
Κωδ. 3150

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μικρές διαστάσεις
• Κατάλληλο για κάθε επίτοιχο λέβητα
• Συνδυάζει δύο τεχνολογίες φίλτρανσης για την

καλύτερη προστασία της εγκατάστασης:
- Μαγνητική φίλτρανση με τη χρήση
ισχυρού μαγνητικού πεδίου (12.000
Gauss).
- Μηχανική φίλτρανση με φίλτρο
σωματιδίων 800 µm.

• Προστατεύει το σύνολο της εγκατάσταση και
ειδικά τον κυκλοφορητή και τον εναλλάκτη
του λέβητα προσφέροντας μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής.

• Μεγαλύτερή απόδοση – εξοικονόμηση
ενέργειας.

• Εύκολη και γρήγορη συντήρηση.
• Προσεγμένη αισθητική για εμφανή

τοποθέτηση σε οικιακές εγκαταστάσεις.

TM-MAG MINI
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μαγνητικό φίλτρο Tiemme TM-MAG MINI εξασφαλίζει την αποτελεσματική απομάκρυνση των σωματιδίων και ακαθαρσιών, που
αποτελούνται κυρίως από άμμο και σκουριά, που υπάρχουν στα κυκλώματα του συστήματος θέρμανσης.
Το TM-MAG MINI κατακρατά όλες τις ακαθαρσίες που υπάρχουν στο σύστημα, αποτρέποντας την κυκλοφορία τους στο εσωτερικό του
και αποφεύγοντας έτσι τη ζημιά ή / και την μείωση της απόδοσης των υπόλοιπων εξαρτημάτων του συστήματος, ιδιαίτερα των
κυκλοφορητών και των εναλλακτών θερμότητας.

Η συνεχής διέλευση του νερού μέσα από το φίλτρο, κατά την κανονική λειτουργία του συστήματος, οδηγεί σταδιακά στην πλήρη
κατακράτηση αυτών των ακαθαρσιών.
Αυτό συμβαίνει χάρη στη συνδυασμένη δράση του μαγνήτη από νεοδύμιο και του μεταλλικού φίλτρου σωματιδίων.

Οι συμπαγείς διαστάσεις που χαρακτηρίζουν το TM-MAG MINI επιτρέπουν την εγκατάσταση του φίλτρου ακόμη και σε ιδιαίτερα
περιορισμένο χώρο, σε νέους ή και σε υπάρχοντες λέβητες (π.χ. οικιακοί λέβητες εγκατεστημένοι μέσα σε ντουλάπια κουζίνας).
Το TM-MAG MINI διαθέτει συνδετικό εξάρτημα που επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του φίλτρου στον λέβητα χωρίς να απαιτούνται
άλλα, πρόσθετα εξαρτήματα.
Ο σχεδιασμός του, όσον αφορά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά άλλα και τα υλικά έχει γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζει την μέγιστη
απόδοση, την αποτελεσματικότητα αλλά και την ανθεκτικότητα.

Το TM-MAG MINI παρέχει μια συνεχή δράση προστασίας. Για βέλτιστη λειτουργία του φίλτρου είναι σημαντικό να πραγματοποιείται ο
καθαρισμός σε τακτική βάση, έτσι ώστε να απομακρύνονται τα σωματίδια που συσσωρεύονται στο δοχείο του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την ενότητα "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ" αυτού του τεχνικού φύλλου.
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ΚΩΔΙΚΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κωδ. Κωδικός Σπείρωμα σύνδεσης 
προς την εγκατάσταση

Σπείρωμα σύνδεσης 
προς τον λέβητα

Ρακόρ σύνδεσης στον 
λέβητα

3150 315 0039 3/4" Α ISO 228 3/4" Α ISO 228 3/4" Θ-Θ ISO 228
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξάρτημα Υλικό

Συμβατά υγρά Νερό ή διάλυμα νερού – γλυκόλης (μέγιστη περιεκτικότητα 30%)

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0 ÷ + 90 °C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar

Μεταλλικό φίλτρο σωματιδίων 800 µm

Οι διαστάσεις σε mm.

ΥΛΙΚΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Εξάρτημα Υλικό

Σώμα Ορείχαλκος CW617N επινικελωμένος

Δοχείο συλλογής ακαθαρσιών PA66 + 30% υαλοϊνες

O-ring στεγανοποίησης EPDM

Φίλτρο σωματιδίων Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Μαγνήτης Nεοδύμιο 12.000 Gauss

Ρακόρ σύνδεσης Ορείχαλκος CW617N επινικελωμένος

Σπειρώματα σύνδεσης Α-Θ ISO 228

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Διάγραμμα 1: Παροχή/πτώση πίεσης

Διάσταση Kv (m3/h)

3/4" 3,81

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΡΙΑΣ
Το μαγνητικό φίλτρο Tiemme TM-MAG MINI εξασφαλίζει την αποτελεσματική απομάκρυνση των σωματιδίων και ακαθαρσιών, που
αποτελούνται κυρίως από άμμο και σκουριά, που υπάρχουν στα κυκλώματα του συστήματος θέρμανσης, χάρη σε δυο παράλληλες
δράσεις:
- συγκράτηση των μεταλλικών ακαθαρσιών και του μαγνητίτη με τη χρήση ισχυρού μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο μαγνήτης
από νεοδύμιο,
- μηχανική συγκράτηση ακαθαρσιών μεγαλύτερων από 800 µm με τη χρήση ενός φίλτρου σωματιδίων από ανοξείδωτο χάλυβα.

Εγκαθίσταται στην επιστροφή του κυκλώματος της θέρμανσης και προστατεύει τον λέβητα από ακαθαρσίες που μπορεί να μειώσουν
την απόδοση ή και να καταστρέψουν τον κυκλοφορητή ή τον εναλλάκτη του.
Ο σφαιρικός διακόπτης που διαθέτει απομονώνει το φίλτρο ώστε να μπορεί να γίνει ο καθαρισμός του φίλτρου αδειάζοντας μόνο
το νερό που βρίσκεται στο δοχείο συλλογής.

Μαγνήτης από νεοδύμιο 

12.000 Gauss.

Ενσωματωμένος

σφαιρικός διακόπτης

απομόνωσης

Ρακόρ σύνδεσης στον

λέβητα. Σπείρωμα 3/4"

Επιστροφή θέρμανσης-

Είσοδος νερού

Δοχείο συλλογής 

ακαθαρσιών

Φίλτρο σωματιδίων

800 µm.

Σώμα από ορείχαλκο

Είσοδος λέβητα/

Έξοδος φίλτρου με καθαρό νερό



- Ελέγξτε ότι ο λέβητας είναι απενεργοποιημένος και το νερό στο εσωτερικό του συστήματος  είναι σε 
θερμοκρασία δωματίου. Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επιθεώρηση, καθαρισμό ή 
συντήρηση, απενεργοποιήστε τον λέβητα. Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής και περιμένετε να κρυώσει 
το νερό.
- Το TM-MAG MINI πρέπει να εγκατασταθεί στην επιστροφή του κυκλώματος, στην είσοδο του 
λέβητα. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συνίσταται η εγκατάσταση του TM-MAG MINI έτσι ώστε να είναι ορατό και εύκολα προσβάσιμο για καθαρισμό και συντήρηση.

- Οι συνδέσεις μεταξύ του TM-MAG MINI και του συστήματος θέρμανσης πρέπει να γίνουν με τα κατάλληλα εργαλεία. Η ροπή
σύσφιξης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται σωστή στεγανότητα χωρίς να καταστραφεί το φίλτρο ή τα εξαρτήματα.

- Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να εκτελεστεί σχολαστικά ο έλεγχος σφραγίδας όπως καθορίζεται από τις
αντίστοιχες εν ισχύ ΤΟΤΕΕ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Tiemme Raccorderie S.p.A. αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση βλάβης ή / και ατυχήματος, εάν η
εγκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά και επιστημονικά πρότυπα και σύμφωνα με τα εγχειρίδια,
τους καταλόγους ή / και τις σχετικές τεχνικές οδηγίες που υποδεικνύει η Tiemme Raccorderie S.p.A.

Επιστροφή θέρμανσης-

Είσοδος νερού

Είσοδος λέβητα/

Έξοδος φίλτρου με καθαρό νερό

- Το TM-MAG MINI πρέπει να εγκατασταθεί υποχρεωτικά σε οριζόντια θέση.
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Κίνδυνος εγκαυμάτων



Ο σχεδιασμός του TM-MAG MINI έχει επικεντρωθεί όχι μόνο στη δημιουργία ενός προϊόντος που είναι αποτελεσματικό, αλλά και στον 
εύκολο και γρήγορο καθαρισμό του.
Με λίγα απλά βήματα, η λειτουργικότητα του φίλτρου αποκαθίσταται πλήρως χωρίς την ανάγκη παρατεταμένων διακοπών λειτουργίας 
της εγκατάστασης.

Ελέγχετε περιοδικά την αποτελεσματικότητα του φίλτρου, πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένα, ο πρώτος καθαρισμός του φίλτρου να 
γίνει ένα μήνα μετά την πρώτη εγκατάσταση.
Η συχνότητα καθαρισμού φίλτρου εξαρτάται από τον τύπο του συστήματος.
Εκτελέστε τον προγραμματισμένο καθαρισμό φίλτρου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πριν ενεργοποιηθεί ο λέβητας για τη χειμερινή
περίοδο.

- Ελέγξτε ότι ο λέβητας είναι απενεργοποιημένος και το νερό στο εσωτερικό του συστήματος είναι 
σε θερμοκρασία δωματίου. Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επιθεώρηση, καθαρισμό ή 
συντήρηση, απενεργοποιήστε τον λέβητα, κλείστε τη βαλβίδα διακοπής και περιμένετε να 
κρυώσει το νερό.
- Αφαιρέστε το καπάκι συγκράτησης του μαγνήτη (εικ. 1).
- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το δοχείο συλλογής για να συλλέξετε το νερό που περιέχεται στο φίλτρο (εικ. 2).
- Ξεβιδώστε το δοχείο με το χέρι και αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο σωματιδίων (εικ. 2).
- Ξεπλύνετε το δοχείο και το μεταλλικό φίλτρο μέχρι να απομακρυνθούν όλες οι ακαθαρσίες. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που
περιέχουν διαλύτες για να καθαρίσετε τα μέρη από συνθετικό υλικό (εικ. 3).
- Ελέγξτε ότι ο ο δακτύλιος στεγανοποίησης δεν παρουσιάζει σημάδια φθοράς, αντικαταστήστε τον αν έχει υποστεί ζημιά.
- Συναρμολογήστε το φίλτρο. Βιδώστε με το χέρι το δοχείο συλλογής με ροπή σύσφιξης 5 N m.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής  που είναι ενσωματωμένη στο φίλτρο.
- Αποκαταστήστε τη σωστή πίεσης στο δίκτυο.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το σύμβολο που εμφανίζεται στο καπάκι υποδηλώνει την παρουσία μαγνητών που, δημιουργώντας ένα ισχυρό
μαγνητικό πεδίο, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται κοντά του.
Τα άτομα με συσκευές βηματοδότη συνιστάται να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση κατά τη λειτουργία του φίλτρου ή / και τη
συντήρηση

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

3150A
Κωδ. 313 0116
Βάση μαγνήτη.

3150OR
Κωδ. 040 0263
O-ring δοχείου 
συλλογής

1524
Κωδ. 150 0858
Ίσο ρακόρ Θ-Θ με 
τρελό παξιμάδι και 
στεγανοποίηση 
φλάντζας.

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Κίνδυνος εγκαυμάτων



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΕΜΜΕ

Εγγύηση λεβήτων : Εάν οι ακαθαρσίες που υπάρχουν στο νερό της εγκατάστασης δεν απομακρύνονται, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο
τη λειτουργία συσκευών ή εξαρτημάτων του λέβητα όπως οι εναλλάκτες θερμότητας, ειδικά κατά την έναρξη λειτουργίας της
εγκατάστασης, ακόμα και από το πρώτο πέρασμα του νερού.

Αυτό το πρόβλημα δεν πρέπει να υποτιμάται καθώς οι κατασκευαστές λεβήτων ή αντλιών θερμότητας θα ακυρώσουν τις συνθήκες
εγγύησης εάν το προϊόν τους δεν προστατεύεται επαρκώς με ένα φίλτρο, από τη στιγμή της θέσης του σε λειτουργία.

Για το λόγο αυτό, η Tiemme συνιστά πάντοτε την εγκατάσταση φίλτρου στην είσοδο του λέβητα ή της αντλίας θερμότητας.

ΤΕΝΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔ. 3150
TM-MAG MINI. Μαγνητικό φίλτρο σωματιδίων για επίτοιχους λέβητες αερίου εξοπλισμένο με σφαιρική βαλβίδα απομόνωσης και ρακόρ
σύνδεσης με τον λέβητα. Συνδέσεις φίλτρου με σπείρωμα 3/4 "Α x 3/4" Α. Συνδέσεις ρακόρ σύνδεσης με τον λέβητα, περιστρεφόμενο 3/4
"Θ x 3/4" Θ. Σώμα από επινικελωμένο ορείχαλκο CW617N. Δοχείο συλλογής ακαθαρσιών από PA66 + 30% υαλοϊνες. Δακτύλιος
στεγανότητας από EPDM. Φίλτρο σωματιδίων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Μαγνήτης από νεοδύμιο που προκαλεί μαγνητικό πεδίο
έντασης 12.000 Gauss. Ρακόρ σύνδεσης με τον λέβητα από επινικελωμένο ορείχαλκο CW617N. Συνδέσεις με σπειρώματα Α-Θ ISO 228.
Κατάλληλο για διάλυμα νερού και γλυκόλης (μέγιστο ποσοστό γλυκόλης 30%). Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ÷ +90 ° C Μέγιστη πίεση
λειτουργίας 6 bar. Φύλλο σωματιδίων 800 μm. Διαθέσιμο μέγεθος: 3/4 ".
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Η TIEMME RACCORDERIE S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στα προϊόντα που περιγράφονται και στα σχετικά τεχνικά δεδομένα ανά πάσα στιγμή και χωρίς

προειδοποίηση.

Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται, εκτός εάν έχει εγκριθεί. Για οποιαδήποτε αμφιβολία, πρόβλημα ή διευκρίνιση, το τεχνικό μας τμήμα είναι πάντα

διαθέσιμο.

TIEMME RACCORDERIE S.p.A.

Via Cavallera, n. 6/A - 25045 Castegnato (BS) - Italy

Tel +39 030 2142211 - Fax +39 030 2142206

info@tiemme.com - www.tiemme.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


