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INTRODUKTION
De aktuelle, højeffektive varmekedler sørger for optimal ydelse til 
varmesystemer. Denne ydelse kan dog forringes betydeligt, hvis 
centralvarmeanlægget ikke rengøres på hensigtsmæssig måde. Historisk set 
forurenes de fleste af systemerne af jernoxid, som består af slamaflejringer, der 
skyldes ætsning af varmesystemet.
Jernoxiderne, der varierer i størrelse og sub-mikronpartiklerner findes konstant 
i systemets væske under systemets drift. Oxiderne kan resultere i utidige 
fejl i ventiler og pumper, og varmekedlens effektivitet forringes drastisk, 
fordi partiklerne forurener varmekedlens varmeveksler og det overordnede 
rørsystem.
SALUS Mag Defender sørger for beskyttelse af systemet og øget effektivitet. 
SALUS Mag Defender er designet til at fjerne de opslæmmede jernoxider uden 
at formindske strømnings-hastigheden gennem systemet.
Installationen er enkel; isoleringsventilerne drejer 360º, så der findes adskillige 
placeringsmuligheder.
En ekstra fordel for installatørerne er den bundmonterede ventil til 
serviceeftersyn. Den bundmonterede ventil giver mulighed for nem udtømning 
af de forurenende stoffer. Hovedenheden er på 500 ml, hvilket giver 
installatøren mulighed for at tilføje den korrekte mængde beskyttelsesmiddel 
mod rust, når isoleringsventilerne er lukkede.

SALUS full flow leveres med:
Nøgle til at lukke og åbne ventiler og dæksel på filter medfølger.
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INSTALLATION
Det anbefales at montere Full Flow filteret efter det sidste varmeelement 
inden varmekedlen for at opnå den bedste beskyttelse for varmekedlen.
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INSTALLATION
Installer filteret således rengøring og opfyldning kan ske uden 
problemer.

De følgende vejledninger er designet til at hjælpe teknikerne med en 
sikker og effektiv installation og servicering af SALUS Full Flow filteret.
I tilfælde af spørgsmål vedrørende installation eller serviceeftersyn, 
kontaktes SALUS direkte på +45 53534499

Råd:
• Magnet filteret skal monteres opretstående for at sikre det kan 
 udluftes korrekt.
• Når enheden monteres til en metalkonstruktion, kræves det at  
 metalkonstruktionen er tilsluttet en jordforbindelse, i som foreskrevet
 i stærkstrøms-reglementet.

Advarsler:
• Magneter kan eventuelt påvirke eller gribe forstyrrende ind i   
 følsomme mekaniske og elektroniske instrumenter, som fx   
 pacemakere, computere/magnetiske medier og ure. Skal altid  
 placeres mindst 300 mm fra sådant udstyr.
• Afspæringsventilerne til FREMLØB eller RETUR må ALDRIG lukkes, og  
 låget må ALDRIG åbnes, når pumpen kører!
• Enheden må ikke monteres for tæt til varmekedlen. Afstand til
 kedel /fyr minimum 1 m.
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Udløs systemtrykket og dræn derefter rør, hvor enheden skal placeres. 
Hvis den monteres under en varmekedel eller anden genstand, sørg for 
en afstand på 250 mm fra toppen af cylinderen til under genstanden for 
at gøre det muligt at tage dækslet af i tilfælde af serviceeftersyn.

Forbered rør og armatur, smør og forbind ventilerne på 
rørsystemet. Du skal blot stramme med hånden i første omgang.

1



Herefter løsgøres ventilens 
flangemøtrikker og de medleverede 
gummiskiver indsættes. (Der følger to 
med dette produkt).

Monter afløbsventilaggregatet i 
bunden af Mag Defender filteret, og 
sørg for, at afløbet befinder sig på 
forsiden af aggregatet. Vær forsigtig 
med ikke at stramme for meget, da 
det kan medføre skade.

Fastgør Mag Defender filteret løst til 
ventilerne.
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Nu er varmesystemet klar til 
påfyldning. Sørg for at ventilerne til 
fremløb og retur begge er åbne, og 
at drænventilen er lukket, åben igen 
derefter centralvarme-anlægget.

Udluft gennem luftskruen,som er 
placeret i topdækslet, efter systemet 
har nået den rette temperatur. Pas på, 
vandet er muligvis meget varmt. 

Foretag altid eftersyn (se side 25) af 
filteret, inden du forlader lokalerne. 
Full Flow filteret-skruenøglen kan 
efterlades hos kunden.
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BEMÆRK: Drænventil lukket
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Tag fat i Mag Defender filteret og 
stram kompressionsbeslagene. Vær 
forsigtig med ikke at stramme for 
meget, da det kan medføre skade.
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Vigtigt – Inden der foretages 
nogen serviceindgreb, skal man 
afbryde kedlen/fyret og lade 
vandet køle ned til en sikker 
arbejdstemperatur. Brug den 
medfølgende Full Flow filteret-
skruenøgle til at dreje begge 
afspæringsventiler til OFF-
positionen (SLÅET FRA).

Afmonter magneten og placer den 
på et sikkert sted.

SERVICEEFTERSYN

1

2
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Efter cirka 30 sekunder, fjernes hætten 
til drænventilen, og hætten bruges 
til at åbne drænventilen.  Sørg for at 
have en spand eller andet klar til at 
opsamle vand og snavs.

3

Fremløb åbnes for at skylle resterne ud.4

Når alle resterne er blevet skyllet ud, 
genindsættes magneten.

5
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Sæt hætten på drænventilen igen
og start centralvarmeanlægget. 
Udtøm luften gennem 
udluftninsskruen efter behov.

8

Luk drænventilen ved brug af en 
hætten, og sørg for, at hætten står 
korrekt, så ventilen er helt lukket.

6

Åbn udtaget.7
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Efter trin 4 i Serviceeftersyn, lukkes 
fremløbsventilen.

Kemikaliedosering
1

Sæt hætten på drænventilen igen.3

Luk drænventilen ved brug af hætten, 
og sørg for, at hætten står korrekt, så 
ventilen er helt lukket.

2
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Hæld en flaske 
vandbehandlingsmiddel mod rust 
og kedelsten i. Vi anbefaler SALUS 
SYSTEM GUARD Inhibitor. Beholderen 
rummer 500 ml.

Brug den medfølgende Full Flow 
filteret-skruenøgle til at skrue låget 
forsigtigt af.

4

Fjern magnetens dæksel og rens 
under vandhanen efter behov.

5

6
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Genindsæt magnetens dæksel.7

8 Udskift nu låget på beholderen 
og stram med Full Flow filteret-
skruenøglen. (Stram ikke for meget).

Genindsæt magneten.9



Afspæringsventilerne åbnes og 
varmesystemet startes.

10

11 Udluft igennem luftskruen, placeret 
i dækslet. Udluft igen når systemet 
har nået den rette temperatur. Pas på, 
vandet er meget varmt. 

Foretag altid eftersyn af filteret, 
inden du forlader lokalerne. Full 
Flow filteret-skruenøglen kan 
efterlades hos kunden.
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VIGTIGT
Sørg for, at standardvejledningerne med hensyn til bedste praksis i 
forbindelse med elektricitet følges, når Full Flow filteret installeres. 
En kopi af disse retningslinjer kan hentes på http://www.sik.dk/
Professionelle/El/Love-og-regler-inden-for-elbranchen.

Der kan byttes om på fremløb og retur på Full Flow filteret, og der 
findes ingen strømningsbegrænsning.

Glem ikke at udfylde garantibeviset efter installationen.

Fejlbehæftede komponenter skal returneres ifølge
SALUS-garantiprocessen.

BEMÆRKNINGER
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Hvor kan jeg montere Full Flow filteret?

Det anbefales at montere Full Flow filteret mellem det sidste 
varmeelement og varmekedlen for at opnå den bedste 
beskyttelse for varmekedlen.

Hvilken forbindelse på Full Flow filteret er tilførselsrøret og 
hvilken er returrrøret?

Der kan byttes om på indtaget og udtaget på Full Flow filteret, og 
der findes ingen strømningsbegrænsning.

Hvor ofte skal jeg foretage eftersyn på Full Flow filteret?

Der kræves eftersyn en gang om året med den årlige 
varmekedelservice.

Kan jeg bruge kemikalier med Full Flow filteret?

Ja, du kan bruge ethvert kemikalie på markedet
med Full Flow filteret, vi anbefaler dog
SALUS SYSTEM GUARD
produkter med
Full Flow filteret.
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SPØRGSMÅL OG SVAR
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Hvor lang er levetiden for Full Flow filteret? 

Full Flow filteret er blevet udviklet til at vare så længe 
varmekedlen varer, normalt ti år. Den yder yderligere 
beskyttelse og leveres med en garanti på fem år.

Hvordan isolerer jeg ventilerne?

Du skal blot dreje ventilerne på OFF-positionen ved brug af
den medleverede skruenøgle. Vigtigt: Husk at slå
strømtilførslen fra, når du foretager service på Full Flow filteret.

Påvirker Full Flow filteret min pacemaker?

Som med alle magnetiske produkter, hvis du har pacemaker, 
bør der altid tages forholdsregler, når du håndterer Full Flow 
filteret. Når Full Flow filteret er installeret, er det magnetiske 
felt uden for beholderen på cirka en tiendedel af en normal 
køleskabsmagnet.

SALUS FULL FLOW BRUGERVEJLEDNING 17



5YEA R  W A R R A NT Y

SALUS FULL FLOW BRUGERVEJLEDNING18

WARRANTY
SALUS Controls garanterer, at dette produkt ikke 
indeholder materialefejl eller fabrikationsfejl,
og fungerer i overensstemmelse med dets
specifikationer i en periode på fem år fra 
installationsdatoen. SALUS Controls eneste
ansvar for brud på denne garanti er (efter eget
skøn) at reparere eller erstatte det fejlramte produkt. 

Kundens navn: ..............................................................................................

Kundens adresse: ..........................................................................................

..........................................................................................................................

......................................................... Postnummer: ........................................

Tlf. nr.: ................................................ E-mail: ...............................................

Teknikerens virksomhed: ............................................................................

Tlf. nr.: ............................................... E-mail: ................................................

Installationsdato: ..........................................................................................

Teknikerens navn: .........................................................................................

Teknikerens underskrift: ..............................................................................
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Full Flow Magnetic Filter
Model: MD22A og MD28A
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Skruelåg i nylon

Neodymiummagnet 
beskyttet i SSTL304

500 ml cirkulationsbeholder

BSP Kugleventil til aftap
af beholder.

Magnetholder med tætsluttende låg 
i nylon. O-ring i EPDM

Tekniske specifikationer

Head Office
SALUS Controls plc
SALUS House
Dodworth Business Park South,
Whinby Road,
Dodworth, Barnsley S75 3SP
Storbritannien.

Telefon: +44 (0) 1226 323961
E-mail:  sales@salus-tech.com

SALUS Nordic A/S
Rønhøjvej 12, 
8300 Odder, Denmark
Tel: (+45) 53534499
Email: sales@salus-controls.dk

Idet vi opretholder en politik vedrørende løbende produktudvikling, forbeholder SALUS Controls plc sig retten til at 
ændre specifikationer, design og materiale mht. de produkter, der er anført i denne brochure uden forudgående varsel.

SALUS Controls er medlem af Computime Group


