
Fakty o výrobku

Sentinel Eliminator Vortex®200 

Ultrakompaktný � lter pre účinnú � ltráciu magnetických nečistôt zo systému

Usadeniny cirkulujúce v sústavách ústredného kúrenia môžu spôsobovať opotrebovanie 
a poškodenie čerpadiel, ventilov a výmenníkov tepla. Filter Sentinel Eliminator Vortex200 
umiestnený pod kotlom chráni kotol pred všetkými druhmi nečistôt a je ideálny pre inštalácie s 
veľmi obmedzeným priestorom.

• Vyrobený v súlade s normami 
uplatňovanými v automobilovom 
priemysle, s dvojitými tesneniami a 
kvalitnými ventilmi vyrobenými v EÚ
Spoľahlivá robustná konštrukcia s nízkymi nákladmi 
na servisné zásahy.

• Sila magnetu 9 000 gaussov, zberná 
kapacita 200 ml
Maximalizuje prvé a priebežné zachytávanie nečistôt 

a zabezpečuje ich zadržiavanie.

• Ultrakompaktný � lter
Ideálny pre inštalácie v obmedzenom priestore a do 
skriniek.

• Dôkladné čistenie s jednoduchým 
prístupom bez potreby špeciálnych 
nástrojov
Rýchle a úsporné prepláchnutie na mieste alebo 
ukážka celej demontáže pre majiteľa domácnosti.

Max. prietok 
50 litrov 

za minútu

50l/m

Magnetické 
pole 9 000 

gaussov

K dispozícii 
uzatvárací ventil 

veľkosti ¾"

3⁄4"
Rozmery

Výška: 137 mm
Dĺžka: 213 mm
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Systém Sentinel

Celoživotná ochrana 
vykurovacích a teplovodných 
sústav pomocou 
osvedčeného procesu...

ČISTOTA
S VHODNÝM 
ČISTIACIM 
PROSTRIEDKOM

OCHRANA
S INHIBÍTOROM 
X100

ÚDRŽBA
S TESTOVACOU 
SÚPRAVOU



Sentinel Performance Solutions Ltd
7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom.
Tel: +44 (0) 1928 704 330    www.sentinelprotects.com
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Popis 
Systémový � lter Sentinel Eliminator Vortex®200 odstraňuje všetky druhy usadenín bežné vo vodných sústavách 
ústredného vykurovania, pričom chráni kotol a pomáha udržiavať optimálnu prevádzku a účinnosť sústavy. 

Prevádzka
Filter Sentinel Eliminator Vortex200 je navrhnutý tak, aby sa v obmedzených priestoroch zmestil tesne pod 
kotol. Silné neodým-železo-bórové magnety skvalitňujú zadržiavanie magnetitu a horizontálne sítko zabraňuje 
opätovnému vstupu nečistôt do systému. Zachytené usadeniny možno jednoducho spláchnuť tak, že magnet 
vyberiete z objímky a otvoríte vypúšťací ventil v spodnej časti � ltra  

Ďalšie vlastnosti
Objem � ltračnej komory: 200 ml
Kompaktný dizajn: Znížená výška pre jednoduchú inštaláciu do skriniek
Odolnosť voči neoprávneným zásahom: Vypúšťací ventil s bezpečnostným mechanizmom
Dávkovanie: Kompatibilita s Sentinel Rapid-Dose® (300 ml) 

Technické špeci� kácie
Maximálna teplota: 100 °C
Maximálny prevádzkový tlak: 3 bary
Maximálny prietok: 50 litrov/min
Upevnenie: Inštalovaný horizontálne kpripojeniu kotla
Pripojenie: Vrchné pripojenie – vnútorný závit veľkosti ¾" BSP

                     Zadné pripojenie – voinkajší veľkosti ¾" BSP
Hmotnosť (zabalené): 0,8 kg
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