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ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαδικασία

Επικοινωνήστε με την  Τεχνική Υπηρεσία της MTG στο +30 210 9512906 για

 περισσότερες συμβουλές ή επισκεφτείτε το www.fernox.com.

H FERNOX ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: Μετρητή Fernox TDS, Έλεγχο Υγείας Συστήματος Fernox, Καθαριστικό 
Fernox F3, Fernox FC1 Filter Fluid+ Protector, Αναστολέα Fernox F1, Φίλτρο Fernox TF1 Delta.

Χρησιμοποιώντας Καθαριστικό Fernox F3, Αναστολέα Fernox F1 , 
Fernox FC1 Filter Fluid+ Protector και το Φίλτρο Fernox Delta.

1. Εντοπίστε και διορθώστε όλες 
τις μηχανικές βλάβες.
2. Προσθέστε Καθαριστικό 
Fernox F3 στην προτεινόμενη 

συγκέντρωση του 0.5%  του 
όγκου του συστήματος μέσω 
ενός κατάλληλου σημείου.
3. Κυκλοφορήστε το σε 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας 
για πέντε με επτά ημέρες  μέχρι 
να έχει επιτευχθεί ικανοποιητική 
ροή σε όλο το σύστημα. Για 
πολύ λασπωμένα συστήματα 
μπορεί αν χρειαστεί πρόσθετος 
καθαρισμός με F3.

4. Αδειάστε το σύστημα, κατά 
προτίμηση ενώ είναι ζεστό, και 
ξεπλύνετε με κρύο νερό μέχρι 
το νερό να είναι σχεδόν διάφανο 

και το Καθαριστικό F3 έχει 
ξεπλυθεί από το σύστημα. 
Το Καθαριστικό F3 συνήθως 
απομακρύνεται μετά από τρία 
πλήρη ξεπλύματα. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένας Μετρητής 
Fernox TDS για να επιβεβαιώσει 
ότι το Σύνολο Διαλυμένων 
Στερεών έχει απομακρυνθεί 
επιτυχώς. 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  
στο σύστημα και 

απαιτείται επιπλέον πλύσιμο. 
Αν δεν απομακρυνθούν τα 
κατάλοιπα του καθαρισμού θα 
ευνοήσουν την διάβρωση και θα 
αναιρέσουν την διαδικασία 
καθαρισμού.
5. Η Fernox συνιστά την 

εγκατάσταση ενός εμπορικού 
φίλτρου γραμμής όπως το 
TF1 Delta Filter για εξασφάλιση 

διαρκούς και μακρόχρονης 
προστασίας του συστήματος 
θέρμανσης.
6.  Μόλις ελεγχθεί το σύστημα, 
τροφοδοτήστε με Αναστολέα 
Fernox F1 ή τον  Fernox FC1 
Filter Fluid+Protector αν υπάρχει

 φίλτρο στο συν.ποσοστό  του 

όγκου του συστήματος.

7.  Πρέπει ληφθεί ένα δείγμα 

Ελέγχου Υγείας Συστήματος 

από τα νερά του συστήματος 
και της ύδρευσης και να 

αποσταλούν στο Τεχνικό Τμήμα 
της Fernox για ανάλυση και 

έλεγχο της περιεκτικότητας σε 
σίδηρο και για επιβεβαίωση του 

σωστού επιπέδου Αναστολέα F1
  ή  FC1 Fluid+ Protector. 
8. Ένα αντίγραφο της αναφοράς 

Ελέγχου Υγείας Συστήματος 
θα αποσταλεί στον Εργολάβο / 
Εγκαταστάτη και ένα αντίγραφο 
θα κρατηθεί σε αρχείο


