
GESLOTEN ONTWERP 
ZONDER SCHROEFDEKSEL

Nieuwste ontwikkeling bij de 
kwalitatieve, gesloten, kunststof 
filters voor CV – installaties

TF1 Sigma Filter 

De TF1 Sigma Filter is  
ontworpen met een gesloten, 
volledig dicht filterlichaam.

Dit innovatief ontwerp combineert 
een vernikkeld messing aansluitstuk 
met een filterlichaam in kunststof. 
Dubbele 0-ringen zorgen voor een 
waterdichte afsluiting en maximum 
betrouwbaarheid. De filter is 
ontworpen om alle mogelijke 
lekken te vermijden. Als dusdanig 
is er geen ontluchter ingebouwd; 
eventuele lucht bij het opvullen 
wordt via het aansluitstuk naar 
de ontluchter in de CV -installatie 
gebracht. Door de afwezigheid 
van een schroefdeksel is er geen 
noodzaak om O-ringen te vervangen 
bij het onderhoud.

VERBETERDE 
SAMENSTELLING VAN  
DE KUNSTSTOF 

De TF1 Sigma is vervaardigd 
uit speciale kunststof 
geschikt voor spuitgieten.

Deze kunststof is ideaal voor 
CV - filters; het heeft een grote 
sterkte en grote weerstand 
tegen wateropname en een 
verbeterde oppervlakte 
afwerking en goede spuitgiet 
karakteristieken. Hierdoor 
verkrijgt iedere unit zijn  
ideale vorm en sterkte  
om te weerstaan aan  
hoge temperaturen en  
hoge drukken. 

GEMAKKELIJK TE 
INSTALEREN

Het vernieuwende ontwerp 
van de TF1 Sigma filter 
zorgt ervoor dat de filter 
gemakkelijk en eenvoudig  
te instaleren is. 

De schuifmof zorgt voor 
een snelle installatie; de 
knelkoppelingen kunnen 
gemakkelijk met de 
moersleutel worden  
vastgezet, zonder de  
leidingen te beschadigen.

SPECIALE HYBRID LIJM

De bovenste en onderste 
deel van het filterlichaam 
schroeven in elkaar.  
Speciale hybrid lijm 
zorgt voor een sterke en 
permanente verbinding 
tussen beide delen. 

Deze speciale hybrid lijm  
heeft een grote sterkte,  
hoge weerstand tegen 
vibraties en een grote 
schuifsterkte over een  
breed temperatuursverloop  
om de binding tussen  
beide delen te behouden. 

VERBETERDE 
DRAADEIGENSCHAPPEN

Alle draadverbindingen 
van de TF1 Sigma filter 
zijn aangepast, met 
veranderingen aan de 
omvang en de schroefgang, 
om een vlotte assemblage 
mogelijk te maken, zodat een 
veilige afdichting tussen de 
onderdelen verzekerd is.

Door de robuuste 
schroefverbinding in het 
aansluitstuk is de filter 
gemakkelijk te roteren.
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G A R A N T I E



GROTE EFFICIËNTIE : MAGNETISCHE EN 
NIET-MAGNETISCHE VERVUILING

INTENSIEVE  
TESTEN

De TF1 Sigma filter is  
tijdens het ontwikkelen  
ervan intensief getest op 
efficiëntie en levensduur. 
Tijdens duurtesten werd 
de filter onderworpen 
aan wisselende drukken 
van 2 tot 10 bar en aan 
temperatuurschommelingen 
van -5 °C tot 90° C. Tijdens 
deze testen is gebleken dat 
de TF1 Sigma Filter niet 
geblokkeerd geraakt  
door vervuiling. 

Fernox biedt een garantie 
periode van 10 jaar.

FLEXIBELE ORIËNTATIE  
VAN INSTALLATIE

Het aansluitstuk van de 
TF1 Sigma filter kan op 
horizontale of verticale 
leidingen in een positie van 
360 ° worden gepositioneerd. 
De filter kan tevens in 
een hoek van 45 ° worden 
gemonteerd als de plaats 
zeer beperkt is.

De TF1 Sigma is ontworpen 
om op iedere mogelijke 
installatie te passen, ook die 
waarbij toegang en ruimte 
beperkt is.

WANDDIKTETOEVOEGING VAN 
ADDITIEVEN

VERBETERDE OPPERVLAKTEAFWERKING UNIEKE VORM

De wanddikte van de 
spuitgietstukken hebben  
een grotere dikte dan 
voorheen en dan de  
meeste andere filters.

Deze aanpassingen zorgen 
ervoor dat de filter een 
grotere levensduur heeft 
en gemakkelijker aan grote 
druk weerstaat. Een grotere 
wanddikte zorgt tevens voor 
een performanter gietproces 
en een betere en mooiere 
oppervlakteafwerking.

De aflaatkraan van  
de TF1 Sigma is 
multifunctioneel.

Bij een CV-installatie die 
op druk is, kunnen via de 
aflaatkraan Fernox Express 
producten worden toegevoegd. 
Het is aangeraden om de filter 
te reinigen alvorens additieven 
toe te voegen.

VERBETERDE 
DICHTINGSOPPERVLAKKEN

Het verbeterde ontwerp van 
de schroefverbinding van het 
roterende aansluitstuk zorgt 
voor een perfecte sluiting.

De opgebouwde ervaring 
in verband met de ontwerp 
toleranties en de krimp na 
afkoelen bij het spuitgietproces, 
heeft ervoor gezorgd dat met 
dit verbeterde ontwerp een 
vellige en volledige waterdichte 
kunststoffilter wordt 
gegarandeerd. Installateurs 
kunnen rekenen op de 
betrouwbaarheid van de filter, 
waardoor interventies kunnen 
worden vermeden. 

De TF1 Sigma Filter heeft een verbeterde oppervlakte 
afwerking ten opzichte van andere kunststof filters.

De glasvezelversterking is minder zichtbaar aan het oppervlakte, 
en hierdoor verkrijgt de filter een mooiere kleur en een egalere 
afwerking.

De TF1 Sigma heeft een unieke koepelvorm.

Deze afgebogen koepelvorm geeft de filter een grotere sterkte 
en een verlengde levensduur dan een filter met een vlakke 
afdichting, en kan hierdoor ook aan grotere drukken weerstaan.

DUBBELE  
0-RING

De TF1 Sigma filter is 
ontworpen met een dubbele 
O-ring afdichting tussen 
het kunststof filterlichaam 
en het vernikkeld, messing 
aansluitstuk. 

De TF1 Sigma Filter is 
aanpasbaar en veilig te 
installeren in verschillende 
posities. De O-ringen zijn 
robuust en de nauwkeurige 
zittingen verzekeren een 
soepele aanpassing bij het 
roteren van het aansluitstuk.

De TF1 Sigma Filter heeft 
een optimale filtercapaciteit 
bij verschillende debieten.

Een intern afscheidingscherm 
stuurt de interne doorstroming 
en zorgt voor afscheiding van 
vuil in suspensie. Door dit 
afscheidingscherm wordt vuil 
naar onderen geleid waar zich 
gemakkelijk afzet.

De TF1 Sigma is zeer efficiënt  
om zowel magnetische  
als niet magnetische  
vervuiling te verwijderen.  
Het afscheidingscherm 
verlaagt de snelheid waarmee 
de vervuiling doorheen de filter 
stroomt, en verhoogt hiermee 
de efficiëntie van de magneet.
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22 mm 
schuifmof

Nieuwste ontwikkeling bij de kwalitatieve, gesloten, 
kunststoffilters voor CV – installaties

TF1 Sigma Filter 
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Gemakkelijk 
& snel te 
installeren

Snel & 
eenvoudig  
te reinigen

Uniek 
aansluitpunt 
voor Express


