


Το Fernox Filter Fluid+ Protector χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με το Cleaner F3/F5 και ένα φίλτρο συστήματος

Βελτιώνει τη συνολική απόδοση καθαρισμού
Αυξάνει την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα του φίλτρου
Παρέχει διαχρονική προστασία από τα άλατα και τη διάβρωση  

To Fernox 360°Clean



Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Fernox 360° Clean;

Βελτιώνει τη συνολική 
απόδοση καθαρισμού –
Γίνεστε πιο παραγωγικοί 
στις επιτόπιες εργασίες.

∆οκιμές που έγιναν σε εγκαταστάσεις 
πελατών από καταρτισμένους 

τεχνικούς εγκατάστασης αποκάλυψαν 
ότι με τη χρήση συνδυασμού φίλτρου 
συστήματος, Cleaner F3 και Filter 

Fluid+ Protector η παραγωγικότητά 
τους στις επιτόπιες εργασίες 

μεγιστοποιήθηκε

Αυξάνει την μακροχρόνια 
αποτελεσματικότητα του 
φίλτρου – Εξακολουθεί 

να καθαρίζει!
Το Fernox Filter Fluid+ 

Protector περιέχει ένα ειδικό μέσο 
διασποράς που εντοπίζει και έλκει 
τους ρύπους που κυκλοφορούν 
μέσα στο σύστημα, προτού τους 
μεταφέρει σε ένα φίλτρο για 

εύκολη συλλογή και απομάκρυνση

Παρέχει διαχρονική 
προστασία από τη 

διάβρωση – Αποτρέπει τις 
βλάβες στο σύστημα

Το Fernox Filter Fluid+ Protector
περιέχει το κορυφαίο στην αγορά 
υλικό αναστολής, το Fernox

Protector F1, το οποίο παρέχει 
συνεχιζόμενη προστασία από τα 

άλατα και τη διάβρωση, για 
ολόκληρο το σύστημα 



Βήμα 3
Μετά από το Βήμα 2, 
αποστραγγίστε και 
εκπλύνετε το σύστημα

*Το Cleaner F3/F5 πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ο χρόνος που χρειάζεται για να κυκλοφορήσει θα ποικίλλει, ανάλογα με την 
ποσότητα της ιλύος που υπάρχει μέσα στο σύστημα. Η Παράγραφος L των κανονισμών κτιρίων στην Αγγλία δηλώνει ότι όλα τα νέα συστήματα που 
τοποθετούνται στην Αγγλία και την Ουαλία θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με χημικό καθαριστικό και παράγοντα αναστολής και, στις περιοχές 
που έχουν σκληρό νερό σε συγκέντρωση 200 ppm, θα πρέπει να τοποθετείται αποσκληρυντικό.

The Fernox 360° Clean

Βήμα 1
Ελέγξτε την ποιότητα του νερού 
του συστήματος, χρησιμοποιώντας 
την απλή System Water Test

Βήμα 2
Εάν το αποτέλεσμα της δοκιμής 
του νερού είναι μαύρο, 
προσθέστε Cleaner F3/F5, 
φέρετε στην κατάλληλη 
θερμοκρασία και αφήστε το 
καθαριστικό να κυκλοφορήσει*

Βήμα 6
Ελέγξτε και πάλι την 
ποιότητα του νερού, με 
το System Water Test Βήμα 5

Προσθέστε Filter 
Fluid+ Protector 

Βήμα 4
Τοποθετήστε ένα 
Φίλτρο TF1



Fernox System Water Test



Οι νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις μπορούν να επωφελούνται από 
το Fernox 360° Clean:

Όταν το Fernox System Water Test υποδεικνύει ότι χρειάζεται 
επεξεργασία
Όταν η σχεδίαση του συστήματος είναι κακή ή η ροή υγρού είναι 
αργή, ο σχολαστικός καθαρισμός είναι ακόμα δυσκολότερος να 
επιτευχθεί
Όταν ισχύουν νόμοι ή κανονισμοί

Πότε θα πρέπει να συστήνετε το Fernox 360° Clean;

Σημείωση Το Filter Fluid+ Protector θα πρέπει να προτείνεται μόνο σε πελάτες που έχουν 
τοποθετήσει φίλτρο συστήματος. 
Στους πελάτες που δεν διαθέτουν φίλτρο συστήματος (και δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν) θα πρέπει 
να προσφέρεται ο τυπικός παράγοντας αναστολής Fernox Protector F1, ο οποίος θα παρέχει συνεχή 
προστασία από τα άλατα και τη διάβρωση. 



Έχουν γίνει δοκιμές σε εγκαταστάσεις πελατών σε 
πραγματικά συστήματα θέρμανσης εργατικών κατοικιών, σε 
διάφορες τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η T Brown Group ήταν η πρώτη από τις εταιρείες της χώρας 
που αξιολόγησε το πιο πρόσφατο προϊόν χημικής 
επεξεργασίας του νερού από τη Fernox. 

«Μετά από προσέγγιση της Fernox προκειμένου να δοκιμάσουμε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ένα μοναδικό πακέτο υλικών αναστολής, το οποίο ήδη 
χρησιμοποιείται με επιτυχία στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, η T Brown 
αρχικά χρησιμοποίησε το πρώτο σκεύασμα του νέου προϊόντος σε 60 
διαφορετικά σημεία, όπου τοποθετήθηκαν νέοι οικιακοί λέβητες αερίου. Τα 
αποτελέσματα αυτών των δοκιμών βοήθησαν τους εταίρους μας της Fernox 
να αναπτύξουν το Filter Fluid+ Protector».

«Απευθείας σύγκριση μεταξύ του νέου Filter Fluid+ Protector που 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Cleaner F3 και της διαδικασίας 
καθαρισμού που χρησιμοποιούσαμε προηγουμένως, κατέδειξε σημαντική 
μείωση του απαιτούμενου χρόνου καθαρισμού πριν από τη χορήγηση της 
σωστής δόσης αναστολέα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο χρόνος 
μειώθηκε κατά περισσότερο από 50%, προκειμένου να επιτευχθούν τα ίδια 
συστήματα ποιότητας νερού».

«Το πρόσθετο συστατικό διασποράς στη σύνθεση του νέου προϊόντος θα 
πρέπει να βελτιώνει περισσότερο την απόδοση καθαρισμού με τα φίλτρα 
συστήματος, τις επόμενες εβδομάδες». 

Hugh Butcher, Επιτηρητής Συμβάσεων στην T Brown Group
Η T Brown , η οποία ιδρύθηκε το 1971, είναι μια βραβευμένη, καθιερωμένη και αξιόπιστη 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών εγκαταστάσεων για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα –
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Ποια στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας για να 
υποστηρίξουμε το γεγονός;



Πρόσφατες δοκιμές που έγιναν σε πολυάριθμες εγκαταστάσεις 
νέων οικιακών λεβήτων σε εργατικές κατοικίες κατέδειξαν ότι, με 
τη χρήση της διαδικασίας με το Fernox 360° Clean ήταν δυνατό, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος 
παραμονής του Cleaner F3/F5 στο σύστημα σε μόλις 30 λεπτά.

Ποια στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να 
υποστηρίξουμε το Fernox 360° Clean;

Σημείωση: Αυτό δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, καθώς εξαρτάται από τον τύπο της 
εγκατάστασης και την καθαρότητα του συστήματος. Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση στις 
εγκαταστάσεις των πελατών, ανά περίπτωση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι 
κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί χρόνος μειωμένου κύκλου για το Cleaner.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Ουδέτερα καθαριστικά γενικής χρήσης για την προκαταρκτική 
χρήση νέων συστημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία βέλτιστης 
πρακτικής 
Αφαιρεί την ιλύ, τα ελεύθερα άλατα και τα υπολείμματα 
κολλήσεων, τις ροές υπολειμμάτων και τους άλλους ρύπους, 
προκειμένου να αποκατασταθεί η αποτελεσματικότητα της 
θέρμανσης στα υφιστάμενα συστήματα
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Protector F1 ή το 
Filter Fluid+ Protector, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση 
αερίου έως 15%, κάθε φορά που θερμαίνετε το δωμάτιό σας
Το ανθρακικό αποτύπωμα πιστοποιείται από την Carbon Trust
Συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
συνήθως στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης - ουδέτερο pH, 
ακίνδυνη σύνθεση (μηδενική αξιολόγηση COSHH)
Εύχρηστο, το σύστημα μπορεί να παραμείνει σε κανονική 
λειτουργία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού

Καθαριστικά κεντρικής θέρμανσης Fernox F3/F5 



Το Fernox Filter Fluid+ Protector είναι ένας συνδυασμός 
υλικού διαστολής και υλικού διασποράς, το οποίο έχει 
αναπτυχθεί ειδικά για χρήση όταν τοποθετείται ένα φίλτρο μέσα 
σε ένα σύστημα θέρμανσης.

Στις περιπτώσεις όπου, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο 
σύστημα δεν έχει καθαριστεί χημικά και δεν έχει εκπλυθεί 
αποτελεσματικά, ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα 
διάβρωσης. Στις περιπτώσεις αυτές το Filter Fluid+ Protector 
είναι ιδανικό για χρήση.

Το Filter Fluid+ Protector δεν προστατεύει μόνο από τη 
διάβρωση και τα άλατα, αλλά το υλικό διασποράς που 
περιέχεται στη σύνθεση θα βοηθήσει στον εντοπισμό και τη 
μεταφορά των υπολειμμάτων στο φίλτρο, όπου και θα 
συλλεχθούν με ασφάλεια.

Fernox Filter Fluid+ Protector



Εύκολο και γρήγορο στην τοποθέτηση
Βραβευμένο υδροκυκλωνικό και μαγνητικό φίλτρο
συστήματος εν σειρά
Η μοναδική του δράση αφαιρεί τα μαγνητικά και τα μη 
μαγνητικά υπολείμματα
Εφαρμόζει σε κατακόρυφους και οριζόντιους αγωγούς
Σημείο δοσολογίας για όλα τα προϊόντα Fernox
Περιλαμβάνονται όλες οι βαλβίδες και τα εξαρτήματα 
στερέωσης
Καθαρίζεται σε δευτερόλεπτα. Απλώς ανασηκώστε τον 
μαγνήτη και ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης 

Σημείωση: Όπως συμβαίνει με όλα τα μαγνητικά προϊόντα, θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετες 
προφυλάξεις πάντοτε κατά το χειρισμό του Fernox TF1 Filter, εάν έχετε εμφυτευμένη καρδιακή συσκευή

Φίλτρο Fernox TF1 Total 

∆ιαδικασία καθαρισμού – δεν χρειάζεται 
να αφαιρέσετε το καπάκι 



Εύκολο και γρήγορο στην τοποθέτηση
Ένα φίλτρο υψηλής απόδοσης συστήματος εν σειρά
Ιδανικό για χρήση σε περιορισμένους χώρους και 
περιοχές πρόσβασης. Μπορεί να τοποθετηθεί υπό 
κλίση 45˚, για μεγάλη εξοικονόμηση χώρου 
∆υνατότητα πολλαπλού προσανατολισμού
Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός - απλώς 
ανασηκώστε το μαγνήτη και ανοίξτε τη βαλβίδα 
αποστράγγισης 
Απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους από το 
σύστημα
Εφαρμόζει σε κατακόρυφους και οριζόντιους 
αγωγούς
∆εν μπλοκάρει και δεν περιορίζει τη ροή

Σημείωση: Όπως συμβαίνει με όλα τα μαγνητικά προϊόντα, θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετες 
προφυλάξεις συνεχώς όταν χειρίζεστε ένα φίλτρο Fernox TF1, εάν έχετε εμφυτευμένη καρδιακή 
συσκευή

Φίλτρο Fernox TF1 Compact

∆ιαδικασία καθαρισμού – δεν χρειάζεται 
να αφαιρέσετε το καπάκι 



περιοχές πρόσβασης. Μπορεί να τοποθετηθεί υπό 
κλίση 45˚, για μεγάλη εξοικονόμηση χώρου 
∆υνατότητα πολλαπλού προσανατολισμού
Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός - απλώς 
ανασηκώστε το μαγνήτη και ανοίξτε τη βαλβίδα 
αποστράγγισης 

Εφαρμόζει σε κατακόρυφους και οριζόντιους 
αγωγούς
∆εν μπλοκάρει και δεν περιορίζει τη ροή

Σημείωση: Όπως συμβαίνει με όλα τα μαγνητικά προϊόντα, θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετες 
προφυλάξεις συνεχώς όταν χειρίζεστε ένα φίλτρο Fernox TF1, εάν έχετε εμφυτευμένη καρδιακή 
συσκευή

Φίλτρο Fernox TF1 Omega

Εύκολο και γρήγορο στην τοποθέτηση
Ένα ορειχάλκινο φίλτρο υψηλής απόδοσης 

Ιδανικό για χρήση σε περιορισμένους χώρους και    

Απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους από το 
σύστημα



Άλλα προϊόντα της σειράς Fernox 

Τα προϊόντα Fernox Express 
δοσολογούν το σύστημα σε λιγότερα 
από 30 δευτερόλεπτα
∆εν χρειάζεται να αποστραγγίσετε το 
σύστημα 
Γρήγορη και εύκολη χρήση
Ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
χρόνου για τις επιτόπιες εργασίες



www.fernox.com
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