
Pripravte svoj vykurovací systém 
na budúcnosť a ochráňte životné 
prostredie vďaka obnoviteľným 
technológiám
Partnerstvo so spoločnosťou Fernox využitím tých 
správnych riešení

https://www.fernox.sk
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Podzemné tepelné čerpadlo

Riešenia Kontrola

Poškodenie 
mrazom

Univerzálne čističe Express Inhibitor Test

Refractometer slúži na meranie úrovní ochrany 
proti zamrznutiu a pomeru riedenia inhibítora. 
Zároveň slúži na odhaľovanie potenciálnych 
netesností, vďaka čomu možno inhibítor dolievať 
a obnoviť tak komplexnú ochranu systému.
Universal Test Kit ponúka rad testov vrátane 
prúžkov na meranie pH, ktoré sú určené na 
kontrolu hladín pH. Tieto bývajú príznakom 
rozkladu glykolu v systéme.
Express Inhibitor Test ponúka inštalatérom 
rýchlu analýzu hladín dávkovania a následnú 
jednoduchú správu a záznam testovacích 
vzoriek.

Na odstraňovanie nečistôt po montáži a zvyškov po spájkovaní sú navrhnuté univerzálne 
čističe, akým je napríklad výrobok Cleaner F3. Power Cleaner F8 je ideálny pre existujúce 
a mimoriadne znečistené systémy.
V kombinácii s týmito produktmi Biocide AF10 zlikviduje bakteriálne znečistenie, odstráni  
sliz a hubové porasty a pripraví sústavu podzemného čerpadla na uvedenie do prevádzky.
HP-15 a HP-15c predstavujú tekutiny na prenos tepla, ktoré sú pripravené ako zmes 
koncentrovaných zložiek inhibítora, nemrznúcej kvapaliny a biocídu. Produkt je navrhnutý 
na dlhodobú ochranu obnoviteľných systémov pred koróziou a mikrobiálnym znečistením. 
Zároveň však má poskytovať ochranu pred zamrznutím od -14 do -34 °C. Tekutiny radu  
HP obsahujú inhibítor v súlade s normou EN 17671.
Oceňovaný produkt TF1 Total Filter, TF1 Compact Filter, TF1 Omega Filter a 
vysokovýkonný TF1 Omega+ Filter chránia systémy pred nečistotami a podporujú vyššiu 
účinnosť vykurovania. Ich presne vyladené zloženie umožňuje tepelným čerpadlám 
spotrebúvať menej energie na dosiahnutie požadovaných teplôt. Vďaka optimálnemu 
prietoku neexistuje riziko, že by sa systém zablokoval.
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Univerzálne čističe, akým je napríklad Cleaner F3, sú navrhnuté na odstraňovanie 
nečistôt po montáži a zvyškov po spájkovaní z nových podlahových inštalácií, 
prípadne z renovovaných radiátorových nízkoteplotných vykurovacích systémov. 
DS40 Descaler and Cleaner je rýchlo pôsobiaci kyselinový čistič navrhnutý na 
odstraňovanie vodného kameňa, čierneho kalu a iných kontaminantov. Na čistenie 
existujúceho a zaneseného potrubia, ktorému sa nevenovala dostatočná pozornosť, 
je vhodný produkt Power Cleaner F8. 
V kombinácii s týmito produktmi Biocide AF10 zlikviduje mikrobiálne znečistenie, 
odstráni sliz a hubové porasty a pripraví sústavu podlahového či radiátorového 
vykurovacieho systému na uvedenie do prevádzky.
Po vyčistení podlahového či radiátorového systému je vhodné ho ošetriť 
inhibítorom korózie, ako je napríklad Protector F1. Zároveň sa odporúča systém 
ochrániť proti budúcej bakteriálnej kontaminácii, na čo slúži prípravok Biocide AF10.

Express Inhibitor Test 
predstavuje ponorný 
test, ktorý sa realizuje 
priamo na mieste, a slúži 
na kontrolu dávkovania 
inhibítora v systéme. 
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Refractometer slúži na 
meranie úrovní ochrany 
proti zamrznutiu a pomeru 
riedenia inhibítora. Zároveň 
slúži na odhaľovanie 
potenciálnych netesností, 
vďaka čomu možno inhibítor 
dolievať a obnoviť tak 
komplexnú ochranu systému.
Universal Test Kit ponúka 
rad testov vrátane prúžkov 
na meranie pH, ktoré sú 
určené na kontrolu hladín 
pH. Tieto bývajú príznakom 
rozkladu glykolu v systéme.

Na odstraňovanie nečistôt po montáži a zvyškov po spájkovaní sú navrhnuté univerzálne čističe, 
akým je napríklad výrobok Cleaner F3. Power Cleaner F8 je ideálny pre existujúce a mimoriadne 
znečistené systémy.
V kombinácii s týmito produktmi Biocide AF10 zlikviduje mikrobiálne znečistenie, odstráni sliz a 
hubové porasty a pripraví sústavu podlahového či radiátorového vykurovacieho systému na uvedenie 
do prevádzky.  
Spoločnosť Fernox ponúka komplexný rad tekutín na prenos tepla, ktoré sú pripravené ako zmes 
koncentrovaných zložiek inhibítora, nemrznúcej kvapaliny a biocídu. Produkty sú navrhnuté na 
dlhodobú ochranu obnoviteľných systémov pred koróziou a mikrobiálnym znečistením. HP-15 a 
HP-15c zaisťujú ochranu pred zamrznutím v rozsahu -14 až -34 °C. HP-5 a HP-5c ponúkajú ochranu 
pred zamrznutím od -4 do -14 °C. Tekutiny HP obsahujú inhibítor v súlade s normou EN 17671.
Oceňovaný produkt TF1 Total Filter, TF1 Compact Filter, TF1 Omega Filter a vysokovýkonný 
TF1 Omega+ Filter chránia systémy pred nečistotami a podporujú vyššiu účinnosť vykurovania. Ich 
presne vyladené zloženie umožňuje tepelným čerpadlám spotrebúvať menej energie na dosiahnutie 
požadovaných teplôt. Vďaka optimálnemu prietoku neexistuje riziko, že by sa systém zablokoval.
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Solar S1 je inhibítor, nemrznúca kvapalina a kvapalina 
na prenos tepla na glykolovom základe, ktorá je 
špecificky navrhnutá na ochranu solárnych vykurovacích 
systémov, a to jednak vo fáze kvapalnej, ale aj plynnej. 
Vďaka tomuto zostanú zachované vlastnosti tepelného 
prenosu produktu, no súčasne sa aj zabezpečí dlhodobá 
ochrana systému a predíde sa rozpadu glykolu.
Solar Cleaner je inhibovaný čistič určený na 
odstraňovanie produktov rozkladajúcich glykol a zvyškov 
po spájkovaní zo solárnych systémov. Jeho zloženie 
nevytvára penu a rýchlo pôsobí, vďaka čomu sa dá 
používať efektívne. Dá sa jednoducho a rýchlo odstrániť 
zo systému, čo znižuje celkový čas čistenia.

Refractometer slúži na meranie úrovní ochrany proti 
zamrznutiu a pomeru riedenia inhibítora. Zároveň slúži 
na odhaľovanie potenciálnych netesností, vďaka čomu 
možno inhibítor dolievať a obnoviť tak komplexnú 
ochranu systému.
Universal Test Kit ponúka rad testov vrátane prúžkov  
na meranie pH, ktoré sú určené na kontrolu hladín pH. 
Tieto bývajú príznakom rozkladu glykolu v systéme.
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Spoločnosť Fernox je už viac než 50 rokov lídrom na trhu 
produktov na ošetrenie vody zameraných na zníženie spotreby 
energií a emisií CO2 generovaných domácimi a komerčnými 
vykurovacími systémami.

Spoločnosť Fernox aj naďalej vylepšuje svoje  
súčasné portfólio produktov, pričom neustále vyvíja 
nové a inovatívne riešenia pre potreby zákazníkov. 
Navyše sa aktívne snažíme zlepšovať efektivitu n 
ašej dodávateľskej siete a logistiky so zreteľom  
na znižovanie nášho vplyvu na životné prostredie. 
Aktívne sa venujeme týmto problematikám:
•  Vyhľadávanie alternatív pre jednorazové plasty
•  Celkové zníženie spotreby plastov v našich 

obalových materiáloch
•  Zvýšenie pomeru využívania recyklovaného obsahu  

v našich obalových materiáloch
•  Minimalizácia množstva obalových materiálov našich 

produktov
•  Vyhľadávanie alternatívnych spôsobov balenia v 

záujme zvyšovania efektivity distribúcie a zníženia 
počtu vozidiel na cestách

•  Produkty Fernox sú dostupné v 205-litrových 
bubnoch a stredne veľkých kontajneroch.

•  Spoločnosť Fernox je priekopníkom v oblasti 
koncentrovaného zloženia a aplikácií na jednodávkové 
ošetrenie až 97 % vykurovacích systémov v Spojenom 
kráľovstve. Výsledkom je menej obalového materiálu, 
plastového odpadu a efektívnejšia prepravná logistika.

•  Produkty sú bezpečné a v súlade s normou REACH,  
čo prekračuje priemyselné štandardy

•  Jedinečné zloženia pre výnimočnú ochranu systému pred 
neefektívnosťou kotla a poruchami spôsobenými koróziou 
či nahromadením kalu a vodného kameňa.

•  Zloženie tohto špičkového produktu minimalizuje potrebu 
manuálnych zásahov a zároveň poskytuje dlhodobú 
ochranu pred poruchami systému, pričom pomáha pri 
optimalizácii spotreby energie

•  Pri súčasnom použití produktov Fernox Protector F1 
a Cleaner F3 možno pri každom vykúrení miestnosti 
dosiahnuť úsporu plynu až na úrovni 15 %.

Vyhlásenie o ochrane životného prostredia

Fernox, 2 Genesis Business Park, Albert Drive 
Sheerwater, Woking, Surrey GU21 5RW United Kingdom     
Tel: +44 (0) 330 100 7750   Email: sales@fernox.com Pre viac informácií navštívte www.fernox.sk
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