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SAKA-serien består av 4 olika system för
flöden från 10-400L/min. Dessa kan med 
fördel installeras på ett delflöde så att man kan 
göra översyn av utrustningen utan att stänga 
ner hela systemet.

Genom att kombinera både filter, magneter 
och offeranoder i ett kan vi både ta bort 
magnetiskt material, partiklar och syret för att 
få en heltäckande all-in-one lösning.

Förhindra korrision i värmesystem

En permanent all-in-one lösning

När offeranoden oxiderar förbrukas fritt syre i 
systemet. Oxidationsprocessen ger samtidigt 
en förhöjning av pH-värdet. Dessa två effekter 
leder till ett permanent korrosionsskydd.
Den producerade metalloxiden filtreras 
effektiv bort i filterpatronen/påsen (i 400 
serien). Den högeffektiva Neodymmagneten i 
filtret tar effektivt bort alla magnetiska 
mikropartiklar som annars skapar 
beläggningar i ventiler.

Hur funkar det?



Teknisk information
SAKA 10 SAKA 20 SAKA 100 SAKA 400

Anslutning In/Ut: 1” BSP F 1” BSP F 1” BSP F 2” BSP M

Anslutning Dränering: 1/4” BSP F 1/4” BSP F 1/4” BSP F 1/2” BSP F

Max Flöde: 10 L/min 20 L/min 100 L/min 400 L/min

Filtertyp: Patron Patron Påse Påse

Material behållare: 316L 316L 316L 316L

Väggmonterad eller 
Fristående:

Vägg. Vägg. Vägg. Fri.

Max Arbetstryck: 10 bar 10 bar 8,5 bar 10 bar

Max Temperarur: 90°C 90°C 90°C 90°C



- Filterhus med:
- Patronfilter
- Magnetstav
- Offeranod

Samt även:
- Väggfäste
- Extra Patron
- 2st manometrar
- Avluftare
- Dräneringsventil

Vad ingår?
SAKA 10 SAKA 20 SAKA 100 SAKA 400

- Filterhus med:
- Patronfilter
- Magnetstav
- 2 x Offeranod

Samt även:
- Väggfäste
- Extra Patron
- 2st manometrar
- Avluftare
- Dräneringsventil

- Filterhus med:
- Filterpåse
- Magnetstav
- 2 x Offeranod

Samt även:
- Väggfäste
- Extra Filterpåse
- 2st manometrar
- Avluftare
- Dräneringsventil

- Filterhus med:
- Filterpåse
- 2 x Magnetstav
- 6 x Offeranod

Samt även:
- Extra Filterpåse
- 2st manometrar
- Avluftare
- Dräneringsventil



Installation av SAKA System

Sida 5 av 10

SAKA 10 & 20 kommer färdiga för installation med både dräneringsventilen, avluftningsventilen 
och manometrarna redan monterade på huset. Vilket gör att de bara är att installera rätt in i 
systemet för instalatören.

SAKA 100 & 400 levereras med detaljerna ovan ej monterade och de ska monteras innan 
igångkörning sker. Detta görs enkelt med medföljande gängtejp.

Det viktigaste är att hålla reda på vilken anslutning som är inlopp och vilken som är utlopp. På 
varje anslutning finns en pil som visar flödesriktningen som är som nedan.
Anslut rören till resp. anslutning med PTFE gängtejp eller annan lämplig tätning.

Inlopp

Inlopp

Inlopp

Inlopp

Utlopp

Utlopp

Utlopp

Utlopp



Sida 4 av 10

- All installation av SAKA systemen skall utföras av 
 auktoriserade VVS-montörer. 

SAKA 10, 20 och 100 monteras enklast på ex. en vägg eller en pelare med det väggfäste som 
levereras med systemen medan SAKA 400 monteras ståendes på golvet.

Det viktigaste att tänka på när man placerar SAKA systemet är att det finns tillräckligt 
utrymme under eller över (beroende på system) så att man kan serva systemet och byta filter.

Man bör också alltid ha möjlighet att stänga av flödet så man kan serva systemet och byta 
filter. Detta kan enklast göras med att man har en bypass ledning runt systemet (om systemet är 
installerat på en full flödes ledning) och en ventil så att man kan enkelt stänga ventilen och 
därmed flödet.
Om systemet installeras på en delflödes ledning så kan det räcka att man har ventiler före och 
efter för att stänga flödet genom filtersystemet.
Man bör även placera en ventil efter filtret så att man kan enkelt avlufta systemet efter 
service.

Placering av SAKA Systemen

Fullflödes installation



Säkerhetsföreskrifter

Sida 4 av 10

- All installation av SAKA systemen skall utföras av 
 auktoriserade VVS-montörer. 

1. Öppna aldrig huset när det är under tryck.

2. Använd aldrig filterhuset till andra vätskor utanför det parametrar som är angivit i
manualerna.
(Tryck, vakuum temperatur etc.)

3. Hus med V-klämma får inte användas för vid pulserande tryck, i stötbelastad
omgivning eller för hög viskösa vätskor som kan påverka tätnings packning så att den
stelnar och förlorar sin tätningsförmåga.

4. För säkerhets skull rekommenderas att en säkerhetsventil monteras för att förhindra
övertryck.

5. Använd aldrig huset för andra vätskor än var det är godkänt för och försäkra Er om att
hus och packningsmaterial är förenligt med process vätskan.

6. Åtgärder måste vidtagas för att förhindra att operatören skyddas mot brännskada om
huset använd för varma vätskor.

7. Skador på filterhuset kan bero på felanvändning – försäkra Er om att drift, skötsel och
underhållinstruktioner följs.

Följande faktorer har lämnats åt sidan vid design/konstruktion av detta filterhus då 
det antigen är negligerbara eller att betrakta som inte tillämpbara för denna 
produkt, om inte annat är specificerat.

1. Statiskt tryck/topp

2. Trafik, naturkatastrofer, storm, jordskalv etc.

3. Effekter av sönderfall/upplösning av icke stabila vätsor.

4. Krypning, utmattning ock korrosion reservation.



Byggnadsmått

Sida 6 av 10
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Service och underhåll

Sida 7 av 10

OBS! Innan filterhusen öppnas så måste man först ha släppt på 
trycket. Detta görs genom att ventilerna före och efter stängs och 
sedan så öppnar man dränerings och avluftningsventilen 
försiktigt. När man ser på manometrarna att trycket är 0 så kan 
man öppna filterhuset.

En vissuell inspektion av systemet bör göras regelbundet för att se så inte differentialtrycket över 
filtret har överstigit 1,5 bar.

Vi rekommenderar att man var 12e månad gör en service av systemet där man byter filter och 
gör en vissuell inspektion av offeranoden samt rengör magneten/magneterna.

Öppning av filterhuset

Lossa V-klämman genom att vrida båda T-vreden moturs. Ta av V-klämman tag av sumpen
och tag ut packningen. Lägg det på ett lämpligt ställe där det inte blir skadade eller smutsiga.



Filterbyten

Sida 8 av 10

OBS! Innan filterhusen öppnas så måste man först ha släppt på 
trycket. Detta görs genom att ventilerna före och efter stängs och 
sedan så öppnar man dränerings och avluftningsventilen 
försiktigt. När man ser på manometrarna att trycket är 0 så kan 
man öppna filterhuset.



Byte av Offeranoder

Sida 9 av 10

Över tid så kommer offeranoden att brytas ned (genom att anoden reagerar med syret) i takt 
med att syret avlägsna från systemet. Detta ser man vid service genom att mer och mer av själva 
anoden försvinner.
Ett bra tips är att man fotar anoden vid varje servicetillfälle och på så sätt kan se över tid hur den 
påverkats i just ert system. När det inte finns något syre kvar i systemet som kan reagera med 
anoden så kommer även nedbrytningen att avstanna.

Vi rekommenderar hur som att man byter anod vart annat år för att säkerställa att det finns ma-
terial för syret att reagera med.

OBS! Innan filterhusen öppnas så måste man först ha släppt på 
trycket. Detta görs genom att ventilerna före och efter stängs och 
sedan så öppnar man dränerings och avluftningsventilen 
försiktigt. När man ser på manometrarna att trycket är 0 så kan 
man öppna filterhuset.

När man väl öppnat filtret görs byte av offeranoder relativt snabbt. På SAKA 10 &20 systemen 
avlägsnas bara muttern till centrumpinnen och anoden kan då tas av och ersättas med en ny.
På SAKA 100 & 400 tas magnet och anod paketet upp ur filterpåsen och sedan skruvar man av 
låsmuttern som håller anoderna på platts och därefter kan man byta till nya anoder.

Avlägsna mutter



Rengöring av magnetstav

Sida 9 av 10

Oavsett vilken modell av SAKA man har så finns en magnetstav som ska göras ren vid inspektion.
Detta görs lättast genom att man torkar av magnestaven (eller magnetstavarna i fallet med SAKA 
400 som har 2st) med en ren bomulls eller pappers trasa. Detta kan behöva göras flera gånger 
om mycket material har fastnat på magneten.

OBS! Innan filterhusen öppnas så måste man först ha släppt på 
trycket. Detta görs genom att ventilerna före och efter stängs och 
sedan så öppnar man dränerings och avluftningsventilen 
försiktigt. När man ser på manometrarna att trycket är 0 så kan 
man öppna filterhuset.

Magneter
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Artikellista SAKA 10 och 20

Sida 10 av 10

Art. nummer Benämning Position
160928 Topp 1
160863 Magnetstav SAKA 10 2

160864 Magnetstav SAKA 20 2

140356 Patron SAKA 10 3

140357 Patron SAKA 20 3

167270 Offeranod SAKA  
(SAKA 10 x1st,  
SAKA 20 x2st)

4

160929 Sump SAKA 10 5
160931 Sump SAKA 20 5
167129 Manometer 6
167313 Avluftningsventil + T-stycke 7
167081 Dräneringsventil 8

210508 V-Klämma 9
160930 Mutter till Centrumpinne 10

166177 O-ring SAKA 10 &20 11

160552 Konsol/Vägg fäste 12
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Artikellista SAKA 100

Sida 11 av 11

Art. nummer Benämning Position
161025 Lock SAKA 100 1
161016 Magnetstav SAKA 2

167270 Offeranod SAKA (x2) 3

160691 V-klämma SAKA 100 4

160099 O-ring topp 5

160100 O-ring inner 6
160447 Stödkorg 7
167143 Väggfäste SAKA 100 8
167081 Dräneringsventil 9
167129 Manometer 10
167313 Avluftningsventil + T-stycke 11

139736 SAKA 100 Filterpåse
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Artikellista SAKA 400

Sida 11 av 11

Art. nummer Benämning Position
160765 Lock SAKA 400 1
160036 V-klämma SAKA 400 2

167313 Avluftningsventil + T-stycke 3

167129 Manometer 4

160644 O-ring inner 5

160153 Packning Lock 6
160447 Stödkorg 7
167081 Dräneringsventil 8
139735 SAKA 400 Filterpåse 9
160557 Tryckplatta SAKA 400 10
167270 Offeranod SAKA (x6) 11

161016 Magnetstav SAKA (x2) 12
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