
ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1. Γεμίστε το σύστημα με κρύο νερό 

δικτύου στην απαραίτητη πίεση και 

ελέγξτε για διαρροές. Αδειάστε το 

σύστημα διεξοδικά και σιγουρευτείτε 

ότι όλοι οι κρουνοί εκκένωσης είναι 

πλήρως ανοικτοί και ότι το σύστημα 

έχει αδειάσει εντελώς.

2. . Προσθέστε το Καθαριστικό 

Fernox F3 (ή Καθαριστικό F5) 

στην προτεινόμενη ποσότητα. Ένα 

μπουκάλι  500ml Καθαριστικού 

F3 επεξεργάζεται ένα σύστημα 

100 λίτρων ή μέχρι 10 μονόστηλα 

θερμαντικά σώματα. Αν δεν είστε 

σίγουροι για το ποσοστό δόσης 

επικοινωνήστε με της Τεχνικές 

Υπηρεσίες της MTG στο +30 210 

9512906.

3. Ξαναγεμίστε το σύστημα και 

κυκλοφορήστε Καθαριστικό F3/ F5 

πριν το άναμα του λέβητα. Έπειτα 

θέστε σε λειτουργία το σύστημα σε 

κανονικές συνθήκες. Το Καθαριστικό  

F3/F5 πρέπει να αφεθεί στο σύστημα 

για μία ώρα το ελάχιστο με το 

σύστημα να λειτουργεί σε κανονική 

θερμοκρασία λειτουργίας. Μια 

μεγαλύτερη περίοδος χρόνου (μέχρι 

μία εβδομάδα) είναι ωφέλιμη στην 

διαδικασία καθαρισμού ειδικά αν είχαν 

χρησιμοποιηθεί υπερβολικά υγρά 

συγκόλλησης κατά την εγκατάσταση.

4. Αδειάστε και ξεπλύνετε το σύστημα 

διεξοδικά για να απομακρύνετε κάθε 

καθαριστικό που χρησιμοποιήθηκε 

και όποια υπολείμματα που πιθανόν 

υπάρχουν. Αυτό είναι ένα κρίσιμο 

μέρος της διαδικασίας καθαρισμού 

και πρέπει να γίνει σωστά. 

Χρησιμοποιήστε έναν Μετρητή Fernox 

TDS για να επιβεβαιώσετε ́τοι το 

Σύνολο των Διαλυμένων Στερεών 

έχει απομακρυνθεί ικανοποιητικά. Το 

σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί 

ότι έχει καθαριστεί  διεξοδικά όταν η 

τιμή του νερού του συστήματος είναι 

κοντά στο 10% του νερού του δικτύου. 

Μεγαλύτερες διαφορές πάνω από 

το 10% σημαίνουν ότι έχουν αφεθεί 

σημαντικά κατάλοιπα καθαρισμού 

στο σύστημα και απαιτείται επιπλέον 

πλύσιμο. Αν δεν απομακρυνθούν 

www.fernox.com

Διαδικασία

Καθαρισμός και επεξεργασία ενός νέου συστήματος κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιώντας Fernox 
Καθαριστικό F3 και Προστασία Fernox F1 ή Fernox Filter Fluid+ Protector σύμφωνα με το Μέρος  L  του 
Κτιριοδομικού Κανονισμού.

H FERNOX ΣΥΝΙΣΤΑ: Καθαριστικό Fernox F3, Μετρητή Fernox TDS, Καθαριστικό Fernox F3/F5 ,
 Προστασία Fernox F1, Fernox Filter Fluid+ Protector, Κιτ ελέγχου προστασίας Fernox, Σειρά 
Φίλτρων Fernox TF1.

 Σημείωση: Για συνεχή προστασία η Fernox συνιστά να ελέγχονται ετησίως τα 

επίπεδα (συνήθως κατά την συντήρησέ του λέβητα και του συστήματος 

συνήθως κατά τη διάρκεια της συντήρησης του λέβητα και του συστήματος) 

ή αν το σύστημα αδειάσει για οποιονδήποτε λόγο πχ .  για αφαίρεση ενός 

σώματος για λόγους διακόσμησης, θυμηθείτε να συμπληρώνετε τα επίπεδα 

Προστασίας ? Αναστολής για συνεχή προστασία.. Για τον έλεγχοί του επιπέδου 

Προστασίας απλά χρησιμοποιήστε το Κιτ Ελέγχου Προστασίας. Μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της MTG στο +30 210 9512906 για 

περισσότερες συμβουλές ή επισκεπτείτε το  www.mtg.com.gr

Σημ: Οι μηχανοκίνητες βαλβίδες πρέπει να ανοιχθούν χεοκίνητα κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας ξεπλύματος και όποιες αντεπίστροφες βαλβίδες να 

παρακαμφθούν ή να αφαιρεθούν προωρινά. Είναι απαράιτητο να κλείσετε 

το ανοικτό δοχείο κατά την πλήρωση για να αποφύγετε υπερπλήρωση. 

Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το καπάκι πριν το ξεκίνημα του λέβητα. 

δόση. Η Προστασία F1 και το Filter 

Fluid+Protector θα προστατέψουν 

κατά της δημιουργίας κρούστας 

αλάτων ασβεστίου και διάβρωσης. Η 

Προστασία F1 για να δουλέψει 

σωστά πρέπει πρώτα το σύστημα να 

καθαριστεί και ξεπλυθεί επαρκώς. 

7. Το αυτοκόλλητο  επανάληψης 

θεραπείας που παρέχεται με κάθε 

προϊόν Προστασίας Fernox πρέπει 

να συμπληρωθεί σωστά και να 

κολληθεί στον λέβητα.

τα κατάλοιπα του καθαρισμού 

θα ευνοήσουν την διάβρωση και 

θα αναιρέσουν την διαδικασία 

καθαρισμού.. 5. Η Fernox συνιστά την 

εγκατάσταση ενός φίλτρου γραμμής από 

την Σειρά Fernox TF1 για να εξασφαλίσετε

 διαρκή και μακρόχρονη προστασία του 

συστήματος θέρμανσης.

6. Αφού το σύστημα έχει καθαριστεί 

διεξοδικά προσθέστε Προστασία Fernox 

F1 ή Fernox Filter Fluid+ Protector (όταν 

υπάρχει φίλτρο) 

στο σύστημα στην προτεινόμενη 


