
• Verwijdert alle onzuiverheden en magnetiet uit het installatiewater.

• Geschikt voor elk type installatie met gesloten circuit.

• Door de grote bezinkkamer is frequente reiniging van de vuilafscheider niet nodig.

• Installeerbaar op zowel horizontale als op verticale leidingen dankzij de draaibare aansluiting.

• Zeer snelle en efficiënte reiniging dankzij de verwijderbare magnetische band en de afvoer met ruime 
doorgang.

• Zeer laag drukverlies.

Serie 5453 www.caleffi.com

DIRTMAG®

Kunststof vuilafscheider met magneet
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PRODUCTASSORTIMENT TECHNISCHE SPECIFICATIES

NASLAGDOCUMENTATIE

Temperatuurbereik 0÷90 °C

Max. bedrijfsdruk 3 bar

Vloeistof water, glycoloplossingen

Max. glycolpercentage 30 %

De lucht die zich in het bovenste 
gedeelte van de behuizing 
ophoopt, kan wordt afgelaten 
door de bovenste dop met een 
speciale schroevendraaier of 
met een vlindersleutel los te 
draaien.

Serie 5453 - Brochure 01240

ART. CODE AANSLUITING

545305 3/4” F

545306 1” F

ART. CODE AANSLUITING

545302 ∅ 22

545303 ∅ 28

ART. CODE AANSLUITING

545345 3/4” F

545346 1” F

545347 1 1/4” F

ART. CODE

CBN545305

ART. CODE

CBN545305

ART. CODE

CBN545345

AFSCHEIDING VAN IJZERHOUDENDE ONZUIVERHEDEN TOEPASSINGSSCHEMA

SPUIEN VAN LUCHT EN VUIL

Deze serie vuilafscheiders 
met magneet zorgt voor 
een grotere efficiëntie 
bij het afscheiden en 
opvangen van ijzerhoudende 
onzuiverheden.
Deze onzuiverheden worden 
in het interne element van de 
vuilafscheider vastgehouden 
door een sterk magnetisch 
veld dat door de magneten in 
de buitenring wordt gevormd.
De buitenring kan bovendien 
van het lichaam verwijderd 
worden om het vuil bij een 
werkende installatie te 
laten zakken en daarna te 
verwijderen.
Omdat de magnetische ring 
aan de buitenkant van de 
vuilafscheider is geplaatst, 
worden de hydraulische 
kenmerken van het toestel 
niet gewijzigd.

Verwijder de magnetische ring 
en tap het vuil ook bij werkende 
installatie af met behulp van de 
speciaal bijgeleverde spie.
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WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM ONZE PRODUCTEN  
EN DE BIJBEHORENDE GEGEVENS, VERMELD IN DEZE PUBLICATIE,  

TE ALLEN TIJDE EN ZONDER VOORAFGAANDE AANKONDIGING  
TE WIJZIGEN EN TE VERBETEREN.


