
UTESNENÁ KONŠTRUKCIA  
BEZ VEKA

Nová generácia precízne 
skonštruovaných filtrov z  
kompozitného polyméru

TF1 Sigma Filter je navrhnutý  
ako vodotesná jednotka.
Vďaka precízne vyhotovenej 
konštrukcii tento inovatívny, 
bezvekový, utesnený filter nevyžaduje 
potrebu odvrzdušňovacích otvorov 
(vzduch sa odvetráva do systému 
cez potrubie). TF1 Sigma Filter bol 
vytvorený so zreteľom na elimináciu 
akéhokoľvek potenciálneho rizika 
netesností. Dizajn inovatívneho 
filtra v sebe zahŕňa poniklované 
mosadzné potrubie osadené ku telu z 
kompozitného plastu, čo zjednodušuje 
montáž.
Dvojité radiálne tesnenia zaisťujú 
vodotesné zabezpečenie a maximálnu 
spoľahlivosť. Nie sú potrebné žiadne 
dodatočné náklady na servis filtra, 
pretože počas jeho prevádzkovej 
životnosti sa nestretnete so žiadnou 
výmenou „O-krúžkov“ či iných súčastí.

POKROČILÝ  
POLYMÉR

TF1 Sigma Filter sa vyrába 
zo vstrekovaného polyméru 
priemyselnej triedy.
Materiál sa ideálne hodí 
na výrobu filtrov: disponuje 
vysokou tvrdosťou a odolnosťou 
voči hydrolýze. Zároveň má 
vylepšenú povrchovú úpravu a 
vlastnosti pri výrobe výliskov. 
Znamená to, že každý výlisok je 
dokonale tvarovaný a poskytuje 
silu a odolnosť proti extrémnym 
hodnotám teploty a tlaku.

JEDNODUCHÁ  
MONTÁŽ

Jedinečné konštrukčné 
vlastnosti TF1 Sigma Filter 
zabezpečujú čo najrýchlejší 
a najjednoduchší proces 
montáže.
Na rýchlu montáž je k 
dispozícii verzia so zasúvacím 
hrdlom a s plochými kľúčmi, 
aby bolo možné lisovacie 
tvarovky správne utiahnuť 
bez poškodenia potrubia. 
Inštalatéri nebudú mať problém 
namontovať filter.

HYBRIDNÉ LEPIDLO 
STROJÁRENSKEJ TRIEDY

Horná a spodná lisovacia 
sekcia tela TF1 Sigma Filter 
je k sebe priskrutkovaná. 
Priemyselné lepidlo sa 
používa na vytvorenie 
pevného a trvalého spoja 
medzi prepájacími sa 
sekciami.
Použité lepidlo poskytuje 
dokonalú tvrdosť, vysokú 
odolnosť proti nárazom spolu  
s vynikajúcou pevnosťou spojov  
v rámci širokého rozsahu teplôt, 
čím sa posilňuje spojenie dvoch 
častí tela filtra.

VYLEPŠENÁ  
KONŠTRUKCIA ZÁVITOV

V rámci TF1 Sigma Filter 
došlo k vylepšeniu všetkých 
závitov. Zlepšila sa ich 
veľkosť a sklon, vďaka čomu 
do seba diely hladko zapadnú 
a spojenie medzi jednotlivými 
komponentmi bude pevné.
Eliminuje sa tak možnosť 
skríženia závitov počas 
montáže, čo ešte viac vylepšuje 
celkovú odolnosť filtra.
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VYSOKÝ VÝKON:  
MAGNETICKÉ A NEMAGNETICKÉ NEČISTOTY

KOMPLEXNÉ  
TESTOVANIE

TF1 Sigma Filter bol komplexne 
testovaný v súvislosti s 
účinnosťou a odolnosťou proti 
usádzaniu nečistôt. Testovanie 
dlhodobej odolnosti prebiehalo 
cyklickou zmenou tlaku medzi 
2 a 10 barmi spolu s cyklickou 
zmenou teploty od -5 °C do 
90 °C. TF1 Sigma Filter prešiel 
testovaním zameraným na 
zistenie, či sa nečistotám 
nepodarí ho zablokovať.
Fernox zabezpečuje 10-ročnú 
záruku na všetky filtre TF1 Sigma.

FLEXIBILNÝ  
SMER MONTÁŽE

TF1 Sigma Filter možno 
namontovať v rôznom smere 
vrátane vodorovného a 
zvislého, či na ľubovoľný bod 
v rozsahu 360°. Maximálnu 
flexibilitu pri montáži v malých 
alebo stiesnených priestoroch 
zabezpečuje vlastnosť, kedy 
filter možno od zvislej pozície 
umiestniť až do polohy 45°.
TF1 Sigma Filter sa dá osadiť na 
každé miesto vrátane oblastí, kde 
je obmedzený priestor..

SEKCIE S  
HRUBŠOU STENOU

BOD PLNENIA  
CHEMIKÁLIAMI

VYLEPŠENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JEDINEČNÝ TVAR

Došlo k rozšíreniu stenových 
sekcií všetkých vstrekovaných 
komponentov, čo prekračuje 
konštrukcie alternatívnych 
filtrov.
Vďaka týmto úpravám je filter 
trvácnejší a dokáže odolať 
vyššiemu systémovému tlaku. 
Sekcie s hrubšou stenou môžu 
napomôcť aj pri zlepšovaní 
procesu formovania, čo vedie k 
vyššej kvalite povrchovej úpravy.

Vypúšťací ventil TF1 Sigma 
Filter je multifunkčný.
Po natlakovaní systému slúži  
ako bod plnenia produktov  
Fernox Express. Pred plnením je 
filter potrebné vyčistiť. Po montáži 
filtra možno do systému cez 
odtokový ventil vlievať rad 500 ml 
chemikálií značky Fernox. Stačí 
na to otočiť filter o 180 stupňov.

VYLEPŠENÉ  
TESNIACE PLOCHY

Vo filtri TF1 Sigma Filter 
došlo k vylepšeniu tesniacich 
plôch. Vstrekované výlisky 
boli skonštruované tak, aby 
zabezpečili, že telo filtra 
dokáže úplne pokryť a vyplniť 
tesniace plochy.
Vďaka poznatkom o zmršťovaní 
dielov a konštrukčných 
toleranciách dokázala spoločnosť 
Fernox vytvoriť skutočne 
vodotesný filter z kompozitného 
polyméru, ktorý disponuje 
bezpečným utesnením. Inštalatéri 
môžu mať istotu o bezpečnosti 
a spoľahlivosti filtra, čím sa 
minimalizuje riziko opakovaných 
opráv a šetrí sa čas strávený na 
mieste montáže.

V porovnaní s konštrukciou alternatívnych filtrov má  
TF1 Sigma Filter vylepšenú povrchovú úpravu.
Sklovlákno v polyméri je na povrchu formy menej nápadné, vďaka  
čomu sa zabezpečuje viac konzistentná povrchová úprava a farba.

TF1 Sigma Filter má jedinečný kupolovitý tvar.
Tvar dodáva telu filtra v porovnaní s konštrukciou s plochým vekom 
väčšiu tvrdosť a odolnosť, vďaka čomu môže odolávať vyšším tlakom.

DVOJITÉ  
RADIÁLNE TESNENIE

Konštrukcia TF1 Sigma Filter 
využíva dvojité radiálne 
tesnenia na spojoch medzi 
potrubím a hlavným telom 
filtra, no aj medzi hornými a 
spodnými výliskami, z ktorých 
samotné hlavné telo filtra 
pozostáva.
TF1 Sigma Filter je všestranný a 
bezpečný, vďaka čomu ho možno 
namontovať do rôznych polôh. 
Tesnenia sú robustné a presnosť 
spojových povrchov zaisťuje pri 
otáčaní potrubia do požadovanej 
polohy plynulý, no stále citeľný 
pocit. Dvojité radiálne tesnenie 
medzi horným a spodným 
výliskom zabezpečujú, že z tela 
filtra neunikne žiadna voda.

Filter TF1 Sigma Filter 
disponuje špičkovou 
rýchlosťou filtrovania, a to  
pri širokom rade prietokov.  
K dispozícii sú dve veľkosti 
filtra (¾" a 1" verzie), vďaka 
čomu je produkt mimoriadne 
všestranný a vhodný na  
rôzne využitie.
Tvarovaná vnútorná priehradka 
narušuje prúdenie vody filtrom a 
odstraňuje tak častice, ktoré sú 
vo vode ponorené. Technológia 
hydronického oddeľovača častíc 
(HPS) zabezpečuje zmenu smeru 
prúdenia týchto častíc, v dôsledku 
čoho sa v záujme jednoduchého 
zachytenia usadia na tele a 
základni filtra.

Email: Slovakia@fernox.com   www.fernox.sk

TF1 Sigma Filter má vysoko 
účinný pomer zachytávania 
magnetických aj nemagnetických 
nečistôt v systéme. Vďaka HPS sa 
vo filtri znižuje rýchlosť prúdenia 
magnetických aj nemagnetických 
častíc, čo zvyšuje účinnosť 
magnetu a zaisťuje lepšie 
zachytávanie tohto druhu  
nečistôt. Nemagnetické nečistoty 
sa zas usádzajú na tele filtra.

Budúca generácia precízne  
skonštruovaných, filtrov z  
kompozitného polyméru

TF1 Sigma Filter 
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1"

¾"

Dostupný vo 
veľkostiach 3/4" a 1"Jednoduchá 

a rýchla 
inštalácia

Rýchle  
odkalenie  
filtra

Jednoduchý 
servis bez 
navýšenia 
nákladov


