TF1 COMPACT

• Ένα φίλτρο in line υψηλής απόδοσης
• Ιδανικό για χρήση σε μικρούς χώρους με περιορισμένη πρόσβαση
• Εύκολη τοποθέτηση – πολλαπλές δυνατότητες προσανατολισμού
• Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός χωρίς ανάγκη απεγκατάστασης
• Αφαιρεί τους ρύπους του συστήματος
• Ταιριάζει σε κάθετες και οριζόντιες σωληνώσεις
• Δεν θα εμποδίσει η περιορίσει τη ροή

Προδιαγραφές προϊόντος
•
•
•
•
•

Μέγιστη θερμοκρασία 125 ° C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar
Μέγιστη ταχύτητα ροής 50 L / min
Μαγνητικά χαρακτηριστικά - συγκρότημα μαγνητών νεοδυμίου 9000Gauss
Ενισχυμένο πλαστικό με ίνες γυαλιού

Χρήσεις του προϊόντος
Το Fernox TF1 Compact ( δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου , εν αναμονή 0.806.091,5 )
είναι ένα υψηλής απόδοσης φίλτρο γραμμής , το οποίο επιτρέπει την υδροκυκλωνική δράση για να
παραδώσει τους ρύπους στο ειδικά σχεδιασμένο συγκρότημα μαγνητών της μονάδας , αφαιρώντας τους
από το νερό του συστήματος .
Το Fernox TF1 Compact έχει αναπτυχθεί για να τοποθετηθεί σε οικιακά συστήματα θέρμανσης , όπου
μπορεί να είναι περιορισμένη η πρόσβαση στην εγκατάστασης . Σε περιπτώσεις όπου το ελεύθερο ύψος
είναι περιορισμένο , το TF1 Compact μπορεί να εγκατασταθεί σε μια γωνία 45 μοιρών χωρίς
συμβιβασμούς στην απόδοση , για να επιτραπεί η αφαίρεση του μαγνήτη κατά τον καθαρισμό της
μονάδας .
Εφαρμογή
Το Fernox TF1 Compact μπορεί να συνδεθεί απευθείας επάνω σε σωλήνωση 22 mm με τη χρήση των
εξαρτημάτων της βάνας που παρέχονται. Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε οριζόντια ή κάθετη
σωλήνωση και έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο σε έναν τοίχο . Το TF1
Compact μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε από τις 24 διαφορετικές κατευθύνσεις και
επιτυγχάνεται λόγω του μοναδικού μηχανισμού εισόδου / εξόδου , για να επιτρέπεται η ροή να είναι σε
οποιαδήποτε κατεύθυνση καθώς περνά τη μονάδα .
Συσκευασία , Χειρισμός και αποθήκευση
Συσκευάζεται μεμονωμένο με όλες τις βαλβίδες και τις λεπτομερείς οδηγίες που περιλαμβάνονται . Δεν
υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης .

