
Manual de instalare, utilizare si întreţinere filtru magnetic PINTOSSI 
 

 
 
DESCRIERE GENERALA: 
Filtrul separator magnetic de reprezintă soluţia ideală pentru a face faţă diferitelor probleme 
apărute in instalatiile de incalzire din cauza impurităţilor pe care le conţine apa, impuritati 
care se formează ca urmare a coroziunii şi a depunerilor de piatră, în timpul funcţionării 
normale a instalatiilor de incalzire. 
 
Filtrul magnetic PINTOSSI asigură o protecţie continuă a centralei, împiedicând circulaţia 
microparticulelor de magnetita în instalaţie şi protejând astfel componentele sensibile, cum ar 
fi pompa de circulaţie şi schimbătorul de căldură al centralei termice. 
 
Filtrul magnetic PINTOSSI se instaleaza pe conducta de retur la intrarea acesteia in centrala 
termica. Filtrul magnetic PINTOSSI se poate monta in trei pozitii de montaj uşor de adaptat 
chiar şi pentru spaţii înguste sau chiar în corpurile de bucătărie suspendate. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE: 
• Denumire: Filtru magnetic PINTOSSI 
• Cod produs: 0908513434 
• Material corp si capac: material plastic GRIVORY 
• Plasă filtrantă: AISI 316 
• Robinet cu bilă: Alamă 
• Racord rotativ: Alamă 
• Garnitură tip O-ring: SILICON 
• Magnet permanent foarte puternic din neodymium cu puterea de 13200 Gauss 
• Grad de filtrare: 800 microni. 
 
 



CONDIŢII DE FUNCŢIONARE: 
• Compatibilitate fluide: apă, apă + glicol. 
• Presiune maxima de funcţionare: 6 bari  
• Temperatura maxima de funcţionare: 90 °C. 
• Domeniu de temperaturi: + 4 ÷ + 90 °C. 
 
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE: 
Se recomandă instalarea filtrului pe circuitul de retur, pe intrarea în centrală. Filtrul este 
prevăzut cu trei racorduri filetate Ø 3/4" care permit instalarea filtrului magnetic PINTOSSI în 
modurile prezentate mai jos: 
 

 
 
 
 
Trebuie să identificaţi pozitia de montaj cea mai potrivită pentru instalaţia dumneavoastra şi 
să utilizaţi dopul filetat din furnitura, pentru a astupa cel de al treilea racord care ramane 
neutilizat. 
 
INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE: 
Se recomandă curăţarea periodică a plasei filtrante. Inainte de a curăţa filtrul, se va opri 
centrala termica, si se va astepta pana ce filtrul se raceste la temperatura mediului ambiant.  
Inainte de a efectua orice fel de operaţiune de întreţinere: 
- Inchideţi robinetul cu bilă de pe alimentare. 
- Scoateţi magnetul permanent din capacul port-magnet. 
- Deşurubaţi buşonul de golire din partea de jos sau din partea de sus, în funcţie de modul în 
care a fost instalat filtrul, şi lăsaţi să se goleasca filtrul de apa. 
- Scoateţi plasa filtrantă şi spălaţi-o sub jet de apă, pentru a îndepărta impurităţile. 
- Inainte de a reasambla filtrul, verificaţi starea garniturii tip O-ring, şi dacă este cazul, 
înlocuiţi-o cu una nouă. 
 
INSTRUCTIUNI DE INSTALARE:    
Filtrul magnetic PINTOSSI trebuie instalat de catre un personal calificat si autorizat. 
Citiţi cu atenţie manualul de montare si utilizare, înainte de a instala filtrul şi păstraţi-l la 
indemana. In cazul în care presiunea instalatiei de alimentare cu apa rece este peste 3 bari, 
va fi necesară instalarea unui reductor de presiune in instalatie în amonte de filtru. In cazul în 
care se produc fenomene tip "lovitură de berbec" în instalaţie, va fi necesară instalarea unui 
vas de expansiune sau a unui amortizor, în aval de filtru. Folosiţi pentru reparatii numai piese 
de schimb originale. 
 
 



ATENTIE: 
- Asiguraţi-vă că produsul nu a suferit avarieri în timpul transportului, în cazul în care 
produsul este avariat   sau cu defecte vizibile, restituiţi-l furnizorului. 
- Folosiţi filtrul exclusiv pentru tratarea apei din circuit, a cărei calitate vă este cunoscută, cu 
un pH cuprins între 6,5 şi 9,5. 
- Nu folosiţi filtrul pentru tratarea aerului sau a gazelor comprimate. 
- Filtrul conţine magneţi puternici. Persoanele purtătoare de stimulatoare cardiace trebuie să 
păstreze o distanţă corespunzătoare faţă de filtru. Fiţi atenţi atunci când folosiţi echipamente 
electronice, în apropierea filtrului. 
- Nu lăsaţi filtrul şi componentele acestuia, la îndemâna copiilor.  
- Producătorul va fi exonerat de orice răspundere, pentru eventualele daune provocate 
persoanelor, animalelor sau bunurilor, în cazul unei utilizări necorespunzătoare, cu 
încălcarea instrucţiunilor de utilizare, sau în cazul modificării filtrului şi nu îşi va asuma nici o 
răspundere în situaţiile specifice enumerate mai jos: 
- Neglijare parţială sau totală a instrucţiunilor. 
- Temperatură de funcţionare neadecvată. 
- Oscilaţii mari de presiune sau fenomenul de "lovitură de berbec" in instalatie. 
- Utilizare necorespunzătoare a filtrului. 
- Modificări sau intervenţii neautorizate. 
- Utilizare de piese de schimb care nu sunt originale. 
- Neglijenţă în efectuarea operaţiunilor de întreţinere. 


