
Működjön fűtésrendszere jövőbe
mutató hatékonysággal, és óvja a
Földet megújuló technológiákkal!
A Fernoxnál megtalálja a legjobb megoldásokat

https://fernox.com.hu
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Talajkollektoros hőszivattyú
Megoldások Ellenőrzés

Fagykár

Tisztítószerek Refractometer Universal Test Kit

Express Inhibitor Test

A Refractometer segítségével ellenőrizhető a 
fagyálló és az inhibitor koncentrációja, megerősíthető 
az esetleges szivárgások ténye is. A hiba elhárítását 
követően ezen szerek szintje könnyen beállítható.
Az Universal Test Kit többféle tesztet tartalmaz. 
Segítségével ellenőrizhető a pH-szint illetve a 
fagyálló minősége is. 
A helyszínen használható Express Inhibitor Test 
segítségével azonnal ellenőrizhető az inhibitort 
beállított szintje.

A Fernox Cleaner F3 képes eltávolítani a fűtésrendszerekben keletkező lerakódásokat 
és a szerelés után visszamaradt szennyeződéseket. A kifejezetten gépi fűtésmosáshoz 
fejlesztett Power Cleaner F8 ideális megoldás a már kiépített, erősen szennyezett 
rendszerek tisztításához.
A tisztítást követően alkalmazva a Fernox Biocide AF10 elpusztítja a visszamaradt 
mikrobiális szennyeződéseket, és megakadályozza azok újboli kialakulását.
A HP-15 és HP-15c koncentrált hőátadó folyadékok, amelyek inhibitorokkal, 
fagyállóval és baktériumölő szerekkel vannak keverve. Feladatuk, hogy hosszú távon 
megóvják a megújuló energiával üzemelő rendszert a korrózióval és a mikrobiológiai 
szennyeződésekkel szemben.
Díjnyertes iszapleválasztóink, a TF1 Total Filter, és a TF1 Omega+ Filter óvják a 
fűtésrendszer elemeit a szennyeződésektől, és optimalizálják annak hatékonyságát.  
A precíziós tervezésnek köszönhetően a hőszivattyúk kevesebb energiát használnak  
fel a kívánt hőmérséklet eléréséhez, mert iszapleválasztóink nem akadályozzák a 
fűtőközeg áramlását.
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A Fernox Cleaner F3 képes eltávolítani a fűtésrendszerekben keletkező lerakódásokat 
és a szerelés után visszamaradt szennyeződéseket. DS40 Descaler & Cleaner egy 
gyorsan ható, citromsav alapú tisztítószer, amely alkalmas a vízkő, a magnetit, a fekete 
iszap és egyéb szennyeződések eltávolítására. A kifejezetten gépi fűtésmosáshoz 
fejlesztett Power Cleaner F8 ideális megoldás a már kiépített, erősen szennyezett 
rendszerek tisztításához. 
A tisztítást követően alkalmazva a Fernox Biocide AF10 elpusztítja a visszamaradt 
mikrobiális szennyeződéseket, és megakadályozza azok újboli kialakulását. 
A padló- vagy radiátoros fűtési rendszer tisztítását követően inhibitort (Protector F1) 
kell alkalmazni.

Az Express Inhibitor Test 
a helyszínen elvégezhető, 
segítségével megállapítható 
a rendszerben lévő inhibitor 
szintje. 

Radiátoros és padlófűtés
Megoldások Ellenőrzés
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Inhibitor

Express Inhibitor TestTisztítószerek
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A Refractometer segítségével 
ellenőrizhető a fagyálló és 
az inhibitor koncentrációja, 
megerősíthető az esetleges 
szivárgások ténye is. A hiba 
elhárítását követően ezen 
szerek szintje könnyen 
beállítható.
Az Universal Test Kit többféle 
tesztet tartalmaz. Segítségével 
ellenőrizhető a pH-szint illetve 
a fagyálló minősége is. 

A Fernox Cleaner F3 képes eltávolítani a fűtésrendszerekben keletkező lerakódásokat és a szerelés 
után visszamaradt szennyeződéseket. A kifejezetten gépi fűtésmosáshoz fejlesztett Power Cleaner F8 
ideális megoldás a már kiépített, erősen szennyezett rendszerek tisztításához.
A tisztítást követően alkalmazva a Fernox Biocide AF10 elpusztítja a visszamaradt mikrobiális 
szennyeződéseket, és megakadályozza azok újboli kialakulását.
A Fernox előre kevert és koncentrált hőátadó folyadékokat ajánl, amelyek inhibitorral, fagyállóval és 
biocidokkal vannak keverve. Hosszú távon nyújtanak védik a megújuló energiát hasznosító rendszere 
számára. HP-15 és HP-15c termékek -14 … -34°C között, míg a HP-5 és HP-5c termékek -4 … -14°C 
között biztosítanak fagyvédelmet. A HP folyadékok az EN 17671 szabványnak megfelelő inhibitort 
tartalmaznak. 
Díjnyertes iszapleválasztóink, a TF1 Total Filter, és a TF1 Omega+ Filter óvják a fűtésrendszer elemeit 
a szennyeződésektől, és optimalizálják annak hatékonyságát. A precíziós tervezésnek köszönhetően a 
hőszivattyúk kevesebb energiát használnak fel a kívánt hőmérséklet eléréséhez,  
mert iszapleválasztóink nem akadályozzák a fűtőközeg áramlását.
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A Solar S1 inhibitort is tartalmazó hőátadó folyadék 
magas hőmérsékletű szolár rendszerekhez. Gáz és 
folyadék halmazállapotban is hatékony akár 180 °C 
feletti hőmérsékleten is. Hosszú távon védi a rendszert, 
megakadályozza a fagyálló idő előtti elhasználódását.
A Solar Cleaner speciálisan szolár rendszerekhez 
fejlesztett tisztítófolyadék, mely különös gonddal  
távolítja el a visszamaradt glikolt és bomlástermékeit. 
Gyorsan ható, nem habzó formulának köszönhetően 
könnyen és gyorsan eltávolítható a rendszerből, 
lerövidítve a teljes tisztítási időt.

A Refractometer segítségével ellenőrizhető a 
fagyálló és az inhibitor koncentrációja, megerősíthető 
az esetleges szivárgások ténye is. A hiba elhárítását 
követően ezen szerek szintje könnyen beállítható.
Az Universal Test Kit többféle tesztet tartalmaz. 
Segítségével ellenőrizhető a pH-szint illetve a 
fagyálló minősége is. 

Szolártermikus rendszerek

Fagykár Korrózió  
és vízkő

A fagyálló helytelen 
alkalmazásából, illetve 
elhasználódásából 
eredő károsodás

Megoldások Ellenőrzés

Refractometer Universal Test KitSolar S1 Solar Cleaner
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A Fernox több mint 50 éve piacvezető az olyan vízkezelési 
termékek piacán, amelyek célzottan a háztartási és 
kereskedelmi fűtési rendszerek energiafogyasztásának
és CO2-kibocsátásának csökkentésére hivatottak.

A Fernox folyamatosan fejleszti meglévő termékeit és 
új, innovatív megoldásokkal alkalmazkodik az ügyfelek 
igényeihez. Célunk, hogy hatékonyabb ellátási láncot 
és logisztikai megoldásokat hozzunk létre, csökkentsük 
a környezetre gyakorolt hatásunkat.

Aktívan dolgozunk azon, hogy:
•  alternatívát keressünk az egyszerhasználatos 

műanyagokra
•  kevesebb műanyagot használjuk a csomagolásokban
•  növeljük az újrahasznosított anyagok arányát a 

csomagolásainkban
•  minimalizáljuk a termékeink csomagolását
•  alternatív csomagolási megoldásokat találjunk, 

hogy növelhessük a disztribúció hatékonyságát és 
csökkenthessük az úton lévő járműveink számát

•  A Fernox termékeit 205 literes hordókban és IBC 
tartályokban is elérhetővé tettük

•  A Fernox célja, hogy továbbra is üttörő szerepet  
töltsön be olyan innovatív termékek és alkalmazási 
sztenderdek kidolgozásában, amelyek megkönnyítik,  
és költséghatékonyabbá teszik a fűtési/hűtési  
rendszerek karbantartását és javítását.

•  Ez kevesebb csomagolást és műanyag hulladékot, 
valamint hatékonyabb logisztikai megoldásokat jelent.

•  A nem veszélyes, REACH előírásoknak megfelelő 
termékeink felülteljesítik az iparági szabványokat

•  Egyedülálló megoldásokat kínálunk a fűtésrendszer-
védelem, a kazán hatékonyság-optimalizálás, illetve 
a korrózió, a vízkő és az iszaplerakódás okozta 
meghibásodások javításának terén.

•  Termékeink szakszerű alkalmazásával, hosszú távú 
védelem érhető el a rendszermeghibásodásokkal 
szemben, biztosítható az optimális energiafogyasztás.

•  A Fernox Protector F1 és Cleaner F3 együttes 
alkalmazása esetén akár 15%-os energia megtakarítás  
is elérhető.

Teszünk a környezetünkért!

Fernox / MacDermid Alpha Hungary Kft. 
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos 2., Hungary 
Tel: +3624 506110   Email: hungary@fernox.com További információk: www.fernox.hu
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