CTN-222
Magnetstav för befintliga filter

CTN-222 är en magnetstav avsedd att skydda värme och kylanläggningar mot magnetitbeläggning. Magnetstaven monteras i befintliga filters lock där rensproppen suttit. Staven
är försedd med en krympslang för att underlätta rengöring.

CTN-222

FÖR
CTN-222 skyddar värmemätare från magnetit och får därmedMAGNETSTAV
längre utesittningstid.
BEFINTLIGA
FILTER
Värmeväxlarna skyddas från isolerande magnetit och håller därmed beräknad effekt
under längre tid. Slitaget på såväl våta- som torra pumpar minskar. Staven kan även
användas för andra ändamål där magnetisk avskiljning erfordras.
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CTN-222 Förhindrar att våta pumpar ej startar efter stopp !
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många moduler som silen är lång i cm. Magnetens anslutningsplugg finns i två gängdimensioner, R 1/2” alternativt R 3/4”. Material i magnetens plugg, mässing. Packning
av PTFE.
		

CTN-222 är en magnetstav avsedd att skydda värme och kylanläggningar mot magnetitbeläggning. Magnetstaven monteras i befintliga filters lock där rensproppen suttit.
Staven är försedd med en krympslang för att underlätta rengöring.
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Packning av PTFE.
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