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CATALOG DE PRODUSE

n	 Curățare	rapidă	și	ușoară	

n	 Design	inovator

n	 Fabricat	cu	precizie		din		 	
	 polimer	compozit

n	 Disponibil	în	versiuni	cu		 	
	 supape	de	1	“și	3/4”

TF1 SIGMA FILTER



 

Cantitate: 500 ml 
Cod	produs: 57762

CLEANER F3 
Agent de curățare universal, 
îndepărtează nămolul, calcarul și alți 
contaminanți ai instalației, restabilind 
eficiența energetică și prelungind 
durata de viață a instalației și a 
centralei termice.

 

Cantitate: 400 ml 
Cod	produs: 62446

CLEANER F3 
EXPRESS 
Curățător universal neutru pentru 
instalațiile de încalzire noi sau 
existente. Potrivit pentru toate 
metalele și materialele, inclusiv 
aluminiul. Dozare rapidă în doar 30 
de secunde.

 

Cantitate: 500 ml 
Cod	produs: 62488

POWER CLEANER F8 
Soluție de curățare puternică, cu acțiune 
rapidă pe bază de citrat, îndepărtează 
nămolul, particulele de murdărie și depunerile 
de calcar din instalațiile existente, 
puternic contaminate. Restabilește eficiența 
încălzirii și prelungește durata de viață a 
instalației de încălzire centrală.
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FERNOX PROTECTORI  FERNOX CURĂȚĂTORI
 

Cantitate: 500 ml 
Cod	produs: 57761

PROTECTOR F1 
Protejează împotriva coroziunii și a 
depunerilor în sistemele de încălzire 
centrală, prevenind astfel defectarea 
prematura a centralei termice.  O 
singură sticlă este suficientă pentru 
tratarea sistemelor casnice de până 
la 130 de litri.

Cantitate:  400 ml 
Cod	produs: 62434

PROTECTOR F1 
EXPRESS 
Protejează împotriva coroziunii și a 
depunerilor de calcar în instalațiile de 
încălzire centrală. Dozare rapidă în 
doar 30 de secunde prin încălzitor, 
buclă de umplere sau filtru de sistem 
Fernox TF1.

 

Cantitate: 5 litri  Cod	produs: 57971
Cantitate: 25 litri Cod	produs:	57885

ANTIFREEZE
PROTECTOR ALPHI-11
Protejează împotriva coroziunii și a 
depunerilor în sistemele de încălzire 
centrală. Previne înghețarea apei în 
conducte.

 

Cantitate:  500 ml
Cod	produs: 62236

PROTECTOR+  
FILTER FLUID F9  
Inhibitor de coroziune cu un dispersant, 
utilizat pentru ridicarea și transportul 
contaminanților care circulă în sistemul 
de încălzire la filtrul instalat pentru 
colectarea și îndepărtarea în siguranță 
a acestora.

Cantitate:  400 ml 
Cod	produs: 62491

PROTECTOR+ 
FILTER FLUID F9 EXPRESS
Inhibitor de coroziune rapid și 
convenabil conceput pentru a funcționa 
cu filtrul - Dozare rapidă în doar 30 
secunde,  prin încălzitor, buclă de 
umplere sau filtrul din seria Fernox TF1.

NEW  

Cantitate:	 2 kg
Cod	produs: 62476

DS40 DESCALER & 
CLEANER 
Detergent cu acțiune rapidă pe 
bază de acid citric, conceput pentru 
a îndepărta calcarul, magnetita, 
nămolul și alți contaminanți din 
instalația de încălzire centrală.

30 
SEC

30 
SEC

30 
SEC

n Presurizat la 12 bar
n Gamă de adaptoare disponibilă
n Bidon din oțel reciclabil
n Service fără mizerie

DOZARE	SIMPLĂ	
ȘI	RAPIDĂ

 

Cantitate: 500 ml 
Cod	produs: 62165

BIOCIDE AF10 
Biocidul universal Fernox AF10 este 
folosit pentru a minimiza creșterea 
bacteriilor și ciupercilor în toate 
sistemele de încălzire centrală indirectă 
și apă răcită fără evaporator.

 

Cantitate: 500 ml 
Cod	produs: 57764

LEAK SEALER F4 
Agent de etanșare pentru utilizarea 
în întreg sistemul de încălzire 
centrală pentru a etanșa scurgerile 
mici și inaccesibile, care pot cauza 
scăderea presiunii și defectarea 
centralei termice.

  

Cantitate: 400 ml 
Cod	produs: 62450

LEAK SEALER 
F4 EXPRESS 
Agent de etanșare rapid pentru 
utilizarea in sistemul de încălzire 
centrală pentru a etanșa scurgerile  
mici și inaccesibile. Dozare rapidă in 
doar 30 de secuinde prin încălzitor, 
buclă de umplere sau filtru TF1 - toate 
adaptoarele incluse.

FERNOX AGENȚI	DE	ETANȘARE		

30 
SEC

DETARTRANT

CUM	FUNCȚIONEAZĂ	
LEAK SEALER

CONTROLUL BACTERIANPROTECȚIE	ANTI-ÎNGHEȚ

 

Cantitate:  2 kg   
Cod	produs:  58223

LIMESCALE 
REMOVER DS-3 
Agent de detartrare puternic, 
prietenos cu mediul, dizolvă 
calcarul într-o cantitate de până la 
50%, restabilind  eficiența tuturor 
tipurilor de încălzitoare de apă.

Leak Sealer
Leak Sealer

Leak Sealer

După ce a fost introdus în sistem, 
produsul găsește zona prin care 
pătrundere oxigenul și formează un 
polimer pentru etanșarea fisurii.



Cantitate: 10 litri Cod	produs: 59245
Cantitate: 20 litri Cod	produs: 59244
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FERNOX	PRODUSE	CHIMICE	PENTRU	TEHNOLOGII	
DIN SURSE REGENERABILE 

Cantitate: 20 litri
Cod	produs:  62542

HEAT PUMP HP-5 
Lichid de transfer termic gata de 
utilizare, netoxic, pentru pompele 
de căldură aer-sol și sistemele de 
încălzire prin pardoseală. Acest 
produs este conceput pentru a 
proteja împotriva coroziunii, calcarului 
și contaminării bacteriene. precum și 
protecție împotriva înghețului până 
la -5° C.

Cantitate: 10 litri Cod	produs: 62543
Cantitate: 20 litri Cod	produs: 62544

HEAT PUMP HP-5c 
Lichid de transfer termic concentrat, 
netoxic, pentru pompele de căldură 
aer-sol și sistemele de încălzire 
prin pardoseală. Acest produs este 
conceput pentru a proteja împotriva 
coroziunii, calcarului și contaminării 
bacteriene. precum și protecție 
împotriva înghețului de la -4°C până 
la -14°C.

Cantitate: 20 litri
Cod	produs: 62545

HEAT PUMP HP-15 
Lichid de transfer termic gata de 
utilizare, netoxic, pentru pompele 
de căldură aer-sol și sistemele de 
încălzire prin pardoseală. Acest 
produs este conceput pentru a 
proteja împotriva coroziunii, calcarului 
și contaminării bacteriene. precum și 
protecție împotriva înghețului până 
la -15°C.

Cantitate:  20 litri
Cod	produs:  62546

HEAT PUMP HP-15c 
Lichid de transfer termic concentrat, 
netoxic, pentru pompele de căldură 
aer-sol și sistemele de încălzire 
prin pardoseală. Acest produs este 
conceput pentru a proteja împotriva 
coroziunii, calcarului și contaminării 
bacteriene. precum și protecție 
împotriva înghețului de la -14°C până 
la -34°C.

SOLAR S1 
Inhibitor lichid de transfer termic, 
conceput pentru a proteja toate 
sistemele de încălzire termică solară 
la temperaturi ridicate. Acest produs 
este eficient atât în   stare gazoasă, 
cât și în stare lichidă la temperaturi 
peste 180°C.

GAMA	PENTRU	POMPE	DE	CALDURĂ

Formule concentrate și gata de utilizare
■  Potrivit pentru utilizare în sisteme

de încălzire centrală cu pompe de
căldură

■  Detergent de înaltă performanță
disponibil în recipiente de 10 și 20
de litri

■  Protejează împotriva coroziunii,
calcarului și contaminării bacteriene

■ Protecție împotriva înghețului
până la -34°C.

Cantitate: 10 litri
Cod	produs: 62554

PROTECTOR F1 
Protejează împotriva coroziunii și 
a depunerilor în sistemele HVAC 
din metal și sistemele comerciale 
ușoare de încălzire centrală, 
prevenind funcționarea defectuoasă 
și defecțiunea prematură.

Cantitate: 10 litri
Cod	produs: 62557

PROTECTOR+ 
FILTER FLUID F9 
O combinație unică de inhibitor 
și dispersant pentru a ridica și a 
transporta contaminanții care circulă 
în instalație către filtrul de flux pentru 
colectare și eliminare în siguranță.

Cantitate: 10 litri
Cod	produs: 62555

CLEANER F3 
Un agent de curățare universal cu 
pH neutru pentru curățarea înainte 
de punerea în funcțiune a sistemelor 
HVAC noi și existente și a instalațiilor de 
încălzire comerciale ușoare.

Cantitate:  10 litri
Cod	produs: 62556

LEAK SEALER F4  
Formula pe bază de emulsie de silicon 
are proprietatea de a migra către 
pereții conductelor și a sigila scurgeri 
și infiltrații microscopice, inaccesibile în 
sistemele HVAC și instalațiile comerciale 
ușoare.

FERNOX PRODUSE COMERCIALE

2000L
TREATS

2000L
TREATS

2000L
TREATS

2000L
TREATS

35 litri 240V  
Cod	produs:  56874

POWERFLOW FLUSHING 
MACHINE MKIII  
Pompă pentru spălarea și îndepărtarea 
rapidă și completă a nămolului, 
calcarului și depunerilor din sistemele 
de încălzire centrală casnice existente.

Cod	produs: 62084 Cod	produs: 55568

POWERFLUSHING 
FILTER  
Îndepărtează contaminanții din 
apa sistemului în timpul spălării 
puternice. Simplu de conectat, filtrul 
mărește semnificativ eficiența spălării 
și reduce timpul de execuție al 
procedurii.

FERNOX FLOW AND
RETURN PACK 
Set complet de furtunuri pentru 
Powerflow Flushing Machine MK III

POWERFLOW PUMP 
HEAD ADAPTER 
Adaptor ușor de conectat la mașina 
de spălare a instalației.

FERNOX ECHIPAMENTE	PENTRU	CURĂȚAREA	INSTALAȚIILOR



 

   

FERNOX FILTRE COMERCIALE

FERNOX KITURI DE TESTARE
 

Mărime:	3/4” Cod	produs: 62570
Mărime:	1” Cod	produs: 62571

TF1 SIGMA FILTER
Filtru de sistem în linie sigilat, de 
înaltă performanță, fabricat din 
polimer compozit proiectat cu precizie 
pentru a colecta resturile magnetice și 
nemagnetice. Ușor de instalat atât la 
țevi orizontale, cât și la cele verticale.

 

Priză cu conectare rapidă 
Mărime: 3/4” Cod	produs: 62336
Mărime: 1” Cod	produs: 62337

TF1 OMEGA FILTER   
Fabricat din alamă placată cu nichel
de înaltă calitate, îndepărtează
contaminarea magnetică și
nemagnetică din sistemele de 
încălzire centrală. Proiectat
pentru instalarea chiar și în locurile 
mici sau greu accesibile.

  

Mărime:	3/4” Cod	produs: 62147
Mărime:	1” Cod	produs: 62146
Mărime:	22 mm  Cod	produs: 62137
Mărime:	28 mm Cod	produs: 62148

Mărime:	3/4”  Cod	produs: 62199
Mărime:	22 mm Cod	produs: 62136

TF1 TOTAL FILTER
Filtru hidrociclonic magnetic cu 
capac. Îndepărtează particulele 
magnetice și nemagnetice.

TF1 COMPACT FILTER
Ideal pentru spații mici și restrânse. 
Filtrul TF1 Compact poate fi instalat 
în diferite direcții și funcționează 
chiar și la un unghi de 45 de 
grade. Îndepărtează toate tipurile 
de contaminanți magnetici sau 
nemagnetici.

 

Mărime: 2” Cod	produs: 62226

TF1 DELTA FILTER 
Conceput pentru a funcționa în
sisteme mari, protejează 
componentele cheie ale instalațiilor 
profesionale de  încălzire și răcire 
împotriva depunerilor magnetice și
nemagnetice. 

 

Mărime: 1¼”bsp Cod	produs: 62375
Mărime: 1½”bsp Cod	produs: 62376

TF1 OMEGA+ FILTER 
Filtru de sistem în linie, sigilat, placat 
cu nichel, potrivit pentru sistemele 
comerciale de încălzire centrală 
mari. Designul său permite captarea 
resturilor magnetice și nemagnetice 
prin utilizarea acțiunii hidro-ciclonice.
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TF1 FLUSHING 
ADAPTER

TF1 DELTA FILTER
THERMAL COVER

Adaptor pentru conectarea ușoară 
a unei mașini de spălare Fernox 
Powerflow la un sistem de încălzire prin 
intermediul unui filtru total TF1.

Capac termic rezistent la foc pentru 
toate filtrele “TF1 Omega”. Are rolul 
de a izola filtrele de sistem instalate și 
de a maximiza eficiența energetică.

TF1 SIGMA FILTER 
FLUSHING ADAPTER

TF1 OMEGA FILTER 
THERMAL COVER 

Poate fi folosit împreună cu toate 
variantele de filtru TF1 Sigma 
pentru a spăla cu putere un sistem 
de încălzire centrală.

Capac termic pentru toate filtrele “TF1 
Omega”. Are rolul de a izola filtrele 
de sistem instalate și de a maximiza 
eficiența energetică.

TF1 TOTAL FILTER
THERMAL COVER

TF1 OMEGA FILTER
FLUSHING ADAPTER

Capac termic pentru toate filtrele “TF1 
Total Filter”. Are rolul de a izola filtrele 
de sistem instalate și de a maximiza 
eficiența energetică.

Se conectează la colectorul filtrului 
Omega TF1, permițând accesul rapid 
la sistemul de încălzire centrală pentru 
spălare puternică.

 Cod	produs:  62453

	Cod	produs:  62231

 Cod	produs:  62289

	Cod	produs:  62349	Cod	produs:  62350

 Cod	produs:  62338

FERNOX ACCESORII	TF1

FERNOX FILTRE
 

Cantitate: 50 curele de testare
Cod	produs:  62535

EXPRESS
INHIBITOR TEST
Oferă o analiză rapidă a concentrației 
tuturor Fernox Protector și a altor 
inhibitori pe bază de molibdat în apa de 
termoficare.

Până la

50
de teste

 

Cod	produs: 62254

SYSTEM WATER TEST  
Un test de turbiditate simplu și 
ușor de utilizat pentru a verifica 
calitatea apei de încălzire și pentru a 
determina tratamentul adecvat pentru 
eficiența optimă a sistemului și 
protecția totală a centralei termice.

TF1 Total Filter 
Thermal Cover

TF1 Omega Filter 
Thermal Cover



romania@fernox.com

Curăță sistemele de încălzire centrală puternic contaminate
Optimizează eficiența încălzirii prin îndepărtarea 

murdăriei și a resturilor
O singură sticlă tratează 130 de litri, 16 radiatoare și 250 mp 

în cazul sistemelor de încălzire prin pardoseală

EFICIENȚĂ 
RIDICATĂ 
ACȚIUNE RAPIDĂ

DETERGENT 
DE CITRAT
NU ESTE NECESARĂ 
NEUTRALIZAREA
REZULTATE 
RAPIDE

Scanați	aici	pentru	a	
viziona	noul	videoclip	F8

www.fernox.ro


