
NAVODILA ZA PRAVILNO OBDELAVO 
VODA OGREVALNIH SISTEMOV

ZA VSE VRSTE STARIH ALI NOVIH OGREVALNIH SISTEMOV, Z ALI 
BREZ ZAMENJAVE KOTLOVNICE

1) Čiščenje

Izdelki za čiščenje vseh vrst sistemov, radiatorskega ogrevanja 
ali talnega ogrevanja.

Cleaner F3 (koncentracija uporabe: 0.5 %) za nove ali 
že obstoječe, vendar neproblematične ogrevalne sisteme.

Cleaner F5 (koncentracija uporabe: 1 %) za vse sisteme; 
optimalna rešitev za zelo stare ali problematične ogrevalne 
sisteme.

Način uporabe
• Z zunanjo črpalko (glej zadnjo stran) 

Gre za najučinkovitejši, najbolj kakovostni in najhitrejši način čiščenja sistema do 250 l vode. Čistilno črpalko 
povežite s sistemom, vstavite čistilni izdelek Cleaner F3 ali F5 (eno posodo na 100 l vode) in očistite kot navedeno 
v navodilih za črpalko. Temeljito izperite.
Učinkovitost izpiranja lahko preverite s FERNOX TDS merilcem.

• Brez zunanje črpalke (s cirkulatorjem kotlovnice)
Izpraznite ogrevalne naprave, ponovno jih napolnite, vstavite čistilni izdelek (F3 ali F5) in pustite, da voda 3 – 7
dni kroži po delujočem sistemu.
Čiščenje lahko opravite brez segrevanja, vendar tako podvojite čas čiščenja.
Nato izpraznite in temeljito izperite ogrevalne naprave, dokler ni voda čista.
Za učinkovitejše in hitrejše izpiranje uporabite zunanjo črpalko. 



2) Zaščita

Izdelki za zaščito:

Protector F1 (koncentracija uporabe: 0.5 %): za vse vrste sistemov
Biocida AF-10: (koncentracija uporabe: 0.25 %), ki ga dodate
Protectorju F1samo pri nizkotemperaturnih sistemih 
(npr.: talno ogrevanje)

Način uporabe

Po izpiranju dodajte Protector F1 (eno posodo na 100 l vode), ki bo 
sistem dolgoročno zaščitil pred korozijo in nastajanjem oblog.

Pri TALNEM ogrevanju, tudi v primeru cevi z zaščitno prevleko proti vdoru kisika, morate nujno dodati tudi izdelek 
Biocida AF 10, in sicer eno posodo na 200 litrov vode (za približno 160 kvadratnih metrov talnega ogrevanja). Tako 
preprečite nastajanje alg in želatine, ki bi lahko zamašile sistem ali okrnile njegovo delovanje.

ZA VSE VRSTE STARIH ALI NOVIH OGREVALNIH SISTEMOV, Z ALI 
BREZ ZAMENJAVE KOTLOVNICE, KATERE JE POTREBNO ZAŠČITITI 
PRED LEDOM.

1) Zaščita

Ogrevalne naprave napolnite z vodo iz vodovodnega omrežja in dodajte zaščito ALPHI-11, ki ima dvojno funkcijo:

• zaščiti pred korozijo in nastajanjem oblog
• zaščiti pred ledom.

Količina nanosa Alphi 11 odvisi od zaželjene zaščite pred ledom in je 
prikazana v spodnji razpredelnici. Minimalna koncentracija je 25 %.

Pri TALNEM ogrevanju, tudi v primeru cevi z zaščitno prevleko proti 
vdoru kisika, je zaščita pred nastanjanjem alg in želatine bistveno 
pomembna. Zaščito omogočite z dodajanjem izdelka Biocida AF 10 
(ena posoda na 200 l).

Drugače lahko uporabljate HP protizmrzovalne izdelke: HP-5c ali     
HP-15c, primerni za toplotne črpalke.

Koncentracija 25% 30% 35% 40%

Zaščita proti ledu -11 °C -15°C -18°C -22°C



FILTRACIJA

Inovativni filter z dvojnim delovanjem:
odstranjevalec usedlin + magnetni filter

Če je voda v ogrevalnem sistemu motna in vsebuje železne delce in/ali usedline, 
priporočamo uporabo inovativnega (patentiranega) filtra z dvojnim hidrocikličnim in 
magnetnim delovanjem FERNOX Total Filter TF-1.

Lahko ga namestite navpično ali vodoravno, tudi ob zidu, s 3/4 ali 1-colskim priključkom. 
Vključeni so visoko kakovostni ventili (Cimberio).

Načrtovan, da zdrži do 3 atmosfere in temperature do 125 ºC. 

Zelo enostaven za čiščenje, nima filtrirnih mrežic, ki se lahko zamašijo.
Zmogljivost do 3000 litrov/uro.

ČRPALKA POWERFLOW MHIII ZA ČIŠČENJE NAPELJAV 
S PATENTIRANIM PRETVORNIKOM

ZNAČILNOSTI ČRPALKE:

• Zmogljivost 99 L/min
• Obrnljiv tok
• Motor 1100 W
• Temperatura delovanja do 85º C
• Odporen proti kislinam
• CE certificiran
• 50-litrski rezervoar

Za povezanje zunanje črpalko s kotlovnico svetujemo uporabo patentiranega FERNOX pretvornika

• Enostavno in hitro povezanje z obtočno črpalko
• Omogoča čiščenje s toplo vodo z delujočo kotlovnico 

• Magnetni filter Powerflushing pospeši čiščenje in omogoča zadrževanje magnetnih nečistoč ter nudi takojšnji prikaz 
učinkovitosti čiščenja.

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

Prodaja:

Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak in pravico do spremembe podatkov o izdelkih zaradi tehničnih izboljšav in razvoja.


