
Total Fllter TFl
Kérdesek és válaszok

Légtelenító és vegyszet
+*_*""''''"' . adagolási pont

Örvénykamra -*.

Leerqsáő szelep

Csőcsatlakozó
<- szelepprl

Be- és kimeneti
.*- csatlakozó

Mi a Total Filter TF1?
A Fernox Total Filter TF1 egy
forradalmian Új, csóvezeték
hálÓzatba szerelhető sztirö,
ami a hidrociklonikus
hatásmechanizmust ötvözi
egy különlegesen tervezett
mágnes-szerelvénnyel
azé(' hogy mind a
mágnesezhető, és mind
a nem mágnesezhető
szennyeződést is eltavolítsa
a rendszer vizéből, és azt
biztonságos módon a szűrőn
belÜl tartsa.

Milyen elcinnyeljár a TFí szűró használata?
A TF1 összegyűjti a konózió, a vízkőképződés, és a szerelés
miatt keletkező szennyezőanyagokat; és megakadályozza,
hogy azok a rendszerben keringjenek. Ezáltal ÍenntaÉja a
rendszer hatékonyságát, megakadályozza a hibás működés
okozta kellemetlenségeket, továbbá megelőzi a költséges
javitásokat vagy cseréket'

A TF1 minden kémiai vízkezelésre használt
termékkel kompatibilis?
A TF1 nemcsak az összes Fernox termékkel kompatibilis,
hanem tökéletes adagolási pontja bármely Fernox'F'
típusú 500 ml' Express vagy Superconcentrate vizkezelő
adaléknak is'

Milyen hatékonysággal képes a TF1 az első kör során
tisszegyűjteni a nemkívánatos Üledéket?

97% szűrési hatékonyság az első körben.

Mi teszi a TF1 első ktirös hatékonyságátjobbá a
hagyományos termékeknél?
A TF1 áramlásdinamikája gondoskodik anól, hogy a
mágnesezhetó részecskék a mágneshez közel kerÜljenek,
ezáltal a mágnesnek kevesebb munkát kell végeznie, hogy
magához vonzza, és összegyűjtse ezeket a részecskéket.
A hagyományos technolÓgiával a mágnes a centrifugális
erő ellen dolgozik, és így vonzza középre egymáshoz a
részecskéket, így a mágnes keményebb munkátvégez.
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