
Jak odstředivý odkalovač  
s magnetickou vložkou funguje? 
Nečistoty jsou oddělovány působením odstředivé síly vody, 
magnetu a jemného nerezového filtru. Voda přitékající  
do odkalovače je vedena do odstředivého separátoru, kde vířivý 
pohyb způsobuje separaci pevných částic. 

V této části je osazen magnet, který zachycuje kovové nečistoty. 
Nerezový filtr pod odstředivým separátorem zadržuje nečistoty  
v komoře na dně odkalovače. 

Zachycené nečistoty lze odstranit bez nutnosti demontáže nebo 
odstavení celého systému otevřením vypouštěcího kulového 
kohoutu.

Vyčištění nerezového filtru lze snadno provést odšroubováním 
dna odkalovače pomocí klíče P146CX001CZ.

Kam a jak lze odstředivý odkalovač  
s magnetickou vložkou instalovat?
Aby došlo k bezpečné ochraně kotle a čerpadla, je třeba 
odkalovač namontovat do zpětného potrubí topného nebo 
chladicího okruhu. 

Díky své malé velikosti (141 x 73 x 126,5 mm) je například možné 
odkalovač namontovat přímo pod nástěnné kotle. 
Otočná připojovací armatura pak umožnuje montáž  
do vodorovných i svislých  potrubních rozvodů včetně kolmého 
připojení ze zdi.

KÓD ROZMĚR - POZNÁMKA

R146CX004 3/4“

R146CKX004 3/4“ SET - s kulovým kohoutem R254P a teleskopickým šroubením R176P

R146CX114CZ 3/4“ SET - se dvěma kulovými kohouty R254P

R146CX005 1“

R146CX115CZ 1“ SET - se dvěma kulovými kohouty R251P

Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou
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Kompaktní verze odkalovače vhodná pro kotle instalované  
v rodinných domech. Odkalovač zachycuje a odstraňuje pevné  
a magneticky přitahované nečistoty. 

Použitím odkalovače se ochrání vnitřní části kotle a čerpadla, 
čímž se prodlouží jejich celková životnost. 

Poniklovaná mosaz = použití do vyšších teplot a tlaků. 

Možnost odvzdušnění při prvním napouštění vody do systému. 

Montáž do svislých, vodorovných a kolmých potrubních rozvodů.

Odstraňování nečistot bez nutnosti odstavení / vypuštění 
systému.
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