
TOTAL FILTER TF1 
• Hidrociklonski magnetni linearni filter
• Posebno delovanje; odstrani vsa magnetna in

nemagnetna onesnažila
• TF1 lahko namestimo na vodoravne ali navpične cevi
•
•

Služi kot odprtina za doziranje preparatov linije Fernox “F””
Očistimo ga le v nekaj sekundah, brez odstranitvije 
in demontaže filtra

•• Ne maši ali blokira pretoka
•• Priloženi so vsi potrebni ventili in priključki

          

      
Specifikacije
• Maksimalna temperatura 125°C

3/4” - 59916
1” - 59918

• Maksimalni obratovalni tlak 3 bar 
• Maksimalni pretok 50 L/min
• Magnetna moč Neodium magneta od 9000 gaussov
•
•
•

Izdelan iz s steklenimi vlakni ojačenega najlona
Proizveden v Združenem Kraljestvu
Priloženi so ventili, ki jih dobavlja družba Cimberio Spa

Uporaba izdelka
Fernox Total Filter TF1 (britanski patent št. 0806091.5) je revolucionarni linearni filter, ki je kombinacija ustrezno
razvitih magnetnih sklopov s hidrociklonskim učinkom. Filter je namenjen temu, da vodo v sistemu očisti od 
magnetnih in nemagnetnih onesnažil, ki jih varno zadrži znotraj filtra.

Namestitev
Fernox Total Filter TF1 namestimo neposredno na cevi 3/4'' in 1'' z v kompletu priloženimi 
priključki. Napravo lahko namestimo vodoravno ali navpično. Filter je zasnovan tako, 
da ga lahko namestimo na že obstoječo cev, ob nivoju stene.    

Namestitev na navpično cev
• Izmerite in odstranite del cevi, kamor bo nameščen Fernox Total Filter TF1. Priložene ventilne priključke
  povežite na cevi.
• Fernox Total Filter TF1 priključite na ventilne priključke.

Namestitev na vodoravno cev
• Obrnite O-obroč, ki je nameščen na vhodni/izhodni priključni odprtini ter ga nadomestite s TF1 kompletu 
  priloženim rumenim O-obročem.
• Priloženi distančnik postavite med osrednji del naprave in vhodno/izhodno priključno odprtino.

Embalaža, rokovanje in skladiščenje
Vsaka naprava je embalirana v posamezno enoto, ki vsebuje vse priključke in podrobna navodila. Ob naročanju
izdelka vas prosimo, da navedete mero željenega priključka (3/4” ali 1”). Posebni pogoji skladiščenja niso zahtevani.

Rezervne dele lahko naročite na telefonski številki: +39(02) 453 392 60.


