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Kot vsi Fernoxovi izdelki je bil tudi 
magnetni filter TF1 zasnovan, izdelan 
in preizkušen v skladu z najstrožjimi 
zahtevami. Fernox odlikujeta skrb za 
detajle in zavezanost visoki kvaliteti 
izdelkov. Fernox je inovativno podjetje, 
ki neprestano stremi k izdelovanju 
vrhunskih izdelkov na področju 
vodovodnih inštalacij in ogrevanja, kar 
velja tudi za magnetni filter TF1.

Sistem »Zavrti, klikni in 
zapri«

Ploski izvijač vtaknite v 
označeno vdolbino, nato 
rahlo dvignite zatič, da ga 
sprostite oz. postavite v 
položaj »deblokiran«.

Del ohišja z vhodno/izhodno 
odpr tino odmaknite približno 
3 mm od telesa filtrirne 
naprave, kar omogoči,  
da lahko ohišje zavrtite v 
želen položaj.

Del z vhodno/izhodno 
odprtino potisnite proti 
telesu filtrirne naprave, da 
preprečite njeno nadaljnje 
premikanje.

Ponovno pritisnite na zatič, 
da ga zablokirate.

Revolucionarna serija

Fernox TF1
ime, ki mu lahko zaupate...

Zahvaljujoč sistemu, ki je v postopku registracije 
patenta, filter Fernox TF1 lahko namestite, zavrtite in 
blokirate v enem od 24 različnih položajev, kar vam 
zagotovi velik prihranek časa.

Uvoz in distribucija: Tersus d.o.o., Švarova ulica 4, 1000 Ljubljana
Razstavni salon: Tržaška cesta 539, 1351 Brezovica pri Ljubljani
T: 01-2573-256, 031-235-200, 051-655-500     
www.tersus.si



Fernox TF1 Compact

Kako očistiti katerikoli filter 
Fernox TF1

www.fernox.com

30 seconds

Paleto Fernoxovih filtrov je nadgradil nov 
filter TF1 Compact, ki je bil posebej razvit za 
vgradnjo na omejenem prostoru ali na težko 
dostopnih mestih, kjer je namestitev filtra 
običajne velikosti nemogoča. Inštalaterji 
lahko sedaj ponudijo svojim strankam filter z 
visokimi zmogljivostmi, ki deluje na podlagi 
večkrat nagrajene tehnologije, za zaščito 
grelnih naprav in sistemov pred onesnažili, ki 
lahko povzročijo okvare ali slabše delovanje 
ogrevalnega sistema.

Patentno zaščiten pod št. GB2448232
Patent GB1213773.3A v postopku registracije

● Delovanje filtrov serije TF1 temelji na kombinaciji   
 hidrociklonskega učinka in učinka posebej razvitega  
 magnetnega sklopa, ki odstrani, blokira in zadrži   
 magnetne in nemagnetne delce v filtru.
●  Sistem »Zavrti, klikni in zapri« omogoči prihranek 
časa pri namestitvi, saj se opravi brez uporabe tesnil 
ali podložk.

● Magneti TF1 imajo moč 9000 Gaussov, kar zagotovi  
 učinkovito odstranjevanje usedlin.
●  Hitro in enostavno čiščenje filtra v nekaj sekundah 

brez razstavljanja ali odstranitve filtra.
●  Namestimo ga lahko na vodoravne ali navpične cevi.
● V kompletu so standardno priloženi vsi potrebni   
 kakovostni ventili in priključki.

Fernox TF1 Total Filter
●  Na voljo v dveh 

velikostih: 22 in 28 mm.
● Izdelek je bil   
 zasnovan tudi kot  
 pripomoček za   
 doziranje Fernoxovih  
 izdelkov serije F.
●  Stožčasta oblika za 

večji hidrociklonski 
učinek.

●  Izdelek je bil  
razglašen za Corgi 
Installers’ Mate 
Product of the Year.

● Primeren za kuhinje,  
 shrambe ali   
 novogradnje, kjer je  
 prostor omejen.
● Izdelek namestimo v  
 enega od 24 možnih  
 položajev. Če nad   
 napravo ni dovolj  
 prostora, filter lahko  
 zavrtimo za 45   
 stopinj.
●    Na voljo v velikosti 

22 mm.
●  Izdelek je bil zasnovan 

tudi kot pripomoček za 
doziranje razpršilcev 
serije Fernox Express 
v ogrevalni sistem.

1. Zaprite dovodni in odvodni ventil. 2. Odstranite magnet.

3. Odprite izpustni in odvodni ventil.

4.  Zaprite izpustni ventil, magnet   
 postavite na njegovo mesto in   
 odprite dovodni ventil.

Opomba: za čiščenje filtra ni potrebno odstraniti pokrova ohišja filtra.


