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Megújult a Fernox Total Filter TF1 
 
A Fernox Total Filter TF1 egy új, mágneses és ciklonhatáson alapuló szűrőberendezés, mely 

hatékonyan szűri ki mind a mágnesezhető, és mind a nem mágnesezhető szennyeződéseket a fűtés 

és hűtésrendszerek hőközlő közegéből, anélkül, hogy az áramlást gátolná. 

 

Emlékeztetőül az 1-es ábrán a Fernox TF1 szűrő felépítése látható.  

        
1. ábra 

 

A TF1 szűrőben kialakuló örvény miatt fontos a fűtőközeg áramlási iránya, melyet a be- és kimeneti 

csatlakozó elfordításával lehet beállítani. Eddig csak két áramlási irányt támogatott a szűrő, de a 

visszajelzések alapján a szűrő fejegységét továbbfejlesztették, így az új szűrők már mind a négy 

áramlási irányt képesek kezelni. 
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A TF1 szűrő alapesetben lentről felfelé irányuló áramlásra van beállítva. Amennyiben nem ilyen a 

fűtésrendszerben a folyadékáramlás a be- és kimeneti csatlakozót a megfelelő irányba kell állítanunk. 

Ehhez le kell lazítani a záró elemet, és a be- és kimenetei csatlakozót le kell tekerni a szűrőházról. A 

be- és kimeneti csatlakozóba illesztett fekete tömítőgyűrűt cseréljük ki a Fernox TF1 Kit-ben található 

megfelelő tömítőgyűrűre, és szereljük be a megfelelő alátétet a szűrőház és a be- és kimeneti 

csatlakozó közé. 

  
 

Vízszintes csővezetékben, balról jobbra történő áramlás 

esetében használjuk a sárga tömítőgyűrűt és a fekete 

alátétet. 

 
   Hátulnézet   Oldalnézet 

 

Vízszintes csővezetékben, jobbról balra történő áramlás 

esetében használja a kék tömítőgyűrűt és a kék alátétet. 

 

 
   Hátulnézet  Oldalnézet 

 

Függőleges csővezetékben, lefelé áramlás esetén 

használja a piros tömítőgyűrűt és a piros alátétet. 

 
   Hátulnézet  Oldalnézet 
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A Fernox TF1 szűrő az egyetlen olyan fűtésrendszerekhez használható szűrő, mely: 

 Ötvözi a mágneses és örvény alapú szűrési hatásokat 

 Állítható áramlási irányú 

 Vegyszeradagolási pontként is szolgál 

 Gyorsan és egyszerűen tisztítható 

 Minden beszereléshez szükséges alkatrészt tartalmaz 

 

 

A Fernox a fűtés- és hűtésrendszerek tisztításához és korrózióvédelméhez szükséges adalékok, 

berendezések és eljárások teljes skáláját kínálja. Kérjük, látogasson el a www.fernox.hu weboldalra. 

             

                       


