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topného systému a ochrana 
životního prostředí pomocí 
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SE NA NAŠE 
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Zemní tepelné čerpadlo

Řešení Kontrola

Poškození 
mrazem

Univerzální čisticí prostředky Express Inhibitor Test

Míra protimrazové ochrany a ředění 
inhibitorů je kontrolována Refractometer. 
Identifikuje také případné netěsnosti, aby 
bylo možné doplnit hladinu inhibitoru a 
obnovit tak plnou ochranu systému.
Universal Test Kit nabízí řadu testů včetně 
pH papírků pro kontrolu pH, podle které se 
pozná stupeň degradace glykolu v systému.
Express Inhibitor Test pro místní použití 
nabízí možnost rychlé analýzy míry 
dávkování přímo na místě a umožňuje 
snadnou správu a zaznamenávání 
testovacích vzorků montážními pracovníky.

Univerzální čisticí prostředky, jako je Cleaner F3, jsou určeny k odstranění zbytků po 
instalaci, tavidla a pájky. Čistič Power Cleaner F8 je ideální pro stávající, silně znečištěné  
a zanesené systémy.
V rámci přípravy sestavy zemních tepelných čerpadel na uvedení do provozu zajistí 
prostředek Biocide AF10 v kombinaci s těmito produkty likvidaci mikrobiálního znečištění, 
odstraní sliz a růst plísní.
HP-15 a HP-15c jsou kapaliny pro přenos tepla dodávané buď ve formě premixů, 
nebo koncentrovaných roztoků inhibitorů, nemrznoucí kapaliny a biocidů. Jsou určeny 
k dlouhodobé ochraně systémů obnovitelných zdrojů proti korozi a mikrobiologickému 
znečištění a zároveň poskytují ochranu proti mrazu od −14 do −34 °C. Kapaliny HP  
obsahují inhibitor v souladu s normou ČSN EN 17671.
Oceněný filtr TF1 Total Filter, TF1 Compact Filter, TF1 Omega Filter a vysoce výkonný 
filtr TF1 Omega+ Filter chrání systémy před nečistotami a podporují lepší účinnost vytápění. 
Jejich přesná konstrukce snižuje energetické nároky tepelných čerpadel kladené na dosažení 
požadovaných teplot a optimálních průtoků bez rizika ucpání systému.
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Biocide

Refractometer Universal Test Kit

Codice prodotto: 55586 Codice prodotto: 62457
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Univerzální čisticí prostředky, jako je Cleaner F3, jsou určeny k odstraňování zbytků 
po instalaci, tavidla a pájky z nových instalací podlahového vytápění nebo dodatečně 
instalovaných systémů nízkoteplotního radiátorového vytápění. Odstraňovač vodního 
kamene a čistič DS40 Descaler and Cleaner je čistič na bázi kyseliny citronové s 
rychlým účinkem určený k odstraňování vodního kamene, magnetitu, černých kalů a 
dalších kontaminantů. Čistič Power Cleaner F8 je dále ideální na stávající znečištěné 
potrubí, které nebylo řádně ošetřeno. 
V rámci přípravy sestavy podlahového a radiátorového vytápění na uvedení do provozu 
zajistí prostředek Biocide AF10 v kombinaci s těmito produkty likvidaci mikrobiálního 
znečištění, odstraní sliz a rostoucí plísně.
Vyčištěný podlahový nebo radiátorový systém by měl být ošetřen inhibitorem koroze, 
například přípravkem Protector F1, a v zájmu ochrany před budoucím bakteriálním 
znečištěním také přípravkem Biocide AF10.

Express Inhibitor Test 
je ponorný test pro místní 
použití, který kontroluje 
dávkování inhibitoru v 
systému. 
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Míra protimrazové ochrany 
a ředění inhibitorů je 
kontrolována Refractometer. 
Identifikuje také případné 
netěsnosti, aby bylo možné 
doplnit hladinu inhibitoru a 
obnovit tak plnou ochranu 
systému.
Universal Test Kit nabízí 
řadu testů včetně pH papírků 
pro kontrolu pH, podle které 
se pozná stupeň degradace 
glykolu v systému.

Univerzální čisticí prostředky, jako je Cleaner F3, jsou určeny k odstranění zbytků po instalaci, tavidla  
a pájky. Čistič Power Cleaner F8 je ideální pro stávající, silně znečištěné a zanesené systémy.
V rámci přípravy sestavy zemních tepelných čerpadel na uvedení do provozu zajistí prostředek  
Biocide AF10 v kombinaci s těmito produkty likvidaci mikrobiálního znečištění, odstraní sliz a růst plísní. 
Společnost Fernox nabízí komplexní sortiment kapalin pro přenos tepla, který dodává buď ve formě 
premixů, nebo koncentrovaných roztoků inhibitorů, nemrznoucí kapaliny a biocidů. Cílem je zajistit 
dlouhodobou ochranu obnovitelných systémů proti korozi a mikrobiologickému znečištění. HP-15 a  
HP-15c nabízejí ochranu proti mrazu od −14 do −34 °C a HP-5 a HP-5c nabízejí ochranu proti mrazu  
od −4 do −14 °C. Kapaliny HP obsahují inhibitor v souladu s normou ČSN EN 17671.
Oceněný filtr TF1 Total Filter, TF1 Compact Filter, TF1 Omega Filter a vysoce výkonný filtr  
TF1 Omega+ Filter chrání systémy před nečistotami a podporují lepší účinnost vytápění. Jejich přesná 
konstrukce snižuje energetické nároky tepelných čerpadel kladené na dosažení požadovaných teplot a 
optimálních průtoků bez rizika ucpání systému.
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Solar S1 je inhibitor na bázi glykolu, nemrznoucí 
kapalina pro přenos tepla, která je speciálně navržena 
pro ochranu solárních tepelných topných systémů 
v kapalné i plynné fázi. Díky tomu jsou zachovány 
vlastnosti přípravku při přenosu tepla a zároveň je systém 
dlouhodobě chráněn a nedochází k degradaci glykolu.
Solar Cleaner je inhibiční čisticí prostředek určený k 
odstranění produktů degradace glykolu a zbytků tavidla 
v solárních systémech. Jeho nepěnivé složení s rychlým 
účinkem zajišťuje špičkovou účinnost a snadno a rychle 
se odstraňuje ze systému, takže se zkracuje celková 
doba čištění.

Míra protimrazové ochrany a ředění inhibitorů je 
kontrolována Refractometer. Identifikuje také případné 
netěsnosti, aby bylo možné doplnit hladinu inhibitoru a 
obnovit tak plnou ochranu systému.
Universal Test Kit nabízí řadu testů včetně pH papírků 
pro kontrolu pH, podle které se pozná stupeň degradace 
glykolu v systému.

Solární tepelná instalace

Problémy

Poškození 
mrazem 

Koroze a 
vodní kámen

Poškození v důsledku  
rozpadu nestabilizovaného 
glykolu při vysokých  
teplotách

Řešení Kontrola

Refractometer Universal Test KitSolar S1 Solar Cleaner
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Již více než 50 let je společnost Fernox lídrem na trhu s přípravky 
pro úpravu vody, které jsou navrženy tak, aby snižovaly spotřebu 
energie a emise CO2 produkované domácími i komerčními 
topnými systémy.

Společnost Fernox neustále zdokonaluje svůj stávající 
sortiment výrobků, vyvíjí nová, inovativní řešení pro 
potřeby zákazníků, aktivně usiluje o zvýšení efektivity 
našeho dodavatelského řetězce a logistiky a také o 
snížení dopadu na životní prostředí. 
Aktivně se snažíme:
•  hledat alternativy k plastům na jedno použití
•  používat celkově méně plastů v našich obalech
•  zvyšovat podíl recyklovaného obsahu v  

našich obalech
•  minimalizovat počet obalů v našich přípravcích
•  hledat alternativní obaly pro zvýšení efektivity 

distribuce a snížení počtu vozidel na silnicích
•  Výrobky Fernox jsou k dispozici ve 205litrových 

sudech a IBC kontejnerech

•  Společnost Fernox je průkopníkem v oblasti 
koncentrovaných přípravků a aplikací, které umožňují 
jednodávkové ošetření až 97 % topných systémů v celé 
Velké Británii. Výsledkem je méně obalů a plastového 
odpadu a efektivnější logistika přepravy

•  Výrobky, které nejsou nebezpečné a splňují požadavky 
nařízení REACH, předčí požadavky průmyslových norem

•  Unikátní složení pro mimořádnou ochranu systému před 
neefektivitou kotlů a poruchami způsobenými korozí, 
usazováním vodního kamene a kalů

•  Design produktů, který je nejlepší ve své třídě, 
minimalizuje nutnost manuálních zásahů a poskytuje 
dlouhodobou ochranu před poruchami systému a zároveň 
pomáhá optimalizovat spotřebu energie

•  Při použití kombinace přípravků Fernox Protector F1 a 
Cleaner F3 lze při každém vytápění místnosti dosáhnout 
úspory plynu ve výši až 15 %

Prohlášení o ochraně životního prostředí

Fernox, 2 Genesis Business Park, Albert Drive 
Sheerwater, Woking, Surrey GU21 5RW United Kingdom     
Tel: +44 (0) 330 100 7750   Email: sales@fernox.com Více informací naleznete www.fernox.cz
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