
TF1 TOTAL FILTER 
•  Hidrociklonski magnetni linearni filter za sisteme 

ogrevanja
•  Z inovativno tehnologijo odstrani vse magnetne in 

nemagnetne nečistoče v ogrevalnem sistemu
•  TF1 lahko namestimo na vodoravne ali navpične 

cevi
•  Služi kot priključno mesto za doziranje aditivov 

linije Fernox ‘F’
•  Očistimo ga v le nekaj sekundah, brez odstranitve 

ali demontaže filtra
•  Ne maši ali blokira pretoka
•  Priloženi so ventili proizvajalca Cimberio

Tehnične značilnosti izdelka

• Najvišja temperatura 125ºC
• Maksimalni obratovalni tlak 3 bar
• Maksimalni pretok 50 l/min
• Magnetna moč Neodim magneta 9000 Gaussov
• Izdelan iz odporne umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni
• Proizveden v Veliki Britaniji
• Priloženi so ventili proizvajalca Cimberio

Uporaba izdelka

Fernox TF1 Total Filter (britanski patent št. 0806091.5 in evropski patent) je revolucionarni linearni filter, 
ki s kombinacijo ustrezno razvitih magnetnih sklopov in hidrociklonskega učinka, vodo v sistemu očisti od 
magnetnih in nemagnetnih nečistoč, ki jih varno zadrži v filtru.

Namestitev

Fernox TF1 Total Filter namestimo neposredno na cevi 22 mm ali 28 mm s priloženimi priključki. Filter je 
zasnovan tako, da ga lahko namestimo na horizontalno ali vertikalno nameščeno cev, tudi tik ob steni.
• Izmerite in odstranite del cevi, kamor bo nameščen Fernox TF1 Total Filter. Priložene ventilne 

priključke povežite na cevi
• Fernox TF1 Filter priključite na ventilne priključke



Embalaža, rokovanje in skladiš�enje 
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Prodaja, montaža:

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

Embalaža, rokovanje in skladiščenje

Vsaka naprava je pakirana v posamezno enoto, ki vsebuje vse priključke in podrobna navodila. Ob 
naročanju izdelka prosimo, da navedete mero želenega priključka, 22 mm ali 28 mm. 

Posebni pogoji skladiščenja niso zahtevani.

Hidravlični upor v filtru


