
Magnetfiltre og vannbehandlingsløsninger 
for varme/-kjøleanlegg



Magnetitt er bidragsyter nr. 1 til driftsproblemer i et 
varme/-kjøleanlegg. Varmeanlegg og radiatorer utsettes for 
korrosjon hver eneste dag. Hvis dette ikke blir behandlet, 
kan denne magnetitten (svart jernoksid) bygge seg opp.

Prisvinnende ADEY® tilbyr produkter designet for å forhindre 
biofilm, korrosjon og magnetitt. Med 10 års garanti på filtre 
har du trygge produkter i ditt anlegg. Med ADEY filtre og 
miljøvennlige kjemi vil dette kunne gi varme-/kjøleanlegget 
redusert energiforbruk og lavere vedlikeholdskostnader.

 
Fordeler for installatører

• Kan installeres på kort tid.

• Ventiler med 360° rotasjon, gir flere 
monteringsmuligheter.

• Toveis flow gir økt fleksibilitet, da hvilken som helst 
inngang kan brukes som inngang/utgang.

• Ultratynn hylse utenpå magnet, for bedre fangst av 
magnetitt.

• Lavtbyggende tømmeventil/lufteventil, designet for 
enklere service og dosering.

• Doble kamre I filterhus, maksimerer magnetisk fangst.

• Forbedret hylsedesign, for optimal organisk fangst.

• Tilkoblingspunkt for aerosolboks, for raskere påfyll 
av kjemi.

Fordeler for huseier

• Minimum 6 % besparelse på årlige 
oppvarmingskostnader.* 

• Umiddelbar og vedvarende beskyttelse av varme/-
kjøleanlegg.

• Forlenget levetid for anlegget.

• Reduserte karbonutslipp, minimum 6%.

• Alle typer filterdimensjoner for varmeanlegg til private 
boliger og næringsbygg.

*For en standard eiendom med tre soverom, basert på uavhengige undersøkelser 
utført i Storbritannia.

Hvorfor installere et ADEY magnetfilter?



Kompakt og kraftig magnetfiltrering, 
som er ideell der det er trangt om 
plassen.

MagnaClean Micro2 er et kompakt 
effektivt filter. Strømlinjeformet 
for enkel montering på steder med 
svært liten plass, og gir eksepsjonell 
beskyttelse mot magnetitt, kalk og 
slam i mindre varmeanlegg.

Europas bestselgende magnetfilter.

I 2012 fikk dette filteret utmerkelse 
fra Queens award i kategori 
innovasjon. Filteret er konstruert for 
aktivt å fange opp så godt som alt 
sirkulerende jernoksid og organisk 
avfall ved første gjennomstrømning. 
Et filter som har levert langt over 
forventning siden 2012.

Høyeffektiv ytelse for større anlegg.

Et effektivt fullstrømfilter med 
fremragende førstegangsfiltrering, 
noe som gir forlenget levetid og 
reduserte vedlikeholdsutgifter. Perfekt 
for større varme-/kjøleanlegg i private 
boliger.

Tekniske spesifikasjoner

Maks. driftstemperatur: 95°C

Min. installasjonshøyde: 191mm

Maks. driftstrykk: 6 bar

Maks. flowmengde: 50 L/min

Canes varenummer:  
1" gjenger: 6021

Tekniske spesifikasjoner

Maks. driftstemperatur: 95°C

Min. installasjonshøyde: 244mm

Maks. driftstrykk: 6 bar

Maks. strømningsmengde: 50 L/min

Canes varenr:  
1" gjenger: 6020

Tekniske spesifikasjoner
Maks. driftstemperatur: 95°C

Min. installasjonshøyde: 310 mm

Maks. driftstrykk: 6 bar

Maks. strømningsmengde: 80 L/min

Canes varenr:  
1" gjenger: 6022

ADEY MagnaClean-filter for private 
boliger/leiligheter



MagnaClean DRX introduserer en ny, 
innovativ og kompakt design for å 
beskytte varmesystemer. 

Filteret består av et nyutviklet 
magnetbånd som inneholder 
høyytende neodymmagneter, viklet 
rundt en presisjonsmaskinert 
beholder i rustfritt stål. Unik 
magnetbåndteknologi for rask og 
enkel service.  

Tekniske spesifikasjoner
Maks. driftstemperatur: 100°C

Maks. driftstrykk: 16 bar

Egnet for in-line og sidedampanlegg
Canes varenr:  
2" PED DRX DIN 50 (nye anlegg): 6329 
2,5" PED DRX DIN 65 (nye anlegg): 6330 
3" PED DRX DIN 80 (nye anlegg): 6331 
4" PED DRX DIN 100 (nye anlegg): 6332

Nyutviklet filter for større enebolig 
eller mindre næringsbygg.

2 sammenkoblede filterhus med 2 
kraftige magnetstaver, betyr større 
fangst av jernoksidslam.

Tekniske spesifikasjoner
Maks. driftstemperatur: 95°C

Maks. driftstrykk: 6 bar

Min. installasjonshøyde: 310mm

Maks. strømningsmengde: Anbefalt 
for opptil 153 L/min

Canes varenr: 
Teleskopkoblinger 1 ¼" og 
1 ½" gjenger (kan tilpasses 35/42 mm 
rør): 6056

Filter for større bolig- og næringsbygg. 
Filteret kan også monteres i parallell fordoblet 
kapasitet. Et budsjettfilter.

En serie med filtre som er designet 
spesielt for varmeanlegg i industri- 
og næringsbygg. Perfekt til 
desltrømsfiltering i fjernvarmeanlegg.

Kraftig og velprøvd 
magnetfiltreringskapasitet og robust 
design. Filterserien dekker fra det 
minste industrianlegg og oppover. 
Varme- og ventilasjon, kjøleanlegg og 
glykolanlegg.

Tekniske spesifikasjoner
Maks. driftstemperatur: 95°C

Maks. driftstrykk: 10 bar

Tilgjengelig i: 2", 3", 4", 6" og 8"

Canes varenr: 
MagnaClean Industri 2": 6023 
MagnaClean Industri 3":  6024 
MagnaClean Industri 4":  6025 
MagnaClean Industri 6": 6034 
MagnaClean Industri 8": 6058



Isoleringskappene er designet for å unngå varmetap. Dette gir redusert 
energiforbruk, og dermed også lavere energikostnader og karbonutslipp.

Canes varenr: 
Isoleringskappene er designet for å 
unngå varmetap:

MagnaClean Micro2: 6316

MagnaClean Professional2: 6317

MagnaClean Professional 2XP: 6315

MagnaClean DualXP: 6057

Tekniske spesifikasjoner
Maks. driftstemperatur: 100°C

Maks. driftstrykk: 16 bar

Egnet for in-line og sidedampanlegg
Canes varenr:  
2" PED DRX DIN 50 (nye anlegg): 6329 
2,5" PED DRX DIN 65 (nye anlegg): 6330 
3" PED DRX DIN 80 (nye anlegg): 6331 
4" PED DRX DIN 100 (nye anlegg): 6332

Uten isoleringskappe

Med isoleringskappe

Energibesparende isoleringskapper

Isoleringskapper for industri- og 
næringsbygg:

MagnaClean DualXP: 6057

Industri DN50 2": 6040

Industri DN80 3": 6041

Industri DN100 4": 6042

Industri DN150 6": 6043

Industri DN 200 8": 6059



Vannbehandlings produkter

MC2+ Effektiv støydemper i rør og radiatorer, samt at den øker varmeeffekten.

Canes varenr: 
300ml Aerosolboks: 6085

Varmeanlegg  
støydemper kjemi

MC3+ er en høyteknologisk kjemi med hurtigvirkende og kraftig rensemiddel. 
Produktet er laget spesielt for å fjerne jernoksid, slam og kalkavleiringer i 
varme-/kjøleanlegg.

Canes varenr: 
300ml Aerosol boks: 6027

500ml : 6029

5L: 6062

10L: 6051

Varme-/kjøleanlegg  
RENSEMIDDEL

25L: 6082

200L: 6319    

1,000L: 6091

MC1+ er et høytytende beskyttelsekjemi . Produktet opprettholder 
virkningsgraden i kjele og anlegg ved å forhindre korrosjon, slamdannelse og 
kalkavleiringer, noe som bidrar til lengre levetid.

Canes varenr: 
300ml Aerosol boks: 6026

500ml: 6028

5L: 6030

10L: 6049

Varme-/kjøleanlegg 
BESKYTTELSEKJEMI

25L: 6083

200L: 6318  

1,000L: 6080

Aerosolboks



MC10+ er en konsentrert biocidformel. Den forebygger dannelse og vekst av 
bakteriell forurensning, alger og mikroorganismer.

Canes varenr: 
300ml Aerosolboks: 6048

500ml: 6032

10L: 6039 

25L: 6322

200L: 6320   

1,000L: 6081

Gulvvarmeanlegg/ 
lavtemperatur anlegg/ 
kjøleanlegg. BIOCIDE

MC4+ er en effektiv løsning som er laget for å tette små lekkasjer som mikrohull 
og dryppende koblinger i varme-/kjøleanlegget. Den er også kompatibel med 
HX35.

Canes varenr: 
300ml Aerosolboks: 6055

Varmeanlegg 
LEKKASJE TETTER

MCZero er en propylenbasert frostvæskeløsning laget for å forhindre frost i alle 
typer vann. Forebygger også metallkorrosjon og kalkdannelse. Inneholder MC 1.

Canes varenr: 
10L: 6063

25L: 6064

1,000L: 6065

Høyspesifikasjon 
FROSTVÆSKE

Aerosolboks



Varmeanlegg RENSE- og 
KALKFJERNINGSMIDDEL

Canes varenr: 6054 Canes varenr: 6052

MC40+ er et høyeffektivt rensemiddel i pulverform, laget spesielt for å fjerne 
kalkavleiringer og korrosjon i anlegget. MC40+ utfører en rask rengjøring, og er 
en svært konsentrert fluidum, da én beholder behandler 125 liter.

ADEYs vanntestingstjeneste 
utfører vannanalyser for å etablere 
korrosjonsårsak, kalkavleiring, pH, 
klorid, konduktivitet og nivået av 
korrosjonshemmende midler (MC1 
Beskyttelsekjemi). Vanntestresultatene 
sendes via e-postmelding til Canes, 
innen 12 dager etter at prøven er sendt 
fra Norge.

ADEY`s MC1+ 
«Hurtigtesterstrips» gir 
rask og nøyaktig testing 
om det er nok Protector 
og eventuelt Biocid i 
varme-/kjøleanlegget. 
Resultatet vises etter 
10 sekunder. Les av på 
tabell bak på boksen.

Canes varenr:

1,85 kg syrebasert rensemiddel + 2 
poser med nøytralisator (450 g): 6327

MCZERO+ er en høyspesifikasjons propylenglykol laget for å beskytte 
gulvvarmesystemer og brinesiden mot korrosjon, kalkavleiringer og bakteriell 
forurensning. Samtidig gir den frostbeskyttelse fra -3 °C til -22 °C. Inneholder  
MC 1 Protector og MC10 Biocid.

Canes varenr:

10L: 6063

25L: 6064

1,000L: 6065

Lavtemperaturvarme og 
kjølesystem FROSTVÆSKE

20 kg syrebasert rensemiddel 
(nøytralisator ikke inkludert): 6328

Vanntest sett MC1 Quick Test 
Strips



MagnaCleanse-settet gir en rask og effektiv 
gjennomspylingsprosess som fjerner skadelig svart 
jernoksid (magnetitt) og ikke-magnetisk materiale fra 
sentralvarmeanlegget.

• Fjerner så godt som alt frittsvevende svart jernoksid 
innen kort tid.

• Rensemiddelet forblir konsentrert i anlegget gjennom 
hele rengjøringsprosessen.  

• Varmeanleggets vann blir værende oppvarmet gjennom 
hele prosessen for raskere og mer effektiv rengjøring.  

• Sparer vann – nedtapping er kun nødvendig på slutten av 
rengjøringsprosessen. 

• Effektiv vedvarende beskyttelse av varmeanlegget, noe 
som gir bedre ytelse og effektivitet.

• Hurtigkobling direkte til ventilene på et MagnaClean-filter.

Settet inneholder
MagnaCleanse-settet har alt som kreves for full 
gjennomspyling av anlegget: 
1x MagnaCleanse RapidFlush filter 
1x VibraClean 
1x MagnaCleanse slange-til-ventil-kobling 
2x slangelengder 
6x slangeklemmer 
4x slangeklamper 
1x tømmeventil

Settet inneholder:
MagnaClean Professional2 filter

MC1+

MC3+
Canes varenr:  
MagnaClean Professional2 1" Pakke inkl. MC3+ og MC1+: 
6053

MagnaClean Professional 2 
Chemical Pack



ADEY® Best Practice

ADEY har som industriledende produsent  innen 
vannbehandling av varme-/kjøleanlegg, utviklet en 
serie med produkter som hjelper deg å oppnå effektiv 
beskyttelse for anlegget.

ADEY® Best Practice fokuserer på prosessen Rens, 
MagnaCleanse, MagnaClean®, Beskytt, Test og 
Vedlikehold.

ADEY produserer en komplett bredde av kraftige 
magnetiske filtre og miljøvennlig kjemi. Fra den 
kompakte MagnaClean Micro2 til private hus/leiligheter 
til MagnaClean Industri. Det finnes et filter for alle 
bruksområder. Filteret kan enten stå i delstrøm eller 
fullflow. Minimalt trykktap ved full filtrering.

MagnaCleanse-teknologien representerer enda et 
gjennombrudd innen beskyttelse av sentralvarmeanlegg. 
Det unike og høyeffektive gjennomspylingssystemet 
fra ADEY tar tradisjonell gjennomspyling til et 
nytt nivå. I kombinasjon med MC+-serien av 
vannbehandlingsprodukter tilbys et komplett 
vannbehandlingssystem.

ADEYs produkter og tjenester er utviklet av spesialister 
på området, og bidrar til at du oppnår det mest 
profesjonelle resultatet–hver gang.

ADEYs rensemiddel fjerner 
skadelig svart jernoksid/magnetitt, 
smuss og kalkavleiringer som 
ellers kan samle seg opp i 
anlegget og føre til blokkerte 
varmevekslere, skade på 
sirkuleringsenhet og trykkfall i 
varmepumpe.

En gjennomspyling av anlegget 
med MagnaCleanse fjerner så 
godt som alt frittsvevende svart 
jernoksid, og kan gjennomføres 
på kort tid. Dette gir en mer 
kostnadseffektiv, og enklere rens 
av anlegget.

Rens



For å sikre vedvarende effektivitet 
i anlegget, bør det utføres årlig  
kontroll av MagnaClean-filteret. 
Kontroller også med MC1 Quick 
test strips for korrekt nivå av MC1 
Protector vs. vannvolum.

Det ekstra sterke og høytytende 
korrosjonshemmende middelet 
beskytter anlegget mot 
korrosjon og kalkavleiringer, og 
opprettholder varmeeffekten og 
systemets yteevne.

Installasjon av et ADEY 
MagnaClean magnetfilter fjerner 
magnetitt og annet smuss fra 
sentralvarmeanlegget for å 
sikre kontinuerlig beskyttelse og 
forlenge kjelens levetid.

En rask og pålitelig vanntest som 
utføres med ADEY Vann-Test-
Kit, muliggjør hurtiganalyse av 
kritiske parametere som kan virke 
inn på levetiden og ikke minst 
effektiviteten på anlegget. Dette 
utføres på stedet.Test

VedlikeholdBeskyttelse
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Engelsktalende henvendelser til ADEY

T + 44 (0)1242 546700
E  info@adey.com

adey.com

(Importør i Norge)

Norsktalende henvendelser til Canes

Produktansvarlig Ove Gudding: 
+47 (0) 93466575
E  ove@canes.no
Teknisk ansvarlig Rune Pedersen: 
+47 (0) 40412295
Teknisk support/ varmeanlegg: 
+47 (0) 46432268
E  post@canes.no

canes.no

(Produsent basert i Storbritannia)

@AdeyProfessionalHeatingSolutions

@ADEY_Pro

@adey_pro

@ADEY

@ADEY

@blioljefrimedcanes

@blioljefri


