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Pompă de căldură geotermală

Soluții Verificare

Deteriorare 
provocată  
de îngheț

Soluții universale de curățare Refractometer Universal Test Kit

Express Inhibitor Test

Refractometer verifică protecția la îngheț și nivelurile 
de diluare a soluțiilor inhibitoare. Identifică și posibilele 
scurgeri, pentru ca nivelurile soluțiilor inhibitoare să  
poată fi completate, în vederea restabilirii protecției 
depline a sistemului.
Universal Test Kit este un kit de testare care oferă o 
gamă de teste, inclusiv benzi de pH pentru verificarea 
nivelurilor pH-ului care indică degradarea glicolului  
în sistem.
Express Inhibitor Test pentru testare în teren oferă 
o analiză rapidă a nivelurilor de dozare în teren și o 
gestionare și înregistrare ușoară a eșantioanelor de 
testare pentru instalatori.

Soluțiile universale de curățare, precum Cleaner F3, sunt create pentru eliminarea 
reziduurilor de flux decapant și de lipire din instalație. Power Cleaner F8 este ideal 
pentru sistemele existente cu impurități, contaminate semnificativ.
În combinație cu aceste produse, Biocide F7 se ocupă de contaminarea microbiană, 
eliminând nămolul și dezvoltarea de mase fungice, pentru pregătirea sistemelor de 
pompă de căldură geotermală în vederea punerii în funcțiune
HP-15 și HP-15c agenți de transfer termic fluizi disponibili sub formă de soluție 
pre-amestecată și formule de inhibitor, antigel și biocid combinate concentrate. 
Concepute pentru protejarea pe termen lung a sistemelor regenerabile împotriva 
coroziunii și contaminarii microbiologică, în timp ce asigură protecție la îngheț de la 
-14 până la -34°C, agenții fluizi HP conțin un inhibitor în conformitate cu EN 17671.
Premiatul TF1 Total Filter și filtrul TF1 Omega+ Filter de înaltă performanță 
protejează sistemele față de reziduuri și susțin eficiența îmbunătățită a încălzirii. 
Ingineria lor de precizie permite pompelor termice să utilizeze mai puțină energie 
pentru a ajunge la temperaturile necesare și debitele optime, fără niciun risc de 
blocaj în sistem.
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Agenți de transfer termic fluizi TF1 Total Filter TF1 Omega+ Filter
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Soluțiile universale de curățare, precum Cleaner F3, sunt create pentru eliminarea 
reziduurilor de flux decapant și de lipire din instalațiile noi, de sub pardoseală sau din 
sistemele de încălzire cu temperaturi scăzute, peste pardoseală, reabilitate. Soluția 
DS40 Descaler and Cleaner pentru decalcifiere și curățare este un produs de curățare 
rapidă, bazat pe acid citric, conceput pentru a înlătura depunerile de calcar, magnetita, 
sedimentele negre și alți contaminanți. Power Cleaner F8 este ideal pentru sistemele  
de țevi existente, cu impurități, care nu au fost tratate corespunzător.
În combinație cu aceste produse, Biocide F7 se ocupă de contaminarea microbiană, 
eliminând nămolul și dezvoltarea de mase fungice, pentru pregătirea sistemelor de 
încălzire prin pardoseală sau peste pardoseală, în vederea punerii în funcțiune.
După curățarea sistemului de sub pardoseală sau de peste pardoseală, acesta trebuie 
tratat cu un inhibitor de coroziune, precum Protector F1, iar pentru protecția față de  
o viitoare contaminare bacteriană, trebuie tratat cu Biocide F7.

Express Inhibitor Test 
este un test prin imersie, în 
teren, care verifică dozarea 
inhibitorului din sistem. 

Încălzire prin și peste pardoseală 

Soluții VerificareProbleme

Sedimente în sistemul  
de țevi de încălzire  
prin pardoseală

Contaminare 
bacteriană

Inhibitori de coroziune

Express Inhibitor TestSoluții universale de curățare
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Refractometer verifică protecția 
la îngheț și nivelurile de diluare 
a soluțiilor inhibitoare. Identifică 
și posibilele scurgeri, pentru ca 
nivelurile soluțiilor inhibitoare să 
poată fi completate, în vederea 
restabilirii protecției depline  
a sistemului.
Universal Test Kit este un kit  
de testare care oferă o gamă  
de teste, inclusiv benzi de pH 
pentru verificarea nivelurilor  
pH-ului care indică degradarea 
glicolului în sistem.

Soluțiile universale de curățare, precum  
Cleaner F3, sunt create pentru eliminarea 
reziduurilor de flux decapant și de lipire din 
instalație. Power Cleaner F8 este ideal pentru 
sistemele existente cu impurități, contaminate 
semnificativ.
În combinație cu aceste produse, Biocide F7 se 
ocupă de contaminarea microbiană, eliminând 
nămolul și dezvoltarea de mase fungice, pentru 
pregătirea sistemelor cu pompă de căldură 
geotermală în vederea punerii în funcțiune.
Fernox oferă o gamă amplă de agenți de  
transfer termic fluizi disponibili sub formă de 
soluție pre-amestecată și formule de inhibitor, 
antigel și biocid combinate concentrate.  

Pompă de încălzire cu sursă de aer

Soluții VerificareProbleme

Deteriorare 
provocată  
de îngheț 

Coroziune și 
depunere de 
calcar

Contaminare 
bacteriană

Agenți de transfer termic fluizi

Refractometer

Universal Test Kit

Conceput pentru protejarea pe termen lung a 
sistemelor regenerabile împotriva coroziunii și 
contaminarii microbiologice. HP-15 și HP-15c oferă 
protecție la îngheț, de la -14°C, până la -34°C, iar 
HP-5 și HP-5c asigură protecție la îngheț de la -4°C, 
până la -14°C. Fluidele HP conțin un inhibitor în 
conformitate cu EN 17671.
Premiatul TF1 Total Filter și filtrul TF1 Omega+ Filter 
de înaltă performanță protejează sistemele față de 
reziduuri și susțin eficiența îmbunătățită a încălzirii. 
Ingineria lor de precizie permite pompelor termice 
să utilizeze mai puțină energie pentru a ajunge la 
temperaturile necesare și debitele optime, fără  
niciun risc de blocaj în sistem.

Soluții universale de curățare TF1 Total Filter TF1 Omega+ Filter
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Solar S1 este un agent de transfer termic fluid inhibitor, 
pe bază de glicol, antigel, conceput specific pentru 
protejarea sistemelor de încălzire termică solară, atât în 
fazele lichide, cât și în fazele gazoase. Acest lucru asigura 
păstrarea proprietăților de transfer termic ale produsului 
odată cu protejarea pe termen lung a sistemului și 
prevenirea degradării glicolului.
Solar Cleaner este o soluție de curățare inhibitoare 
concepută să elimine produșii de degradare a glicolului și  
reziduurile de flux din instalațiile solare. Formula sa rapidă,  
fără formare de spumă înseamnă că funcționează eficient 
și poate fi eliminată ușor și rapid din sistem, pentru 
reducerea timpului total de curățare.

Refractometer verifică protecția la îngheț și nivelurile 
de diluare a soluțiilor inhibitoare. Identifică și posibilele 
scurgeri, pentru ca nivelurile soluțiilor inhibitoare să  
poată fi completate, în vederea restabilirii protecției 
depline a sistemului.
Universal Test Kit este un kit de testare care oferă  
o gamă de teste, inclusiv benzi de pH pentru verificarea 
nivelurilor pH-ului care indică degradarea glicolului  
în sistem.

Instalație termică solară

Probleme

Deteriorare 
provocată  
de îngheț 

Coroziune  
și depunere  
de calcar

Deteriorare produsă 
de descompunerea 
glicolului destabilizat 
la temperaturi ridicate 

Soluții Verificare

Refractometer Universal Test KitSolar S1 Solar Cleaner

https://fernox.ro


 NSF CIAS

CLOSED SYSTEMS CONTROL ASSOCIATION

CSCA
F O U N D A T I O N   M E M B E R

K62581

De mai bine de 50 de ani, Fernox este lider de piață datorită 
produselor de tratare a apei, concepute pentru reducerea 
consumului de energie și a emisiilor de CO2 generate de 
sistemele de încălzire din locuințe și spații comerciale.

Fernox își îmbunătățește constant gama existentă 
de produse și dezvoltă soluții noi, inovatoare pentru 
necesitățile clienților; încercăm activ să îmbunătățim 
eficiența lanțului nostru de aprovizionare și a logisticii  
și să reducem impactul asupra mediului înconjurător. 
Lucrăm activ pentru:
•  A obține alternative la materialele plastice de  

unică folosință
•  A folosi mai puțin plastic în ambalajele noastre
•  A crește proporția de conținut reciclat în  

produsele noastre
•  A minimiza numărul de elemente de ambalaj în 

produsele noastre
•  A căuta ambalaje alternative pentru creșterea 

eficiențelor de distribuție și reducerea numărului  
de vehicule aflate pe traseu

•  Produsele Fernox sunt disponibile în bidoane  
de 205 litri și containere IBC

•  Fernox a deschis calea formulelor și utilizărilor de soluții 
concentrate pentru tratarea, cu o singură doză, a până  
la 97% din instalațiile de încălzire din Marea Britanie;  
ceea ce a dus la o cantitate mai mică de deșeuri provenite 
de la ambalajele din plastic și la o logistică mai eficientă  
a transportului

•  Produsele nepericuloase, conforme cu Regulamentul 
REACH depășesc standardele din domeniu

•  Formule unice pentru o protecție excepțională a instalațiilor 
termice împotriva defecțiunilor provocate de coroziune, 
depunerile de calcar și acumularea de sedimente

•  Proiectarea produselor de calitate excelentă minimizează 
intervențiile manuale și asigură protecție pe termen lung 
împotriva defecțiunilor instalației, în timp ce ajută cu 
optimizarea consumului de energie

•  Atunci când Fernox Protector F1 și Cleaner F3 sunt 
folosite împreună, la fiecare încălzire a unei încăperi  
se pot obține mereu economii de gaz de până la 15%

Declarație privind mediul înconjurător

Email: romania@fernox.com Pentru mai multe informații, vizitați www.fernox.ro
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