadný přístup pro dávkování chemikálií 
• K dispozici připojení pro propláchnutí systému

Výhody pro domácnost
• Záruka 24 měsíců
• Nižší výdaje za energie
• Prodloužená životnost topného systému

a zdroje vytápění 
• Nižší náklady na údržbu



Kompletní filtr pro topné systémy 
Vynikající účinnost spojená s praktičností a jednoduchostí 

  

 

 

 
 
 

 Adaptér pro připojení 
proplachovacího čerpadla, 

na objednávku 

Jednotka se nezablokuje, ani 
v případě  zanesení nečistotami 

Magnetické jádro 
Nečistoty jsou přitahovány k jádru 
Průchod pro průtok zůstává  
otevřen 
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Instalace v ose potrubí 

Patentované 
magnetické jádro 

Odkalovací zátka 
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Nastavitelný prstenec 
umožňuje instalaci 

v rozsahu 360° 

Vysoce kvalitní 
uzavírací kohouty 

jsou součástí balení 

3 snadné kroky k instalaci BoilerMag 

 Odřízeněte trubku Namontujte uzávěry  Instalujte BoilerMag 

Zátka pro odvzdušnění 
nebo dávkování 

Možnost napojení 
adaptéru 

Síťový filtr odstraní 
uvolněné částečky 

vodního kamene a i další 
nemagnetické usazeniny 

Technologie duálního 
průtoku zajišťuje 
prakticky 100% 

odstranění oxidů železa 



Vše, co potřebujete k instalaci a servisu filtru BoilerMag, je obsaženo v jednom balení 

Čištění průmyslových & komerčních topných systémů 
Eclipse Magnetics je výrobcem filtrů pro všechny typy systémů 

Použití pro 
6/4” 
připojení

Použití pro 
2” až 6” 
připojení

Eclipse Magnetics je světovým lídrem v magnetické technologii. Navrhuje a vyrábí vysoce 
účinné čistící systémy. Filtr je vyráběn v souladu se standardy ISO 9001 a dovozce nabízí 
zákazníkům vyškolený servisní tým pro technickou podporu a poradenství. 

IVAR CS, spol. s r.o. 
Velvarská 9, Podhořany, 
277 51 Nelahozeves II,  
Česká republika   
Tel.: +420 315 785 211-2 
info@ivarcs.cz 
www.ivarcs.cz  
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