
•   Niebywale kompaktowy
•   Zatrzymuje wszelkie 

zanieczyszczenia
•  Zapobiega korozji
•  Wydłuża żywotnos’c’  kotła
•   Utrzymuje optymalną  

wydajnos’c’  instalacji c.o.

Kod Rozmiar Podłączenie 
po stronie instalacji

Podłączenie 
po stronie kotła

3070.05.00 G 3/4” M UNI-EN-ISO 228
(zawór kulowy)

F UNI-EN-ISO 228
(podłącz. obrotowe)

www.rbmpoland.pl
Jedyny taki

filtr magnetyczny

supercompact

nowos’c’!

Chroniony patentem

™

MG1 produkowany przez firmę RBM  
stanowi najlepsze rozwiązanie w przypadku  
problemów spowodowanych obecnością 
zanieczyszczeń,  szczególnie rdzy i piasku  
powstających w wyniku korozji podczas typowej  
pracy systemu. Dzięki kompaktowym wymiarom 
może być montowany pod kotłem, gdzie  
przestrzenie montażowe są często bardzo  
ograniczone i nie ma miejsca na tradycyjne  
filtry magnetyczne.

™

Najlepsze 
rozwiązanie
dla instalatora
i użytkownika

Kompaktowy filtr 
magnetyczny.
Jedyny taki, który posiada 
naprawdę  kompaktowe 
wymiary i może byc’ 
instalowany również w 
miejscach o ograniczonej 
przestrzeni.

Producent marki RBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej karcie katalogowej 
bez wcześniejszego uprzedzania. Zdjęcia i rysunki należy traktować jako poglądowe.
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Filtr MG1 zbiera wszelkie 
zanieczyszczenia, dzięki 
czemu zapobiega zużyciu 
i uszkodzeniu pompy 
obiegowej oraz wymiennika 
ciepła. Pełni funkcję  
ochronną  kotła.

PODŁĄCZENIE OBROTOWE
Umożliwia łatwe 
podłączenie filtra do 
przyłącza G 3/4” M 
w kotle.

WKŁAD FILTRUJĄCY 
WYKONANY ZE STALI 
NIERDZEWNEJ
Opracowany w taki sposób,  
by nie nie wywierać 
dodatkowego oporu na 
przepływ wody kotłowej, 
przyczynia się do 
odprowadzenia najcięższych 
cząstek zanieczyszczeń.

SPUSTOWY KOREK 
ZABEZPIECZAJĄCY 
Umożliwia spuszczenie wody 
kotłowej z głównej części filtra 
i wykonanie zaprogramowanych 
funkcji czyszczenia.

MAGNES 
NEODYMOWY

Przyciąga 
wszelkie 

zanieczyszczenia 
o właściwościach 
magnetycznych.

MG1 marki RBM oferuje 
praktyczne i wydajne rozwiązanie 
w przypadku ograniczonej 
przestrzeni, w której nie można 
zainstalowac’ tradycyjnego filtra 
magnetycznego. Jest to idealny 
sposób na ochronę kotła również 
w sytuacji montażu urządzenia w 
szafce kuchennej lub we wnęce.

Filtr magnetyczny MG1 montuje się w obiegu c.o. 
na powrocie do kotła w celu ochrony urządzenia 
przed wszelkimi zanieczyszczeniami występującymi 
w instalacji, szczególnie w fazie rozruchu. Dzięki serii 
rozwiązań konstrukcyjnych MG1 charakteryzuje się 
wyjątkową wszechstronnością montażu:  
może być montowany zarówno w pozycji pionowej, 
jak i poziomej.

Wyjątkowa wszechstronnos’ c’  montażu Wystarczy zaledwie 12 cm, 
by móc korzystac’ z atutów, 
jakie oferuje magnetyczny 
filtr  SUPER COMPACT.12

cm
MG1 usuwa wszelkie cząstki (magnetyczne 
i niemagnetyczne), które mogą spowodowac’ 
uszkodzenie instalacji c.o. Podczas normalnej 
pracy systemu zanieczyszczenia są usuwane 
stopniowo dzięki ciągłemu przepływowi wody 
kotłowej poprzez filtr magnetyczny.  
Nierzadko woda kotłowa zostaje wzbogacona 
w inhibitory korozji lub stanowi roztwór wodny 
glikolu propylenowego.

Woda kotłowa przepływająca przez instalację 
zmuszona jest pokonać wiele obszarów, które 
modyfikują jej ruch i filtrują zawartość: 

1.  Nagła zmiana przekroju przewodu redukuje 
przepływ wody kotłowej i zawieszonych w niej 
cząstek.

2.  Magnes wewnątrz cylindra przyciąga wszystkie 
zanieczyszczenia żelazne.

3.  Niemagnetyczne cząstki są filtrowane 
i zatrzymywane przez siatkę wkładu filtrującego.

Zasada działania™
ZAWÓR KULOWY ¾” M
Umożliwia łatwe usunięcie 
przechwyconych
zanieczyszczeń z filtra.

SuperCompact,wyłącznie
RBM


