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МАГНИТЕН 
ФИЛТЪР

ЗА ГАЗОВ КОТЕЛ
UNDER-BOILER 

MAGNETIC
FILTER

TIEMME RACCORDERIE S.p.A.
Via Cavallera, 6/A 25045

Castegnato (BS) Italy
Tel. +39 030 21.42.211
Fax: +39 030 21.42.206

info@tiemme.com   www.tiemme.com

УЛТРА КОМПАКТЕН
ЛЕСЕН ЗА ПОЧИСТВАНЕ

0°/90° РЕГУЛИРУЕМ
ВКЛЮЧЕН ВЕНТИЛ!

ULTRA-COMPACT
EASY TO CLEAN

0°/90° ADJUSTMENT
VALVE INCLUDED!

ПРЕМИНЕТЕ
НА TM-MAG!
START USING TM-MAG!

Магнитен филтър за  
инсталиране под котел със 
сферичен вентил
Magnetic under-boiler filter with
ball valve

Код
Code

Размер
Size

Опаковка
Unit/box.

315 0003 3/4” 1/8

3146



МАКСИМАЛНО УЛЕСНЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ
MAXIMUM EASE OF
MAINTENANCE
Дизайна на магнитният филтър TM-MAG е ориентиран не само 
към ефективността за прихващане на замърсявания, но и към 
производството на продукт които се почиства лесно. Само в няколко 
прости стъпки, без излишна загуба на време, функционалността 
на филтъра може да бъде напълно възстановена.
The design of the TM-MAG magnetic filter has focused not only on 
the efficiency of capturing the particles but also on the production 
of an easy-to-clean product. In only a few simple steps and with 
no complicated downtimes, the filter’s functionalities can be fully 
restored. 

“TM-MAG Е МАГНИТЕН
ФИЛТЪР КОЙТО УЛАВЯ
ВСИЧКИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ
В СИСТЕМАТА”

“TM-MAG IS A MAGNETIC
FILTER THAT CAPTURES
ALL THE SYSTEM’S
IMPURITIES”

TM-MAG почиства флуида в 
отоплителната инсталация, 

благодарение на двойното действие 
на филтриращият елемент от 

неръждаема стомана и неодимиевите 
магнити.

TM-MAG cleans the heating system’s 
fluid

thanks to the dual action of the stainless
steel filtering mesh and neodymium

magnets
>>

КАКВО Е TM-MAG?
WHAT IS TM-MAG?

Мощните магнити поставени от вътрешната страна на външния 
кръг създават магнитно поле, което блокира железните частици 
във флуида. След това флуида преминава през филтриращият 
елемент от неръждаема стомана; Мрежата задържа останалите 
частици и те се утаяват на дъното на фитлтъра, фотови да бъдат 
освободени от дренажния вентил.
The powerful magnets placed inside the external ring create a
magnetic field able to block the ferrous particles in the fluid. The
fluid then flows through the stainless steel filtering mesh; The mesh
retains the remaining particles and lets them deposit on the bottom
of the filter, ready for release by the drain valve.

ИСКАТЕ ЛИ ДА ПРЕДПАЗИТЕ ВАШАТА НОВА 
ИНСТАЛАЦИЯ?

ИСКАТЕ ЛИ ДА ПОДОБРИТЕ СЪЩЕСТВУВАЩА 
ИНСТАЛАЦИЯ?

WOULD YOU LIKE TO PROTECT YOUR NEW SYSTEM?
WOULD YOU LIKE TO REQUALIFY AN EXISTING SYSTEM?

TM-MAG!
TM-MAG е оптимално решение за предпазване на котли от 
железни и нежелезни частици в битовите инсталации. Инсталира 
се на връщащият кръг, при входа на котела, и благодарение на 
своята универсалност също така може да се инсталира в много 
ограничени пространства; TM-MAG може да се инсталира в 
различни конфигурации, без да се губи от предпазващата му 
ефективност за котела.
TM-MAG is the optimal solution for protecting boilers against ferrous 
and non-ferrous debris in domestic systems. It is installed on the 
return circuit, at boiler inlet, and, thanks to its versatility, can also be 
installed in limited-space applications;TM-MAG can be installed in 
many different configurations without ever losing its boiler protecting 
efficiency.
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