Τεστ νερού συστήματος
Ένα απλό
για να διαπιστώσετε
την ποιότητα
του centralnego
νερού του
Prosty
testτεστ
dla oznaczenia
jakości wody
w instalacji
συστήματος
κεντρικής
θέρμανσης
και
την
απαραίτητη
κατεργασία,
ogrzewania i niezbędnego uzdatnienia wymaganego by:
ώστε:
 Zapobiegać awarii kotła
Να αποτρέπονται
οι βλάβες
του μπόιλερ
 Utrzymać
maksymalną
skuteczność
instalacji

Να
διατηρείται
η
βέλτιστη
αποδοτικότητα
του συστήματος
 Wydłużyć żywotność kotła
 Να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του μπόιλερ

Step 1

Step 2

Step 3

Γεμίστε τον σωλήνα με
νερό από το σύστημα
κεντρικής θέρμανσης
έως τη γραμμή των
50 mm.

Κοιτάξτε τον σωλήνα
προς τα κάτω,
εστιάζοντας στον
μαύρο και κίτρινο
στόχο.

Ανάλογα με την καθαρότητα
του νερού, υπάρχουν τέσσερις
επιλογές κατεργασίας του
νερού:

1.

Ο στόχος είναι καθαρά ορατός και το σύστημα έχει υποστεί
επαρκή κατεργασία με αναστολείς (και στο μπόιλερ υπάρχει
επικολλημένη ετικέτα κατεργασίας) Ενέργεια: Δεν απαιτείται

2.

Ο στόχος είναι καθαρά ορατός αλλά το μπόιλερ δεν έχει
επικολλημένη ετικέτα επανακατεργασίας και μπορεί να μην έχει
υποστεί επαρκή κατεργασία με αναστολείς. Ενέργεια:
Προστατέψτε το σύστημα με Fernox F1 Protector

3.
Ο στόχος είναι ορατός αλλά θαμπός, κάτι που σημαίνει ότι το
νερό του συστήματος περιέχει μολυσματικές ουσίες.
Ενέργεια: Τοποθετήστε ένα Fernox TF1 Filter και
προσθέστε στο σύστημα Fernox F1 Filter Fluid+ Protector

4.
Ο στόχος δεν είναι ορατός, κάτι σημαίνει ότι το σύστημα έχει
μεγάλη ποσότητα λάσπης και ακαθαρσιών. Ενέργεια:
Καθαρίστε το σύστημα με Fernox F3/F5 Cleaner,
τοποθετήστε ένα Fernox TF1 Filter και προσθέστε στο
σύστημα Fernox F1 Filter Fluid+ Protector
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Λύσεις
Asortyment
Η
γκάμα TF1filtrów
Filter TF1









Wielokrotnie ενδιάμεσα
nagradzane
wbudowane
filtry do instalacji
Βραβευμένα
φίλτρα
συστήματος
Używać
F1
Filter
Fluid+
Protector,
aby
ulepszyć skuteczność
instalacji
i jej żywotność
Χρησιμοποιήστε με το F1 Filter Fluid+ Protector
για να βελτιώσετε
την αποδοτικότητα
Usuwa
zarówno magnetyczne,
jak i niemagnetyczne odpady do poziomu submikrona
και
τη μακροζωία
του συστήματος
Szybka iμαγνητικές
łatwa instalacja
serwis ακαθαρσίες, μέχρι και μεγέθους μικρότερου του
Αφαιρεί
και μηoraz
μαγνητικές
ενός
μικρού do rurociągów pionowych lub poziomych
Dopasowany
Γρήγορη
και εύκολη
εγκατάσταση
και σέρβις
Dostarczany
z wysokiej
jakości zaworami
i osprzętem
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε κατακόρυφες ή οριζόντιες σωληνώσεις
Συνοδεύεται από ποιοτικές βαλβίδες και συνδέσμους

F1 Filter Fluid+ Protector






Wyjątkowy,πρωτοποριακό
innowacyjny pakiet
czynników
hamujących
– F1 Protector
Μοναδικό,
πακέτο
αναστολέων
– F1 Protector
συνδυασμένο με ένα
w połączeniu
z aktywnym
środkiem dyspergującym
ενεργό
συστατικό
διασποράς
Wykrywa iκαι
dostarcza
substancje
zanieczyszczające
do σε
dowolnego
Εντοπίζει
μεταφέρει
τις μολυσματικές
ουσίες του instalację
συστήματος
οποιοδήποτε
filtra naσυστήματος
instalacji
φίλτρο
Chroni instalację
przed dalszą
korozją
i tworzeniem
się osadu
Προστατεύει
το σύστημα
από το
σχηματισμό
περαιτέρω
διάβρωσης και αλάτων
Łatwy i szybki
w dozowaniu
Εύκολη
και γρήγορη
προσθήκη στο σύστημα
Perfekcyjny
partnerμε
dlaτηasortymentu
filtrów TF1
Τέλεια
συνεργασία
γκάμα TF1 filter

F1 Protector






Sprawdzona i zaufana,
wiodąca na
rynku formulacja
bezpieczna
środowiska
Αποδεδειγμένη
και καταξιωμένη
κορυφαία
σύνθεση ––ασφαλής
για dla
το περιβάλλον
Długotrwała ochrona
przed
korozją,
osadem τη
i kamieniem
Μακροχρόνια
προστασία
από
τη διάβρωση,
λάσπη και τα άλατα
Redukuje
i minimalizuje
ryzykoτον
awarii
instalacji
Μειώνει
τοkoszty
κόστοςutrzymania
συντήρησης
και ελαχιστοποιεί
κίνδυνο
βλαβών του συστήματος
Zapobiega zatykaniu
się pomp,
hałasowi
oraz
zimnym
punktom
w
Προλαμβάνει
το κόλλημα
στις αντλίες,
το kotła
θόρυβο
στο
μπόιλερ
και τα ψυχρά
σημεία
kaloryferach
στα
σώματα καλοριφέρ
Dostępny w
i żelu
dlaγια
szybkiego
Διαθέσιμο
σεpostaci
μορφήpłynu,
υγρή, aerozolu
αεροζόλ και
τζελ,
γρήγορηdogodnego
και εύκοληdozowania
προσθήκη στο
do instalacji
σύστημα

F3/F5 Cleaner
F3/F5 Cleaner
 Τα γενικής χρήσης καθαριστικά με την ταχύτερη δράση στην αγορά - χωρίς
σχηματισμό
αφρού, για
αφαίρεσηśrodek
από το
σύστημα – niepieniący się,
 Najszybciej
działający
na αποδοτική
rynku, uniwersalny
czyszczący
 dla
Ειδικά
σχεδιασμένο
για δυναμικό
καθάρισμα – αποτελεσματική αλλά ήπια για το
skutecznego
usunięcia
z instalacji
περιβάλλον specjalnie
σύνθεση dla silnego czyszczenia – skuteczna, ale przyjazna
 Opracowany
 środowisku
Γρήγορη αφαίρεση
ακαθαρσιών από το σύστημα – για εξοικονόμηση χρόνου στην
formulacja
επιτόπου
επίσκεψη
 Szybkie
usuwanie
odpadów z instalacji – oszczędza czas na miejscu
Αποκαθιστά
την ενεργειακή
απόδοση––nawet
ακόμαnajbardziej
και τα πιο zanieczyszczona
βρώμικα συστήματα
  Przywraca
efektywność
energetyczną
καθαρίζουν
λίγες ώρες w ciągu kilku godzin
instalacja
jestσε
oczyszczona
 Συμβατό με τα μέταλλα και υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα
θέρμανσης
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