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Total Filter TF1
A leggyorsabban tisztítható és 
beszerelhető, csővezeték hálózatba 
illeszthető szűrőberendezés

www.fernox.comwww.fernox.com

Mint minden Fernox terméket, a TF1 
szűrőt is úgy tervezték, gyártották 
és ellenőrizték, hogy megfeleljen 
a legmagasabb követelményeknek 
is. A Fernox márka a részletekre 
való figyelmet és a minőség iránti 
elkötelezettséget képviseli. 
A Fernox következetesen prémium 
termékeket fejleszt és gyárt a 
csővezetés és a fűtési rendszerek 
területén, mely alól a Total Filter TF1 
sem kivétel.
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A Fernox Total Filter TF1* az egyetlen 
olyan csővezeték hálózatba szerelhető 
szűrőberendezés, melyben egy 
szabadalmaztatott technológia egyesíti 
a hidrociklonikus és a mágneses 
hatásokat annak érdekében, hogy 
kiszűrje, csapdába ejtse és magában 
tartsa a rendszer vizében található 
szennyezőanyagokat. Ez a jelenleg 
kapható leghatékonyabb 
szűrőberendezés.

n		Egyedülálló hatásmechanizmus, eltávolítja az 
összes mágnesezhető és nem mágnesezhető 
szennyeződést is 

n		Vízszintes és a függőleges csővezetéshez 
is alkalmazható 

n		Adagolópont a Fernox ‘F’ típusú 
termékek számára

n		Eltávolítás vagy szétszerelés nélkül 
pillanatok alatt tisztítható 

n		Nem blokkolja, és nem szűkíti le a vízáramot 
n		Minden szelep és szerelvény mellékelve

www.fernox.com* A Fernox Total Filter TF1 az Angol 0806091.5szabadalom által védett termék

Egyszerű beépíteni,  
22 mm-es, vagy 28 
mm-es csatlakozókkal  
is rendelhető. A Fernox 
Total Filter TF1 teljes 
csomagban kapható,  
így nincs szükség 
további alkatrészekre, 
kiegészítőkre, vagy 
szerelvényekre. 

Nincs rendetlenség,  
nincs gond, a TF1 
konstrukciójának 
köszönhetően a tisztítás 
nem is lehetne könnyebb.  
A mágnes pillanatok alatt 
kivehető és tisztítható 
anélkül, hogy az egységet 
ki kellene szerelni a 
csővezeték hálózatból, 
vagy a szűrőt szét  
kellene szerelni.

A TF1 egyedülálló 
tervezése arról is 
gondoskodik, hogy ne 
zárja el, vagy ne 
csökkentse a vízáramot.
A 9000 gauss mágneses 
erősség hidrociklonikus 
hatásmechanizmussal 
kombinálva gondoskodik 
arról, hogy minden 
szennyeződést eltávolítson 
a rendszer vizéből.  
A TF1 konstrukciója 
adagolópontként szolgál  
a Fernox ‘F’ típusú 
termékek számára.

Vízszintes és 
függőleges 
csővezetéshez is 
megfelelő, aTF1 
kialakítása olyan, hogy 
gyorsan átalakítható 
legyen függőleges  
vagy vízszintes 
csővezetéshez is., 
ezáltal a problémás 
szerelés már a múlté.
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