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Co to je fi ltrační kapalina Filter Fluid+ Protector?
Inovativní produkt inhibitora a disperzních činidel 
který detekuje, uvolňuje a snáší korozi, kal a odpadní 
nečistoty do fi ltračního systému. 
n Chrání systém před korozí a tvorbou 
 vodního kamene

n Dokonalý partner série fi ltrů TF1

n Zvyšuje účinnost jakéhokoliv fi ltru

n Maximalizuje čisticí proces tak, 
 že odvádí všechny 
 zbývající nečistoty 
 ze systému do fi ltru 
 (i po vyčištění)

JEDINEČNÝ

1.  Pomocí plochého   
šroubováku v zobrazené   
drážce jemně zvedněte   
uzavírací spojku do   
„uvolněné” pozice.

2.  Vytáhněte vstupní/výstupní 
port asi 3mm z tělesa, aby 
bylo možné jej otočit do 
požadované polohy. 

3.  Vtlačte vstupní/výstupní 
port zpět do tělesa 
zařízení, aby nedošlo k 
dalšímu otočení.

4.  Bezpečně zatlačte zpět 
uzavírací spojku do pozice 
„uzamknout”.

Jméno, kterému 
můžete důvěřovat...

Inovativní funkce, která umožňuje TF1 Filter umístit a 
zajistit do až 24 orientací, což šetří cenný čas na místě.
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Kompletní ochrana 
proti poruše kotle

SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO 
 TF1 FILTER-U

SOUČÁSTÍ 
KAŽDÉHO 
TF1 FILTER-U

Kód: 62236 – 500 ml
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30 seconds

Rozsáhlý technický výzkum a zpětná vazba od 
zákazníků vedly k vývoji vylepšeného sortimentu filtrů 
TF1 Total Filter a TF1 Compact Filter nabízí 
instalatérům kompletní řešení.

Patent protected GB2448232

Hydro-cyklónový účinek a speciálně 
navržené magnetické sestavy pro 
odstraňování a zachytávání 
magnetických a nemagnetických 
nečistot 

Technologie, která získala ocenění

Snadná a rychlá montáž - úspora času

Usnadňuje ještě více instalaci - žádné 
„O” kroužky

Vyčištěno za pár sekund - bez nutnosti 
filtr demontovat

Dodáváno ve standardu s ventily 
nejlepší kvality

Filtr Fluid+ Protector součástí 
každého TF1 Filter-u

n	K dispozici v 22 a 28 mm,  
 a 3/4” a 1” verzi 

n Navržen tak, aby bylo  
 možné dávkovat produkty  
 řady Fernox “F” 

n  Optimalizovaný kónický 
tvar pro lepší hydro-
cyklónový účinek

 

n	 Ideální pro kuchyně,   
 technické místnosti nebo   
 nové budovy, kde je   
 omezené místo

n	Lze instalovat až ve 24   
 různých směrech a pracuje   
 při úhlu 45°, pokud světlá   
 výška místnosti neumožňuje  
 filtr jinak namontovat

n	K dispozici v 22 mm a 3/4” 

n	Navržen tak, aby bylo   
 možné dávkovat sérii   
 výrobků Fernox Express s   
 aerosoly

2. Vyjmout magnet.

3. Otevřít výstupní a  
 odtokové ventily. 

5. Uzavřít odtokový  
 ventil, vsunout   
 magnet a otevřít   
 výstup.

PK vyčištění filtru není nutné sundávat objímku víka
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ČIŠTĚNÍ TF1 FILTER-U 

FERNOX TF1 COMPACT FILTER

1. Uzavřít vstupní/výstupní   
 ventily.

JMÉNO, KTERÉMU MŮŽETE 
DŮVĚŘOVAT

FERNOX TF1 TOTAL FILTER

4. Vypustit kal  
 a nečistoty.

Kód: 62137 – 22 mm
 62146 – 28 mm
 62147 – 3/4”
 62148 – 1”

Kód: 62136 – 22 mm
 62195 – 3/4”


