
FILTR  MAGNETYCZNY  FM1- systemy c.o. itp

- Filtr magnetyczny o dużej sile działania do instalacji c.o., klimatyzacji, wodociągowych i innych .
- Usuwa z instalacji prawie 100% zanieczyszczeń magnetycznych najczęściej gromadzących się na wymiennikach 

ciepła, pompach czy zaworach - które zmniejszają wydajność systemu i zwiększają zużycie energii. 
- Zalecany także do stosowania podczas pompowego czyszczenia instalacji c.o. , klimatyzacji itp.
ZASTOSOWANIE
• Filtr magnetyczny FM 1 stosuję się w instalacjach wodnych do 
wychwytywania i usuwania ze zładu wody, tlenków stali i żelaza 
(magnetytów) oraz powstałych produktów korozji. 

• Zalecane zastosowanie dodatkowe jako filtr wychwytujacy 
zanieczyszczenia podczas pompowego czyszczenia  instalacji.
• Może służyć także jako dozownik inhibitora lub preparatu 
czyszczącego do instalacji c.o , klimatyzacji.
• Do stosowania również w instalacjach c.o. zabezpieczonych 
inhibitorem. Inhibitory standardowo zapobiegają korozji metali w 
instalacji, ale nie zatrzymują procesu wypłukiwania pod wpływem 
przepływu wody, cząstek metali i zanieczyszczeń z armatury. 
• W instalacjach c.o bez inhibitora FM1 dodatkowo usuwa produkty 
korozyjne w stanie stałym i płynnym, posiadające  właściwości 
ferromagnetyczne oraz pozostałe zanieczyszczenia.
• Zastosowanie filtra FM1 może zwiekszyć wydajność systemu 
nawet o 5%-6% i zmniejszyć jego awaryjność.

Dane techniczne:
• Czarny pojemnik i pokrywa z wykonane z tworzywa poliamidowego 

• Magnes neodymowy  o mocy 11,000 Gs /moc wykorzystana 9500 Gs/, 
4 elementowy, hermetycznie zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej 
• Zbieracz cząstek magnetycznych - tuleja, do której wprowadzany jest 
magnes, wykonana jest ze wzmocnionego polipropylenu,
• Siatkowy filtr / osadnik do wyłapywania zanieczyszczeń nie 
magnetycznych wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 
• Podłączenia wlot i wylot obrotowe w zakresie 360° z zaworami 
 kulowymi i złączkami zaciskowymi do rur miedzianych 22mm i 28mm.  
Dostępna wersja ekonomiczna bez zaworów z króćcami 3/4 cala GZ.
• Zawór spustowy do usuwania wychwyconych zanieczyszczeń 
magnetycznych i nie magnetycznych, służący także jako odpowietrznik. 
• Wewnętrzna pojemność filtra  - około 500ml
• Wymiary; średnica pojemnika 90mm, wysokość 220mm

• W zestawie klucz serwisowy do pokrywy, zaworów i ulotka instalacyjna

Dane techniczne i specyfikacja:
• Maksymalny ciężar zebranej masy magnetytu = 600g wg GASTEC.  
• Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar przy 82 ° C, nie ogranicza przepływu.
• Trwałość pojemnika 15 lat przy cyklach pracy do 82 ° C

• Podłączenia, zawory i magnes gwarancja na 5 lat.

Cechy szczególne
• Łatwość usuwania zanieczyszczeń, przez dolny zawór. Po wyjęciu 
magnesu zanieczyszczenia magnetyczne dotychczas utrzymywane 
poprzez właściwości ferromagnetyczne na zbieraczu- tuleji, opadają do 
dołu pojemnika i są wypłukiwane poprzez otworzenie zaworu wlotowego 
i spustowego. Tak samo wypłukiwane są inne zanieczyszczenia. 

• Duża moc magnesu, większa nawet o 30% od produktów konkurencji. 

FILTR FM1
Zaprojektowany i wyprodukowany w Wielkiej Brytanii w ramach 
systemów zarządzania;  jakością ,ISO 9001 i środowiskiem ISO 14001. 
Specyfikacje urządzenia są chronione europejskim patentem.  

-nylonu Zytel ®  z wypełniaczem ze szkła odpornego  na hydriolizę.

• Rozstaw podłączeń; wlot / wylot 42mm, długość 70mm.

• 
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• FM1 ma wbudowany dodatkowy filtr osadów nie-magnetycznych.

Zastosowanie filtra 
z pompą czyszczącą

Zasada działania
filtra 

Model z podłączeniami 22mm

• Dwukierunkowość- zailenie/powrót podłączane do dowolnego podejścia.

 

• Praktyczne i skuteczne odpowietrzanie dolnym zaworem.

• Montaż filtra zalecany przy wymianie na nowy kotła lub pompy. 

Łatwość montażu. Zalecana obsługa i czyszczenie min. raz na rok.• 
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Produktu zabezpieczonay numerowanym hologramem.• 

FM1 FERDOM.
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FM1  FILTR MAGNETYCZNY "FERDOM" do systemów C.O, klimatyzacji itp. Podłączenia 
3/4" GZ, moc 11,000Gs. Usuwa do 100% zanieczyszczeń magnetycznych i produktów 
korozji. Wbudowany filtr osadów nie-magnetycznych. Obudowa Zytel® 500ml, max 10 bar.
Kod: FD010
Grupa: FERDOM

399.00 499.00 pln

FM1  FILTR MAGNETYCZNY 3 szt. "FERDOM" do systemów C.O, klimatyzacji itp. 
Podłączenia 3/4" GZ, moc 11,000Gs. Usuwa do 100% zanieczyszczeń magnetycznych i 
produktów korozji. Z filtrem osadów nie-magnetycznych. Obudowa Zytel® 500ml, max 10 bar.
Kod: FD010x3
Grupa: FERPRO

1099.00 1197.00 
pln

FM1 FILTR MAGNETYCZNY "FERDOM" do systemów C.O., wodnych. Zawory, podłączenia 
22mm, Usuwa do 100% zanieczyszczeń magnetycznych i produktów korozji. Wbudowany 
filtr osadów nie-magnetycznych. Moc 11,000Gs. Obudowa Zytel® DuPont 500ml, max 10 bar.
Kod: FD001
Grupa: FERDOM

499.00 649.00 pln

FM1 FILTR MAGNETYCZNY "FERDOM" do systemów C.O., wodnych. Zawory, podłączenia 
28mm, Usuwa do 100% zanieczyszczeń magnetycznych i produktów korozji. Wbudowany 
filtr osadów nie-magnetycznych. Moc 11,000Gs. Obudowa Zytel® DuPont 500ml, max 10 bar.
Kod: FD001
Grupa: FERDOM

549.00 699.00 pln

FM1- FILTR MAGNETYCZNY + 1 L INHIBITORA CH2 "FERDOM". Do systemów C.O, 
wodnych itp. Zawory i podłączenia 22mm,. Usuwa do 100% zanieczyszczeń magnetycznych 
i produktów korozji. Filtr osadów niemagnetycznych. Moc 11,000Gs. Obudowa Zytel® DP
Kod: FD003
Grupa: FERDOM

549.00 pln

FM1- FILTR MAGNETYCZNY + 1 L INHIBITORA CH2 "FERDOM". Do systemów C.O, 
wodnych itp. Zawory i podłączenia 28mm,. Usuwa do 100% zanieczyszczeń magnetycznych 
i produktów korozji. Filtr osadów niemagnetycznych. Moc 11,000Gs. Obudowa Zytel® DP
Kod: FD004
Grupa: FERDOM

599.00 pln

ZSE ZESTAW "FERPRO"Do pompowego czyszczenia sytemów c.o.  Filtr Magnetyczny FM1 
FD001 do usuwania zanieczyszczeń korozyjnych. Adaptory umożliwiające podłączenie węży 
z pompy czyszczącej do; pompy obiegowej (ZPP PC302),  do wymiennika (ZPW PC303).
Kod: PC305
Grupa: FERPRO

999.00 1099.00 pln

HOT-500 FILTR do C.O."FERDOM" SIATKOWY (inox 500mic) i MAGNETYCZNY.  Wyłapuje 
szlam, osady,  zanieczyszczenia i dodatkowo zanieczyszczenia magnetyczne i korozyjne. 
Obudowa 100ml, mosiądz/tworzywo. Moc 11,000Gs, Max 35kW. Podł. 3/4" i 1", max 16 bar 
Kod: FD411
Grupa: FERDOM

449.00 499.00 pln

HOT-500 FILTR  do C.O. 2 szt "FERDOM" SIATKOWY (inox 500mic) -MAGNETYCZNY. 
Wyłapuje szlam, osady,  zanieczyszczenia i dodatkowo zanieczyszczenia magnetyczne i 
korozyjne. Obudowa 100ml mosiądz/tworzywo. Moc 11,000Gs, Max 35kW. Podł. 3/4" i 1", 
Kod: FP411x2
Grupa: FERPRO

749.00 pln

FERDOM Ltd, Wielka Brytania   www.ferdom.eu   www.ferdom.pl  Infolinia +48 22 219 6462, 22 323 7323

http://www.ferdom.pl/
http://www.ferdom.eu/
http://www.ferdom.pl/index.php?a=opis&k=160&id=616
http://www.ferdom.pl/index.php?a=opis&k=160&id=617
http://www.ferdom.pl/index.php?a=opis&k=160&id=564
http://www.ferdom.pl/index.php?a=opis&k=160&id=613
http://www.ferdom.pl/index.php?a=opis&k=160&id=614
http://www.ferdom.pl/index.php?a=opis&k=160&id=615
http://www.ferdom.pl/index.php?a=opis&k=160&id=479
http://www.ferdom.pl/index.php?a=opis&k=160&id=593
http://www.ferdom.pl/index.php?a=opis&k=160&id=597



