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KompaKtowy magnetyczny separator 
zanieczyszczeń z efeKtem cyKlonu r146c

Opis
Kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń R146C 
pozwala na oddzielenie i eliminację zanieczyszczeń z ukła-
dów hydraulicznych nowoczesnych systemów grzewczych 
oraz chłodzących.
Zanieczyszczenia oddzielane są poprzez połączone działa-
nie na wodę siły odśrodkowej, pola magnetycznego i efek-
tywnego filtra siatkowego. Nagomadzone zanieczyszczenia 
następnie mogą zostać usunięte poprzez kurek spustowy.
Specjalne uniwersalne przestawne przyłącze umożliwia 
montaż separatora zanieczyszczeń pod kotłem na odcin-
kach rur pionowych, poziomych, ukośnych, a także w ukła-
dzie kątowym (przyłącze 90°).

Elementy wchodzące w  skład separatora zanieczysz-
czeń R146C
• Przyłącze GZ ¾” wejście/wyjście
• Obrotowy regulowany kurek spustowy ½”x ¾”
• Magnes neodymowy w mosiężnej tulei

Akcesoria dodatkowe
• R254PY034: Zawór kulowy z półśrubunkiem płaskim
  ¾”GZ x ¾”P
• R176PY008: Półśrubunek płaski z uszczelką ¾”GZ x ¾”P

Wersje i kody produktu

R146C

Kod produktu Przyłącze

R146CX004 ¾”GZ (ISO 228)

Dane techniczne
• Płyn: woda, roztwory glikolu (max. 50 %)
• Zakres temperatur: 5÷90°C
• Max. ciśnienie na wejściu: 10 bar
• Filtr - dokładność filtracji: 300 µm
• Moc magnesu: 6000 Gauss

Informacja
W przypadku zastosowań do wyższej temperatury i/lub ciśnienia 
wymienić zawór spustowy na korek mosiężny (kod R92X003).

Materiały
• Korpus i przyłącza: mosiądz niklowany CW617N - UNI EN 
12165
• Komora cyklonu: nylon 66 wzmocniony włóknem szklanym 
30% (PA66GF30)
• Filtr: Stal INOX AISI 304
• Uszczelnienia: EPDM
• Magnes: neodymowy (N35H)

Straty ciśnienia

0,1 1,0 10,0Q [m3/h]
0,01

0,10

1,00

∆p
 [b

ar
]

5,1Kv: 5,8

Sposób montażu Krzywa na 
wykresie Kv

A

 

5,1

B 5,8



2

0840PL  Marzec 2017
ArmAturA kotłowni

KompaKtowy magnetyczny separator 
zanieczyszczeń z efeKtem cyKlonu r146c

2

1
2

3

4

5

11*

10*

9

8

6

7

Legenda

1 Korpus separatora

2 Komora cyklonowa

3 Filtr 

4 Obrotowy regulowany kurek spustowy

5 Tuleja magnesu i magnes

6 Śruba odpowietrzająca

7 Pierścień montażowy przyłączy

8 Skrętne regulowane złącze wejścia/wyjścia

9 Korek GW ¾”

10 Zawór kulowy z półśrubunkiem płaskim ¾”GZ x ¾”P 
*(Opcjonalnie)

11 Półśrubunek płaski z uszczelką ¾”GZ x ¾”P 
*(Opcjonalnie)

Komponenty Zasada działania
Woda wpływa do separatora zanieczyszczeń, a  następnie 
kierowana jest do komory cyklonu gdzie wytworzony ruch 
wirowy ułatwia oddzielanie cząstek zanieczyszczeń, dodat-
kowo umiejscowiony w przepływie magnes przechwytuje 
zanieczyszczenia metaliczne i tlenek żelaza.
Filtr siatkowy umiejscowiony w dolnej części cyklonu sku-
tecznie zatrzymuje zanieczyszczenia (300 µm) na dnie ko-
mory separatora.
Separator zanieczyszczeń posiada w  górnej części śrubę 
służącą do odpowietrzenia komory przy pierwszym uru-
chomieniu (patrz rozdział “Montaż”).

Legenda

Zanieczyszczona woda wpływa
do separatora

Wolna od zanieczyszczeń woda wypływa 
z separtora

Separator może być czyszczony bez konieczności de-
montażu i/lub wyłączenia systemu, poprzez otwarcie kur-
ka spustowego znajdującego się na dnie separatora po 
wcześniejszym usunięciu magnesu z tulei. Magnes wykrę-
camy, a następnie wyciągamy go do góry (patrz rozdział 
„konserwacja”).
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Montaż
Aby zabezpieczyć kocioł przed zanieczyszczeniami z instala-
cji, separator R146C musi być zamontowany na obiegu po-
wrotnym ogrzewania.
Dzięki swoim niewielkim rozmiarom separator może być za-
instalowany bezpośrednio pod kotłem zamontowanym na 
ścianie.
Aby umożliwić czynności konserwacyjne separatora nale-
ży zostawić wolną przestrzeń od jego górnej krawędzi co 
najmniej 50 mm.

Informacja
W celu ułatwienia czynności konserwacyjnych, zaleca się
zainstalowanie zaworu odcinającego przed i za separatorem
zanieczyszczeń R146C.

Legenda

Powrót instalacji grzewczej
Zasilanie instalacji grzewczej
Zimna woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa
Zasilanie gazu 

KOCIOŁ KOCIOŁ

KOCIOŁ KOCIOŁ

Poluzować nakrętkę pierścieniową (nr 7 – Komponenty), aby 
ustawić orientację przyłącza wlotu i wylotu wody (nr 8), usta-
wić element w żądanej pozycji, a następnie szczelnie dokrę-
cić nakrętkę pierścieniową.

Zamontować dołączony do separatora korek GW ¾” na nie-
używane przyłącze.
Główny korpus powinien zawsze być w pozycji pionowej 
z kurkiem spustowym skierowanym w dół.
Do usuwania nagromadzonych zanieczyszczeń służy ku-
rek spustowy umiejscowiony w  dolnej części osadnika 
(nr 4 – Komponenty) .

Śruba odpowietrzająca
W górnej części separatora znajduje się śruba odpowietrza-
jąca komorę przy pierwszym uruchomieniu (patrz nr 6 – 
Komponenty).
Wypuść powietrze przekręcając śrubę w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza imbu-
sowego 5 mm.
Gdy powietrze zostanie usunięte, dokręć śrubę z powrotem.

Ostrzeżenie.
Separator zanieczyszczeń wyposażony
jest w silny magnes wywołujący pola
magnetyczne, które mogą uszkodzić
znajdujące się w pobliżu urządzenia 
elektroniczne (również rozruszniki serca).

5 mm
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Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com lub uzyskać je od serwisu technicznego:         ' +39 0322 923372      * consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza karta ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo 
handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów i standardów dobrego 
wykonania. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Konserwacja
Sposób czyszczenia separatora zanieczyszczeń
Podczas pracy systemu, zanieczyszczenia gromadzą się na po-
wierzchni obudowy magnesu i na dnie separatora. Separator 
nie wymaga demontażu i  wyłączenia podczas czyszczenia, 
jednak zalecamy przeprowadzenie tych operacji bez przepły-
wu wewnątrz separatora. Aby wyczyścić separator i  usunąć 
zanieczyszczenia, należy wykonać następujące czynności:

1) Odciąć przepływ zaworem kulowym lub zatrzymać pracę 
systemu.

2) Wyciągnąć magnes z obudowy wykręcając go w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza 
imbusowego 5mm. Zanieczyszczenia zgromadzone na obu-
dowie będą opadać na dno separatora

3) Po kilku minutach odkręć korek z  zaworu spustowego 
i umieść go na dole w gnieździe zaworu, a następnie obróć 
w lewo, aby otworzyć zawór spustowy i opróżnić zanieczysz-
czenia z osadnika separatora.

4) Gdy zanieczyszczenia zostały usunięte, zamknąć zawór 
spustowy i  zamontować powrotnie magnes do obudowy 
wkręcając go w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek ze-
gara. Separator zacznie działać normalnie.

5 mm 5 mm

5 mm 5 mm

5 mm 5 mm

Czyszczenie filtra
Dla dokładniejszego czyszczenia 
należy postępować w następujący 
sposób:
1) Wyłączyć system oraz  zamknąć 
dopływ wody na zaworach kulo-
wych przed i  za separatorem, aby 
zapobiec przepływowi wody we-
wnątrz separatora.
2) Odkręcić podstawę separatora 
zanieczyszczeń w kier. przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara.
3) Wyjąć filtr siatkowy z separatora 
i wyczyścić go.
4) Umieścić filtr z powrotem i przy-
kręcić szczelnie podstawę do sepa-
ratora.

E
B

C D

IG

G

H

H

G GH

F
F

A

H

Kod 
produktu

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

R146CX004 126,5 73 64 26 141 39,5 ¾”GZ ¾”GW 75

Specyfikacja produktu
R146C
Uniwersalny kompaktowy magnetyczny separator zanie-
czyszczeń, wyposażony w  przestawne przyłącza wlotu/
wylotu ¾”GZ ISO 228, obrotowy kurek spustowy, magnes 
N35H w  mosiężnej tulei. Korpus z  niklowanego mosią-
dzu CW617N - UNI EN 12165. Komora cyklonu wykonana 
z materiału syntetycznego. Filtr 300 µm. Uszczelki EPDM. 
Magnes neodymowy. Zakres temperatur 5 ÷ 90°C. Max. 
ciśnienie robocze 10 bar. Płyn: woda, roztwory glikolu 
(maks. 50%).


