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A mágneses SpiroCombi 
és SpiroTrap előnyei
 • Tökéletes védelem a mágneses rotorral 

rendelkező szivattyúknak és más drága 
rendszer alkatrésznek a (mágneses) 
szennyeződések ellen.

• Különösen könnyű használat: a szennyeződés 
eltávolítása könnyedén a húzó mechanizmussal.

• Nincs biztonsági kockázat: a mágnes a 
termék belsejében marad.

• A mágnes karbantartást nem igényel.
• Beüzemelésnél nem igényel 

több helyet.
• Erős és szivárgásmentes nagy 

szennyeződés leválasztó kapacitással.
• Hatékony mágneses és nem 

mágnese szennyeződés 
leválasztás (5µm!-től).

• 5 év garancia

A legbiztonságosabb és felhasználóbarátabb 
módja a szennyeződés eltávolításának.
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A Mágneses SpiroCombi és SpiroTrap gyorsan és hatékonyan gyűjti össze a 
mágneses és nem mágneses szennyeződéseket. Felhasználó barát biztonságos 
dizájn egyedivé teszi ezt a terméket.

1.	A száraz-zseb felépítés a mag és speciálisan a 
magnetit optimális összegyűjtéséhez lett 
kialakítva.

2.	Az egyedi SpiroTube. Ez az alkatrész szűri 
ki a szennyeződéseket nagyon alacsony 
ellenállással.

3.	Tölcsér. Semlegesíti a mágneses mezőt: a 
mágneses szennyeződés ami áthalad ezen a 
tölcséren a mágneses erő megszűnése miatt 
felszabadul..

4.	Leeresztő szelep a szennyeződés 
eltávolításához.

5.	Flexibilis húzó mechanizmus. Lehúzás 
után a mágneses szennyeződések a 
száraz-zseb kialakításnak köszönhetően 
a készülék alján gyűlnek össze.

ÚJ
SpiroCombi és SpiroTrap 
beépített mágnessel a 
gyorsabb szennyeződés 
eltávolításért

spIROCOMbI® MAgnEt
spIROtRAp® MAgnEt
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Légtelenítő és szennyeződés leválasztó 
mágneses mező technológiával

Tökéletes védelem a mágneses 
rotorral rendelkező szivattyúknak és 
más drága rendszer alkatrésznek a 
(mágneses) szennyeződések ellen.

A mágneses rotorral rendelkező új 
generációs szivattyúk vonzzák a mágneses 
szennyeződéseket, melyek a drága 
alkatrészeken összegyűlnek és felgyorsítják 
a kopás folyamatát. Az eredmény: 
teljesítmény csökkenés, mivel a kazán nem 
tud tökéletesen működni és ezek hibákhoz 
és meghibásodásokhoz vezetnek.
A mágneses SpiroCombi és Spirotrap 
különösen hatékonyan szűri ki a mágneses 
és nem mágneses szennyeződéseket. A 
száraz-zseb fejlesztésnek köszönhetően a 
tölcsérben összegyűlik a mágneses 
szennyeződés (magnetit). A lehúzó 
mechanizmussal a magnetit a készülék 
aljában gyűlik össze. A Spirotube-nak 
köszönhetően a nem mágneses 
szennyeződés leválasztása nagyon 
hatékony. Amikor a leeresztő szelep nyitva

a rendszer nyomásnak köszönhetően a 
szennyeződés gyorsan távozik.

A kompakt dizájnnak köszönhetően nincs 
szükség extra helyre a beüzemeléshez. A 
mágnes a terméken belül marad és 
karbantartást sem igényel.

Spirotech a Spiro Enterprises tagja

A termékismertetőben lévő rajzok és helyzetek példa jellegűek. 
Örömmel adunk tanácsot más speciális helyzetekben is. 
Előfordulhatnak változások/nyomtatási hibák. ©Copyright Spirotech 
bv. Harmadik félnek, a Spirotech bv írásbeli engedélye nélkül a 
kiadvány használata tilos.

Spirotech bv
PO Box 207 
5700 AE Helmond, NL
T +31 (0)492 578 989
F +31 (0)492 541 245
info@spirotech.nl
www.spirotech.com

*1	hegtoldatos modellek	LM	(pld.	BE050LM),	karimás modellek	FM	(pld. BE050FM)

≤	DN150 ≥	DN200

≤	DN150 ≥	DN200

Technikai adatok
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Mágneses SpiroTrap	 Mágneses SpiroCombi	
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050 60.3 260 350 1 3.5 12.5 3.0 395 8/12 BE050 555 11/16 BC050

065 76.1 260 350 1 5.5 20 2.7 395 8/14 BE065 555 11/17 BC065

080 88.9 370 470 1 7.5 27 2.9 515 16/24 BE080 710 23/30 BC080

100 114.3 370 475 1 13 47 3.7 515 16/25 BE100 710 24/32 BC100

125 139.7 525 635 1 20 72 4.2 750 40/53 BE125 1150 57/69 BC125

150 168.3 525 635 1 30 108 4.9 750 41/55 BE150 1150 57/72 BC150

200 219.1 650 775 2 50 180 5.8 900 83/105 BE200 1315 113/135 BC200

250 273.0 750 890 2 80 288 6.9 1145 135/170 BE250 1715 215/250 BC250

Átfogó megoldások
A Spirotech az átfogó megoldások nagy 
választékát ajánlja a fűtési, hűtési, klíma 
valamint az ipari rendszerek számára: 
kiegészítők, adalékok és tanácsok, a 
berendezésben használt folyadék 
optimális működéséért és minőségének 
megőrzéséért. Ezek a termékek és 
szolgáltatások segítenek csökkenteni 
karbantartási költségeket, növelik a 
rendszer élettartamát, és kiküszöbölik a 
hibás működést. Ugyanakkor javítják a 
berendezés hatékonyságát és csökkentik 
energiafogyasztását. Ezen átfogó 
megoldások alkalmazásával 
megkönnyíthetjük a tervezés, kivitelezés, 
beüzemelés és a beállítás folyamatát.




