
Magnetfilter 
 

Energieffektivisera din fastighet med 6% per år!  

Det tycker vi på AsCy är en självklar investering. Med våra magnetfilter är du 

garanterad en energibesparing på 6%, men med erfarenhet av magnetfilter och 

återkoppling med våra kunder. Då har vi märkt ett förbättrat resultat på mellan 

10-20% beroende på hur gammalt och skitigt ditt system är.  

Ett magnet filter från Adey som vi använder oss av finns i storlekar som passar 

de allra minsta villa systemen, till riktigt stora flänsade industrifilter.  

Bor du dessutom i ett flerbostadshus, då är 6% mycket pengar att spara för att 

slippa hyreshöjningar i framtiden. 

Vilka behöver då ett magnetfilter?  

Det behöver faktiskt alla slutna vattenburna system för att garanterat hålla sig 

rena och fria från den magnetit som ett rörsystem skapar. Vanligast är att vi 

installerar dessa filter i samband med bytet av värmepump, för vem vill ha in 

det kolsvarta vattnet från värmesystemet och in i sin nya pump. 

Nackdelar om man inte väljer med ett magnetfilter 

Den nya pumpen får då direkt sämre värmeväxling i kondensorn, en cirkpump 

som drar åt sig alla metallpartiklar och en 3-vägsventil som får jobba i ett skitigt 

vatten och slits mycket snabbare än den borde. Som ni ser är de många 

komponenter i värmesystemet som är mycket mera känsliga för ett skitigt 

system än då man körde med oljepanna då det inte ens satt returfilter med sil i.  

Naturligtvis är det inte bara värmekällan som slits av ett skitigt system, det är 

även resten av alla rörliga komponenter som 3 vägsventiler, radiatorventiler, 

avstängningsventiler och injusteringsventiler slits snabbare och kärvar tillslut 

och får svårt att hålla tätt.  

 

 



Rengörningsprocessen 
 

Steg 1  
Magnet filtret installeras och i samband med detta hälls en kemikalie kallad 

MC1 i systemet, vilket kommer bidra till att systemet rengörs och gamla trånga 

färdvägar i rören öppnas upp för ett bättre flöde samt att element börjar få 

tillbaka sin fulla cirkulation och beläggningar släpper där med. Allt detta fastnar 

nu på magnetstaven tills nästa gång vi kommer tillbaka. 

Steg 2 
Med hjälp av lätta vibrationer på elementen och högt flöde på vattnet så 

släpper den skit som samlats i botten på elementet över tid och ännu inte 

lyckats lossnat. Detta medför 30% ytterligare värmeyta på elementen och 

hamnar sedan i magnetfiltret.                                                                          

Kemekalien MC1 tappas eller spolas nu ur systemet för fullgod rengörning.  

Steg 3  
Nu till sista steget där vi häller i en ny kemikalie i systemet som man låter vara 

kvar i systemet och skyddar mot framtida korrision av systemet. Efter detta ska 

filtret rengöras 1 gång per år som man väljer om man vill göra själv eller teckna 

ett serviceavtal. 

Vill du veta mer samt vad detta skulle kosta för ditt värmesystem? 

 


