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پروژه های پیاکو :

جهت مشاهده پروژه ها، QR کد مقابل را اسکن کنید و یا از طریق لینک زیر 
وارد وب سایت پیاکو شوید:

www.pyaco.ir/commercial-resume

حاالت نصب مختلف :

جهت مشاهده انواع حاالت نصب فیلتر، QR کد مقابل را اسکن کنید و یا از 
طریق لینک زیر وارد وب سایت پیاکو شوید:

www.pyaco.ir/dmp-installation-types



محل های توصیه شده ی نصب فیلترهای مغناطیسی 

سیستم جدا کننده هیدرولیکی:

سیستم با گرمایش غیر مستقیم (مبدل صفحه ای):

سیستم آبشاری (زون بندی شده):
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مگ دوال 
dual Mag

بــرای  مغناطیســی  ی  جداکننــده  یــک  مــگ،  دوال 
گرمایش/ســرمایش  بســته  ســیکل  در  اســتفاده 
موتورخانــه  در   ایــن جداکننــده  نصــب  باشــد.  مــی 
حســاس  قطعــات  خرابــی  از  جلوگیــری  منظــور  بــه 
ــدل  ــل پمــپ، مب ــش و ســرمایش، از قبی ســیکل گرمای
باشــد. مــی  ضــروری  شــیرآالت  و  حرارتــی  هــای 

ــه لطــف عملکــرد ثابــت و کارآمــد ایــن فیلتــر، تمامــی  ب
در  خوردگــی  ی  پدیــده  از  ناشــی  ناخالصــی  ذرات 
ــا چرخــش آزاد آن  ســیکل بســته، جمــع آوری گشــته ت
هــا در سیســتم، باعــث آســیب بــه قطعــات نگــردد.

انــدازی  راه  ابتــدای  در  جداکننــده،  ایــن  نصــب 
ســیکل گرمایــش و ســرمایش، باعــث ثابــت مانــدن 
راندمــان حرارتــی کل سیســتم و همچنیــن کاهــش 
ــالیان  ــی س ــن ط ــید کرب ــرژی و گاز دی اکس ــرف ان مص
حســاس  قطعــات  خرابــی  عــدم  تضمیــن  و  متمــادی 
ــول  ــن محص ــردد. ای ــی گ ــیرآالت م ــپ و ش ــد پم همانن
ــد. ــی باش ــو م ــه پیاک ــت« از چهارگان ــته »محافظ در دس
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مشخصات و مزایای فنی :
ابعاد کلی کوچک و مناسب

قابلیت نصب بصورت عمودی و یا افقی

بدنه و درب از استیل ضد زنگ )استیل 304(

واشر درزبند از جنس سیلیکون

جمع آوری کلیه ذرات ناخالصی در سیکل بسته

جلوگیری از پیشروی خوردگی در سیستم

مناسب موتورخانه های کوچک و متوسط و همچنین استفاده های 

صنعتی

ثابت نگه داشتن راندمان حرارتی سیستم

کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری

فشار تست شده 15 بار

محدوده ی دمایی کارکرد 0 تا 90 درجه سانتی گراد

میدان مغناطیسی 12000 گاوس

سایز اتصاالتنوع اتصالکد سفارش

''1رزوه391011

'' 1,1/4رزوه391012

'' 1,1/2رزوه391013

''2رزوه391014

)'' DN40 )1,1/2 فلنج391015

)''DN50 )2 فلنج391016

5برای مشاهده ی سایر اطالعات ، تصاویر و فیلم های مربوط به این محصول ، بارکد را اسکن کنید



Dual Mag A(mm) B(mm) kv(m3/hr)

1'' 270 147 17

1,1/4 '' 300 175 30

1,1/2 '' 300 167 49.3

2'' 300 192 79.8

 DN40 (1,1/2 '') 300 167 49.3

 DN50 (2'') 330 192 79.8

اطالعات فنی دوال مگ

 
A

 
 102 mm 

 150 mm  150 mm 

 
B 

  100 mm 

 
A

 
 102 mm 

 150 mm  150 mm 

 
B 

  100 mm 
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دوال مگ پالس
dual Mag Plus

ــرای اســتفاده  دوال مــگ پــالس، یــک جــدا کننــده مغناطیســی ب
درســیکل بســته گرمایش/ســرمایش مــی باشــد. نصــب ایــن 
ــات  ــی قطع ــری از خراب ــور جلوگی ــه منظ ــه ب ــور خان ــر در موت فیلت
حســاس ســیکل گرمایش/ســرمایش از قبیــل پمــپ، مبــدل 
هــای حرارتــی و شــیرآالت ضــروری مــی باشــد. بــه لطــف عملکــرد 
ناشــی  ناخالصــی  تمامــی ذرات  ایــن فیلتــر،  ثابــت و کارآمــد 
از پدیــده خوردگــی در ســیکل بســته، جمــع آوری گشــته تــا 
چرخــش آزاد آن هــا در سیســتم، باعــث آســیب بــه قطعــات 
نگــردد. نصــب ایــن جــدا کننــده، در ابتــدای راه انــدازی ســیکل 
راندمــان حرارتــی  مانــدن  ثابــت  باعــث  گرمایش/ســرمایش، 
کل سیســتم طــی ســالیان متمــادی و تضمیــن عــدم خرابــی 
مــی گردد.ایــن  پمــپ و شــیرآالت  قطعــات حســاس هماننــد 
ــد. ــی باش ــو م ــه پیاک ــت( از چهارگان ــته )محافظ ــول در دس محص
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مشخصات و مزایای فنی :
ابعاد کلی استاندارد )قابلیت جایگزین کردن با استرینرهای معمول(

حذف کامل رسوبات فلزی و الی و لجن از سیستم 
قابلیت نصب به صورت عمودی و افقی 
مناسب موتور خانه های متوسط و بزرگ

جمع آوری کلیه ذرات ناخالصی در سیکل بسته
مناسب برای فرآیند تولید یا خنک کاری در کارخانجات

کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان سیستم
کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و افزایش چشم گیر عمر قطعات سیستم

جلوگیری از پیشروی خوردگی در سیستم
افت فشار ناچیز و قابل چشم پوشی 

فشار تست شده 17 بار
محدوده ی دمایی کارکرد 0 تا 90 درجه سانتی گراد

سایز اتصاالتنوع اتصالکد سفارش
)''DN50 )2 فلنج391022
)'' DN65 )2,1/2 فلنج391023
)''DN80 )3 فلنج391024
)''DN100 )4 فلنج391025
)''DN125 )5 فلنج391026
)''DN150 )6 فلنج391027
)''DN200 )8 فلنج391028
)''DN250 )10 فلنج391029
)''DN300 )12 فلنج391030

ر اطالعات ، تصاویر و فیلم های مربوط به این محصول ، بارکد را اسکن کنید برای مشاهده ی سای 8



اطالعات فنی دوال مگ پالس

Dual Mag 
PLUS A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

number
 of

magnets
kv(m3/hr)

DN50 240 220 280 125 170 4 14-23

DN65 290 220 320 150 170 4 30-42

DN80 320 280 330 160 220 6 37-50

DN100 345 280 395 195 220 6 50-67

DN125 400 335 450 225 275 8 75-94

DN150 475 385 500 260 325 8 100-131

DN200 600 385 580 290 325 10 142-173

DN250 730 540 580 290 457 17 178-207

DN300 850 540 640 330 457 17 205-233
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محلول محافظ مدار
خوردگــی، رســوب والی و لجــن در ســیکل بســته ســرمایش و یــا 
ــای  ــدل ه ــپ، مب ــل پم ــی از قبی ــه قطعات ــیب ب ــث آس ــش، باع گرمای
ــر احتمــال گرفتگــی  حرارتــی، اتصــاالت و تجهیــزات شــده و عــالوه ب
در مســیر، باعــث عــدم تبــادل حرارتــی درســت در نتیجــه افزایــش 
هزینــه هــای انــرژی میگــردد. عــدم رســیدگی بــه مبحــث خوردگــی و 
رســوب آهکــی در ســیکل بســته، باعــث از کار افتــادن سیســتم در 
بلنــد مــدت و افزایــش ســنگین هزینــه هــای تعمیــرات خواهــد شــد.

ــرد  ــش، کارک ــدار گرمای ــت آب م ــی از کیفی ــتم، ناش ــوبات سیس رس
سیســتم بــا فلــزات مختلــف از جملــه آهــن، مــس، برنــج و آلومینیــوم 

در ســیکل بســته مــی باشــند.
محلــول بازدارنــده G1 در سیســتم نــو و یــا سیســتم شســته شــده، 
تزریــق گردیــده و محافظــت مداوم از کلیه اجزای سیســتم ســرمایش 
یــا گرمایــش در برابــر رســوب آهکــی و خوردگــی را تضمیــن نمــوده 
و باعــث طــول عمــر سیســتم و ثابــت نگهداشــتن راندمــان گرمایــش 
یــا ســرمایش مــی گــردد. ایــن محصــول در دســته )محافظــت( از 

چهارگونــه پیاکــو مــی باشــد.

PROTECTOR
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مشخصات و مزایای فنی :
باالنس کننده pH آب مدار گرمایش 

فرموالسیون ضد خوردگی منحصر به فرد
مناسب برای آب نرم، سخت و خیلی سخت
قابیلت تزریق به مدار بسته، حین کارکرد
بدون نیاز به تخلیه پس از تزریق به مدار
عدم نیاز به شارژ مجدد )حداقل 3 سال(

حاوی 1/8  لیتر
مناسب برای 750 لیتر آب یا 72 متر رادیاتور

ر اطالعات ، تصاویر و فیلم های مربوط به این محصول ، بارکد را اسکن کنید 13برای مشاهده ی سای



ر محلول شستشوی  مدا

محلــول شستشــو، بــرای تمیــز کــردن و شستشــوی مــدار 
گرمایــش بــا ســن بیشــتر از یکســال، از ذرات و مــواد 
چســبیده و بــه جــا مانــده روی ســطوح داخلــی مــدار 
گرمایــش از جملــه پمــپ، مبــدل هــای حرارتــی، شــیرآالت، 
لولــه هــا و اتصــاالت، توزیــع کننده هــای حرارتــی )همانند 
رادیاتــور ، فــن کویــل و ...( و منابــع کویلــی مــی باشــد و 
کارایــی سیســتم گرمایــش را هماننــد روز اول آن مــی 
نمایــد. کافــی اســت پــس از تزریــق ایــن محلــول، بــا قــرار 
دادن سیســتم در حداکثــر تــوان گرمایشــی، در بــازه  ای 
بیــن دو ســاعت تــا چهــار هفتــه، مــدار را بــه صــورت کامل 
تخلیــه نمائیــد. در ادامــه بــا شستشــوی مســیر گرمایــش 
ــن  ــد. در ای ــری کنی ــددا آب گی ــدار را مج ــازه، م ــا آب ت ب
حالــت کل اجــزای سیســتم هماننــد روز اول نصــب تمیــز 
ــردد.  ــی گ ــاز م ــتم ب ــه سیس ــان ب ــر راندم ــده و حداکث ش
پــس از شستشــوی سیســتم بــه منظــور جلوگیــری از 
تشــکیل مجــدد رســوبات، تزریــق محلــول محافــظ G1 بــه 

سیســتم توصیــه مــی گــردد.

CLEANER
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مشخصات و مزایای فنی :
مناسب برای سیستم های کارکرده با نواحی سرد روی رادیاتور و یا 

دارای افت بهره وری
مناسب برای سیستم های دارای گرفتگی مسیر و تجهیزات 

حذف و تمیز کردن رسوب، الی و لجن و ذرات به جا مانده ناشی از 
خوردگی

غیر اسیدی و غیر خورنده و دارای  pH خنثی
بازگرداندن راندمان احتراق

کاهش مصرف انرژی و هزینه تعمیرات
بدون آسیب به اجزا و قطعات سیستم

نیاز به تخلیه کامل مسیر، حداکثر بعد از گذشت 4 هفته 
حاوی 1/8 لیتر

G3 بعد از استفاده از محلولG3 قبل از استفاده از محلول

ر اطالعات ، تصاویر و فیلم های مربوط به این محصول ، بارکد را اسکن کنید 15برای مشاهده ی سای



دفتر مرکزی : تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، باالتر از هویزه ، کوچه سرمد ، پالک 4 ، واحد اول و دوم غربی

کارخانه : یزد ، شهرک صنعتی ، فاز 2 ، انتهای 24 متری سیزدهم

021 - 91004030 info@pyaco.ir www.pyaco.ir


