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FERNOX
ROZWIĄZANIA DLA
SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
Fernox już od ponad 55 lat opracowuje wysokiej jakości rozwiązania w dziedzinie czyszczenia 
i uzdatniania wody w systemach grzewczych. Firma wywodzi się z Wielkiej Brytanii, w której 
rygorystyczne ustawodawstwo zobowiązuje wszystkich do dbania o jakość wody w instalacjach 
grzewczych.

FILTRY I PŁYNY

Filtry, płyny czyszczące  
i zabezpieczające poprawiają 
funkcjonowanie systemów 
centralnego ogrzewania i 
systemów solarnych w firmach 
oraz u indywidualnych klientów. 
Mała ilość awarii instalacji, 
która przyczynia się do 
znaczącej poprawy wydajności 
jest korzystna zarówno dla 
użytkowników końcowych, 
jak i dla instalatorów oraz 
serwisantów.

WYSOKIE WYMAGANIA 
JAKOŚCIOWE

Produkty Fernox są 
nieszkodliwe dla wszystkich 
powszechnie stosowanych 
materiałów i komponentów 
instalacji grzewczych i 
chłodniczych. Przechodzą 
one procedury testowe, które 
są bardziej wymagające 
niż te zalecane przez 
obowiązujące normy. Dlatego 
z łatwością Fernox spełnia 
wszystkie istotne wymagania 
jakościowe i normy 
bezpieczeństwa. Fernox 
jest również zalecany przez 
najlepszych instalatorów 
i producentów instalacji 
grzewczych i chłodniczych na 
całym świecie.

BADANIA I ROZWÓJ

Produkty Fernox są 
opracowywane i produkowane 
na miejscu. W laboratoriach 
Fernox są nieustannie 
wymyślane nowe rozwiązania, 
w wielu przypadkach 
wykonywane na zamówienie, 
mające na celu oczyszczanie 
i utrzymywanie czystości w 
instalacjach.
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DOBRA WODA PITNA
TO NIE TO SAMO, CO 
DOBRA WODA 
INSTALACYJNA
Jakość wody pitnej jest na najwyższym poziomie. Nic dziwnego, że instalacje grzewcze 
są nią standardowo napełniane. Ale dobra woda pitna to nie to samo, co dobra woda instalacyjna 
zwana też kotłową.

Problemy długoterminowe

W związku z tym, że niejednokrotnie latami cyrkuluje w instalacji, nawet najlepsza woda pitna 
powoduje w pewnym momencie spadek wydajności, awarie i uszkodzenia. Są to problemy, którym 
możemy zapobiec poprzez jej uzdatnianie.
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KOROZYJNA W STOSUNKU DO METALI

ZAWIERA ROZPUSZCZONE GAZY
TAKIE JAK TLEN

BOGATA W MINERAŁY (WAPŃ)

MOŻE ZAWIERAĆ BAKTERIE I PLEŚNIE



CZYSTA INSTALACJA PRZYNOSI 
KAŻDEMU KORZYŚCI

Po co przewidywać awarie, gdy można im zapobiegać?
Po co wymieniać części jeśli można je ochronić?
Po co akceptować spadek wydajności skoro cały czas może być taka sama?

Zapobieganie jest lepsze, niż naprawianie

Jakość wody określa w dużej mierze stan instalacji. Im mniej szans da się kamieniowi kotłowemu, 
osadom, korozji, bakteriom i wahaniom wartości pH, tym lepiej. Poprzez ochronę wrażliwych części 
i zapewnianie odpowiedniego natężenia przepływu, podwyższamy jakość i przedłużamy okres 
eksploatacji systemu. Zarówno instalatorzy, serwisanci jak i użytkownicy mają mniej problemów 
związanych z awariami i nieprzewidzianą dodatkową konserwacją.

Rzetelnie i profesjonalnie 
 
Wypracowujemy rozwiązania dla wszystkich systemów grzewczych i chłodniczych, w których 
cyrkuluje woda lub preparaty na bazie glikolu. Począwszy od kotłów centralnego ogrzewania, 
ogrzewania podłogowego, baterii słonecznych i pomp ciepła u konsumentów w domu, 
aż do profesjonalnych systemów w szpitalach, zakładach pracy, basenach i innych zastosowaniach 
na dużą skalę.

CZYSTY SYSTEMCZYSTY SYSTEM

 ■ Zachowuje wydajność i komfort użytkownika
 ■ Oszczędza energię i koszty
 ■ Rzadziej ulega awariom i wymaga mniej konserwacji
 ■ Ma duży okres eksploatacji
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 Jesteśmy dla instalatorów i użytkowników





ZANIECZYSZCZENIA USZKADZJĄ 
OD WEWNĄTRZ
Nie ma znaczenia, czy instalacja jest stara, czy nowa – woda instalacyjna ulega rozmaitym 
zanieczyszczeniom w momencie rozpoczęcia eksploatacji.

Korozja – popularna rdza
 
Korozja występuje między innymi z powodu obecności tlenu w wodzie. Może być pod postacią 
twardych osadów lub małych, oderwanych cząsteczek, które przemieszczają się po systemie 
wyrządzając szkody. 

Korozja elektrochemiczna, galwaniczna i lokalna
 
W każdej instalacji grzewczej stosowane są różne metale. Poprzez wodę instalacyjną znajdują się 
one ze sobą w kontakcie za pośrednictwem elektrolitów w roztworze. Powstaje przez to korozja 
elektrochemiczna lub galwaniczna. Oprócz tego w obrębie takich elementów  jak krany, grzejniki 
i inne komponenty może wystąpić przyspieszona korozja lokalna. Nawet stal nierdzewna jest na 
to wrażliwa, ze względu na podwyższoną zawartość chloru, który może się pojawić w wodzie 
instalacyjnej.

SKUTKISKUTKI

 ■ Grzejniki i ogrzewanie podłogowe ulegają zablokowaniu
 ■ Krany i urządzenia regulacyjne ulegają zatkaniu lub zaczynają ciec
 ■ Pompy i zawory mają krótszy okres eksploatacji

Fernox Protector i Inhibitor przeciwdziałają temu poprzez potrójną ochronę.
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Utrata wydajności i hałas w kotle spowodowane przez osadzanie się kamienia kotłowego.
 
Twardość wody pitnej jest określana przez zawartość wapnia i magnezu. Od 55°C substancje 
te wchodzą w reakcję z obecnym w wodzie wodorowęglanem. Powstaje w ten sposób kamień 
wapienny - kotłowy, który osadza się na wymiennikach, zaworach i innych częściach. Następuje 
spadek emisji ciepła, wrażliwe komponenty ulegają uszkodzeniu i w końcu się psują. Osadzanie 
się kamienia na wymienniku może oprócz tego powodować odgłosy gotowania w kotle. Wskutek 
napięcia termicznego mogą powstać małe pęknięcia, które powodują przeciekanie wymiennika.

Unikalny skład Fernox Protector F1 oraz Protector+ Filter Fluid zapewnia 
stabilny kompleks jonów wapnia i magnezu, dzięki czemu osad wapienny 
nie jest się już w stanie odkładać.
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OPTYMALNA WARTOŚĆ

Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwą wartość pH i bakterie.
 
Za wysokie lub za niskie wartości PH uszkadzają materiały, przez co różne części mogą przestać 
działać. Stal jest niezwykle wrażliwa na niską wartość pH, podczas gdy aluminium ulega szybkiemu 
uszkodzeniu przez zbyt wysoką kwasowość. Oprócz tego, żyjące w wodzie bakterie i pleśni mogą 
po pewnym czasie wyrządzić szkody, między innymi poprzez to, że powodują one tworzenie 
się gazu (gazu metanowego). W systemach, gdzie ma miejsce ogrzewanie przy niskiej temperaturze, 
organizmy te mają również wpływ na wartość pH.

Fernox chroni przed rdzą, kamieniem kotłowym oraz wahaniami wartości 
pH.



PLAN DZIAŁANIA FERNOX 
DLA WODY INSTALACYJNEJ
Sprawdzone i skuteczne podejście dla zapewnienia trwałej czystości wody instalacyjnej  
i systemu, który nie wymaga intensywnej konserwacji. Polecane zarówno dla eksploatowanych, 
jak i nowych instalacji.
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Napełniamy probówkę wodą 
instalacyjną do linii 50 ml po tym, 
jak kocioł działał przez minimum 
trzy minuty. Następnie patrzymy z 
góry do próbówki i koncentrujemy 
się na czarno-żółtym symbolu. Im 
gorzej widoczny jest symbol, tym 
poważniejsze jest zanieczyszczenie. 
W przypadku bardzo silnie 
zanieczyszczonej wody niezbędne 
jest dodatkowe oczyszczanie.

1 KONTROLA ZANIECZYSZCZEŃ ZA 
POMOCĄ SYSTEM WATER TEST

1 2

3

Filtr magnetyczny bezustannie oczyszcza wodę 
instalacyjną. Filtr można czyścić okresowo i bez wyłączania 
z użytku.

1. Zanieczyszczona woda wpływa do filtra.

2. Separator cząsteczek przerywa przepływ, cząsteczk 
brudu zbierają się u dołu filtra.

3. Technologia hydronicznego rozdzielania cząsteczek 
optymalizuje przepływ do dołu. Cząsteczki metali są 
zatrzymywane przez silny magnes neodymowy.

4. Czysta woda opuszcza filtr.

2 INSTALACJA FERNOX TF1
OMEGA / COMPACT / TOTAL FILTER

1 2

3

4
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Jeśli zanieczyszczenie wody instalacyjnej okaże się 
poważne przy kroku 1, to wówczas wymagane jest 
gruntowne czyszczenie przy pomocy pompy Fernox 
Powerflow Flushing Machine MKIII.

3
W RAZIE POTRZEBY PŁUKANIE CHEMICZNE 
PRZY POMOCY FERNOX POWERFLOW 
FLUSHING MACHINE MKIII

1. Płukanie wstępne całego układu przez 15 min. 
zmieniając kierunek przepływu co kilka minut.

2. Dodajemy środek Fernox Cleaner F3/F5/DS-40 
i włączamy cyrkulację zmieniąc kierunek przepływu 
co 15 min. przez minimum 2 godziny. Jeśli 
to możliwe, podgrzewamy kąpiel czyszczącą przy 
pomocy dostępnego źródła ciepła.

3. Zatrzymujemy źródło ciepła i wypłukujemy 
środek czyszczący Fernox Cleaner F3/F5/DS-40 
z całego układu przez 15 min. zmieniając kierunek 
co 2 min.

4. Wypłukujemy poszczególne grzejniki, 10 min. 
na grzejnik zmieniając w tym czasie kierunek 
przepływu.

5. Końcowe przepłukiwanie całej instalacji 
ma na celu ocenę wizualną czystości wody.

1

2

4

3

5

4 DODANIE DO INSTALACJI
FERNOX PROTECTOR+ / F1

Ten wzmocniony inhibitor korozji ze środkami 
dyspergującymi został specjalnie opracowany do 
stosowania z filtrem magnetycznym. 

Dodany środek dyspergujący do układu instalacyjnego 
uwalnia szlam (jeśli jakiś pozostał), zabezpiecza układ od 
wewnątrz tworząc ochronną powłokę oraz reguluje pH. 



ŚRODKI OCHRONNE I INHIBITORY 
FERNOX
Chemiczne środki ochronne i inhibitory Fernox zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją, 
osadzaniem kamienia kotłowego, zapewniają stabilną wartość pH i mogą być stosowane 
ze wszystkimi materiałami powszechnie stosowanymi w systemach grzewczych i chłodniczych. 
System zachowuje dłużej swoją wydajność i ma mniej problemów z awariami wrażliwych 
podzespołów.

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W SYSTEMACH Z METALAMI MIESZANYMI
■ Stal nierdzewna ■ Stal miękka ■ Żeliwo ■ Miedź (stopy) ■ Aluminium ■ Spoiwa lutownicze
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 ■ Zapobiega awariom spowodowanym przez szlam i zanieczyszczenie w systemach z metalami 
mieszanymi

 ■ Zapobiega powstawaniu gazu: nie trzeba już regularnie odpowietrzać grzejników
 ■ Zapobiega zacinaniu się pomp i hałasowi kotłowemu
 ■ Zapobiega zimnym punktom w grzejnikach, ponieważ nie zbiera się gaz ani magnetyt
 ■ Środki ochronne i inhibitory Fernox są nietoksyczne i przyjazne dla środowiska

Inhibitory katodoweInhibitory katodowe

Przez polaryzację metali w wodzie tworzy 
się powłoka ochronna na metalu.

Inhibitory anodoweInhibitory anodowe

Reagują z jonami metali na anodzie i powodują 
tworzenie się pasywacyjnej powłoki ochronnej 
na metalu.
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Inhibitory organiczneInhibitory organiczne

Adsorbują na powierzchniach metalowych i powodują tworzenie 
się hydrofobicznej błony ochronnej pokrywającej metal.



ŚRODKI CZYSZCZĄCE 
FERNOX
Środki czyszczące Fernox usuwają szlam oraz uwalniają osady kamienia kotłowego oraz inne 
zanieczyszczenia instalacji w nowych i eksploatowanych systemach. W ten sposób jest przywracana 
wydajność i zostaje ona zachowana na długi czas. Te uniwersalne rozwiązania chemiczne mogą być 
stosowane w każdej instalacji.
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 ■ Usuwanie szlamu, kamienia kotłowego i innych zanieczyszczeń
 ■ Nieszkodliwy dla wszystkich metali i tworzyw sztucznych powszechnie stosowanych 

w systemach grzewczych
 ■ Do używania we wszystkich powszechnie stosowanych pompach czyszczących
 ■ Nietoksyczne i przyjazne dla środowiska

Przed czyszczeniemPrzed czyszczeniem Po czyszczeniuPo czyszczeniu
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FILTRY MAGNETYCZNE FERNOX 
REZULTAT INNOWACJI
Im mniej poświęcasz czasu na konserwację tym lepiej. Filtry 
magnetyczne są nie tylko najlepszym sposobem utrzymywania 
instalacji grzewczej w czystości, ale są również bardzo przyjazne 
w użytkowaniu.
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Szlam i inne cząsteczki zanieczyszczeń zaczynają 
przemieszczać się wewnątrz instalacji, gdy tylko zostanie 
rozpoczęta jej eksploatacja. Przy pomocy filtra Fernox 
zanieczyszczenia zostają natychmiast wychwycone i 
odtransportowane dzięki technologii hydronicznego 
rozdzielania cząsteczek i silnemu magnesowi 
neodymowemu, tak aby je łatwo usunąć z obiegu.

Łatwy montaż
 
Filtry Fernox – to banalnie łatwy montaż na rurach 
przy pomocy łączników zaciskowych lub połączeń 
gwintowanych GW. W zależności od pojemności 
instalacji i możliwości montażu należy dobrać 
odpowiedni filtr. Mogą one zostać umieszczone 
zarówno poziomo, pionowo, jak i ukośnie.

Łatwy w użyciu
 
Oczyszczanie instalacji dokonuje się bez wyłączania 
instalacji z użytkowania oraz bez użerania się 
z brudem – po prostu poprzez usunięcie magnesu 
z filtra i przepłukanie go. Dzięki podwójnym 
pierścieniom uszczelniającym i solidnej obudowie filtr 
będzie działał przez długie lata.
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KORZYŚCIKORZYŚCI
 ■ Wrażliwe części są chronione przed erozją (wygładzaniem)
 ■ Zapobieganie uszkodzeniom i awariom spowodowanym 

przez uwolnione cząsteczki szlamu i brudu
 ■ Oczyszczanie przy pomocy techniki hydrocyklonowej 

i magnetycznej
 ■ Szybkie oczyszczanie bez zbędnego zamieszania
 ■ Do montowania na przewodach pionowych, poziomych i ukośnych

ZWYCIĘSKIE POŁĄCZENIE DLA KAŻDEJ INSTALACJIZWYCIĘSKIE POŁĄCZENIE DLA KAŻDEJ INSTALACJI
Filtry Fernox działają optymalnie w połączeniu z Protector+ Filter Fluid. Osad
kamienia kotłowego i korozja nie mają żadnych szans, gdy wartość pH pozostaje
stabilna. Dodany środek dyspergujący uwalnia szlam i transportuje go do filtra.
System zachowuje dłużej swoją wydajność, ma mniej problemów z awariami, 
a użytkownik nie musi poświęcać wiele czasu na konserwację.



FERNOX 
TF1 TOTAL FILTER
Wysokiej jakości filtr, który usuwa różne rodzaje
zanieczyszczeń z wody instalacyjnej przy pomocy techniki 
hydrocyklonowej i magnetycznej. Rezultat długoletnich badań 
prowadzonych przez Fernox. Bardzo prosty w instalacji 
i użytkowaniu.
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Specyfikacje i waga
 ■ Maksymalna temperatura   100oC
 ■ Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne  3 bar
 ■ Maksymalne obiętościowe natężenie przepływu 50l/min
 ■ Właściwości magnetyczne   magnes neodymowy 9000 Gauss
 ■ Materiał obudowy    nylon wzmocniony włóknem szklanym
 ■ Filtr TF1 Total z połączeniem 22 mm  1,53 kg
 ■ Filtr TF1 Total z połączeniem 28 mm  1,76 kg
 ■ Filtr TF1 Total gwint 3/4”    1,47 kg
 ■ Filtr TF1 Total gwint 1”    1,69 kg

FERNOX 
TF1 COMPACT FILTER
Idealny w sytuacjach ograniczonej przestrzeni. Filtr TF1 
Compact może zostać zainstalowany w różnych kierunkach i 
działa nawet pod kątem 45 stopni. Wysokiej jakości filtr, który 
usuwa wszystkie rodzaje zanieczyszczeń z wody instalacyjnej 
przy pomocy techniki hydrocyklonowej i magnetycznej.

Specyfikacje i waga
 ■ Maksymalna temperatura   100oC
 ■ Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne  3 bar
 ■ Maksymalne obiętościowe natężenie przepływu 50l/min
 ■ Właściwości magnetyczne   magnes neodymowy 9000 Gauss
 ■ Materiał obudowy    nylon wzmocniony włóknem szklanym
 ■ Filtr TF1 Total z połączeniem 22 mm  1,40 kg
 ■ Filtr TF1 Total gwint 3/4”    1,34 kg



FERNOX 
TF1 OMEGA FILTER
Wielka moc czyszcząca TF1 Omega Filter kryje się w 
kombinacji techniki hydrocyklonowej i magnetycznej, 
umieszczonej w niewielkiej obudowie z mosiądzu 
niklowanego. Idealny dla instalacji z małą ilością przestrzeni 
lub trudno dostępnymi miejscami.
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Specyfikacje i waga 3/4 i 1”
 ■ Maksymalna temperatura   100oC
 ■ Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne  10 bar
 ■ Maksymalne obiętościowe natężenie przepływu 50l/min
 ■ Właściwości magnetyczne   magnes neodymowy 9000 Gauss
 ■ Materiał obudowy    mosiądz niklowany
 ■ Filtr TF1 Omega 3/4    1,47 kg
 ■ Filtr TF1 Omega 1”    1,69 kg

FERNOX 
TF1 OMEGA+ FILTER
Wysokiej jakości filtr, który usuwa różne rodzaje
zanieczyszczeń z wody instalacyjnej przy pomocy techniki 
hydrocyklonowej i magnetycznej. Rezultat długoletnich badań 
prowadzonych przez Fernox. Bardzo prosty w instalacji 
i użytkowaniu.

Specyfikacje i waga 1 1/4” i 1 1/2” 
 ■ Maksymalna temperatura   100oC
 ■ Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne  3 bar
 ■ Maksymalne obiętościowe natężenie przepływu 1 1/4 - 80l/min
 ■       1 1/2 - 100l/min
 ■ Właściwości magnetyczne   magnes neodymowy
 ■ Materiał obudowy    mosiądz niklowany
 ■ Filtr TF1 Omega 1 1/4    4,96 kg
 ■ Filtr TF1 Omega 1 1/2    4,81 kg
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FERNOX 
TF1 DELTA FILTER
Specjalnie opracowany dla zastosowania w dużych 
systemach. TF1 Delta chroni kluczowe części profesjonalnych 
instalacji grzewczych i chłodzących przy pomocy techniki 
hydrocyklonowej i magnetycznej. Ten filtr posiada obudowę 
z solidnego mosiądzu niklowanego i spełnia wszystkie
aktualne kryteria konserwacyjne związane z minimalizacją 
czasu wyłączenia systemu z użytkowania.

Specyfikacje i waga
 ■ Objętość wewnętrzna    3,2l
 ■ Maksymalne obiętościowe natężenie przepływu 200l/min
 ■ Właściwości magnetyczne   magnes neodymowy 13500 Gauss 

Maksymalna temperatura   120oC
 ■ Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne  16 bar (PN16)
 ■ Zawór spustowy    3/4 x 1” BSP (ISO 228)
 ■ Uszczelki filtrów    utwardzony nadtlenek EPDM
 ■ Materiał obudowy    mosiądz niklowany
 ■ 2” zawór kulkowy    17 kg
 ■ 2” gwint BSP     17 kg
 ■ 2” kołnierz     24 kg

 ■ Nadaje się do poziomych i pionowych instalacj 
prowadzących w obydwu kierunkach przepływu

 ■ Można go szybko i łatwo oczyścić bez demontażu 
filtra

 ■ Automatyczny odpowietrzacz z automatycznym 
zaworem – 12 bar (174 psi)

 ■ Wysokiej jakości magnes neodymowy nadający 
się do wysokich temperatur



 ■ OCZYSZCZA W RAMACH 
JEDNEGO ZASTOSOWANIA

 ■ OPTYMALIZUJE WYDAJNOŚĆ
 ■ USUWA BLOKADY
 ■ NADAJE SIĘ DLA KAŻDEGO 
SYSTEMU



FERNOX I TRWAŁOŚĆ 
W PIĘCIU NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKTACH

 ■ Dłuższa maksymalna wydajność > 
niższe zużycie energii

 ■ Fernox Protector F1 + Cleaner F3: 15% 
oszczędności na gazie za każdym 
razem, gdy pomieszczenie jest 
ogrzewane = średnio 110 Kg CO2 na rok

1 ZACHOWANIE WYDAJNOŚCI

 ■ Nietoksyczny i przyjazny dla 
środowiska

 ■ KIWA-ATA

 ■ Znak jakości COSHH Zero (Kontrola 
Substancji Niebezpiecznych dla 
Zdrowia)

 ■ Płyn Belgaqua Kategorii 3 (najmniej 
szkodliwa woda niepitna)

 ■ EN 1717 (Ochrona wody pitnej 
w instalacjach wodnych przed 
zanieczyszczeniem)

2 ŚRODKI PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

 ■ Części i instalacje są chronione > mniej 
odpadów

3 DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI

 ■ Mniej awarii > mniej godzin i 
kilometrów dla instalatorów

4 MNIEJ KONSERWACJI

 ■ Certyfikacja BSI (British Standards 
Institute)

 ■ Rygorystyczne audyty u firm, które 
dostarczają nam surowce

5 ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA



PROFESJONALNE  CZYSZCZENIE 
INSTALACJI GRZEWCZYCH

www.hydrochem.co

INFORMACJE I KONSULTACJA

DARIUSZ NOWAK
602 778 912


