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Az összes Fernox termékhez hasonlóan 
a TF1 típuscsalád tervezésekor, 
gyártásakor és tesztelésekor is a 
legmagasabb minőségi elvárásoknak 
megfelelően jártunk el. A vállalat 
alapossága és minőség iránti 
elkötelezettsége a Fernox márka 
szinonimája. Az újításairól híres Fernox 
folyamatosan prémium színvonalú 
termékekkel látja el a vízvezeték- és 
gázszerelés, valamint a fűtőrendszerek 
ágazatát, és a TF1 szűrők sem 
jelentenek ez alól kivételt.

A „Twist, Click & 
Lock” gyorscsatlakozó 
mechanizmus

Egy lapos csavarhúzóval 
óvatosan állítsa át a jelzett 
mélyedésben található 
zárókapcsot a nyitott 
(unlock) helyzetbe.

Húzza el a bemeneti/
kimeneti csatlakozót 
körülbelül 3 mm-re a 
berendezéstől, így az a 
megfelelő helyzetbe 
forgatható.

A további elfordulás 
megakadályozása 
érdekében nyomja a ház felé 
a bemeneti/kimeneti 
csatlakozót. 

Nyomja vissza a 
zárókapcsot biztonságosan 
zárt (lock) helyzetbe.

A forradalmi Fernox
TF1 termékcsalád
egy név, amelyben megbízhat!

Ezzel a szabadalmaztatás alatt álló funkcióval a TF1 
Compact 24 különböző helyzetben rögzíthető, ezzel 
értékes időt takaríthat meg a szerelés során

Szabadalommal védve: GB2448232.
Szabadalmaztatás alatt: GB1213773.3A.
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Fernox TF1 Compact

A Fernox TF1 szűrők 
tisztításának általános módja

www.fernox.com

30 seconds

A Fernox szűrőcsalád új tagja a TF1 
Compact. Az egység olyan helyekre 
készült, ahol a kis hely vagy a korlátozott 
hozzáférés nem teszi lehetővé a teljes 
méretű szűrő beépítését. A beszerelést 
végző szakemberek mostantól az összes 
ügyfélnek kínálhatnak díjnyertes 
technológiájú, nagy teljesítményű szűrőt a 
vízmelegítő egység és a vízrendszer 
szennyeződésektől történő megóvására, 
hogy elkerülhessék a leállásokat és a tartós 
károsodást.

Szabadalommal védve: GB2448232.
Szabadalmaztatás alatt: GB1213773.3A.

n  A soros TF1 szűrők a hidrociklonos elválasztás és a 
speciálisan erre a célra tervezett mágneses 
egységeknek köszönhetően eltávolítják a rendszerben 
áramló vízből a mágneses és a nem mágneses 
szennyeződéseket

n  A „Twist, Click and Lock” gyorscsatlakozós 
technológia időt takarít meg a szereléskor – nincs 
szükség O-gyűrűre vagy tömítésekre

n  A 9000 gauss erősségű TF1 mágneses egységek 
optimális üledékeltávolítást biztosítanak

n  Másodpercek alatt kitisztítható szétszerelés vagy a 
rendszerből történő eltávolítás nélkül

n  A függőleges és a vízszintes csőhálózathoz egyaránt 
illeszkedik

n  Az összes minőségi szeleppel és szerelvénnyel 
kapható

Fernox TF1 Total Filter
n  22 és 28 mm-es 

változatban kapható
n  A Fernox „F” típusú 

termékek 
adagolására 
alkalmas

n  Optimálisan kúpos 
kialakítás a 
hidrociklon hatás 
elősegítésére

n  Elnyerte a vásár 
Corgi Installers’ 
Mate Product of the 
Year díját

n  Ideális választás 
konyhákba, 
közművesített 
helyiségekbe vagy 
korlátozott 
hozzáférésű egyéb új 
beépítésekhez

n  Akár 24 különböző 
tájolásban 
beszerelhető, és 45°-
ban is üzemel, ha a 
plafon akadályozza a 
normál módon 
történő beszerelést

n   22 mm-es méretben 
kapható

n  Fernox Express 
aeroszol termékek 
adagolására 
alkalmas

1. Zárja le a bemeneti és a 
kimeneti szelepeket

2. Távolítsa el a mágnest

3.  Nyissa ki a kimeneti és a 
leeresztő szelepet

4. Zárja le a leeresztő 
szelepet, tegye vissza a 
mágnest, majd nyissa ki a 
bemeneti szelepet

Ne feledje: A szűrő kitisztításához nem kell eltávolítani a 
fedél karimáját


