
¡ Beschermt uw verwarmings- of koelinstallatie
¡ Verlaagt uw energieverbruik
¡ Bespaart u kosten

Fernox TF1 Omega Filter 

& Fernox Filter Fluid+ Protector

DE WINNENDE COMBINATIE 

VOOR ELKE INSTALLATIE
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FERNOX BESCHERMT UW INSTALLATIE 

EN BESPAART U KOSTEN

Heeft u een verouderde of verstopte installatie?

Vraag naar een F

hun rendement. Een F

grondig. Door de spoelpomp rechtstreeks aan te sluiten op het circuit wordt

slib en bacteriën.

¡

¡

¡

¡

DE VOORDELEN VAN EEN SCHOON SYSTEEM

¡ Bespaar onderhouds- en energiekosten

¡ Behoud het rendement van uw ketel

¡ Minder last van storingen 

¡ Verleng de levensduur van uw verwarmings- of koelsysteem

Met een nieuwe cv-ketel begint u direct met besparen. Want elke nieuwe ketel is 

uitgerust met technologie waarmee u jarenlang van maximaal rendement profi teert. 

Maar wist u ook dat een schoon systeem daarvoor een vereiste is?

Het systeem van uw bestaande verwarming is al verontreinigd, bijvoorbeeld in radiatoren. Daarom is het het zeer 

raadzaam om een reinigingssysteem te installeren. Met een Fernox TF1 Filter en Fernox Filter Fluid+ Protector 

beschermingsmiddel is uw hele systeem jarenlang perfect beschermd. Reeds aanwezige vervuiling wordt effectief 

verwijderd. Met een schoon systeem werkt uw installatie langer, zuiniger en storingsvrijer.

Maximaal profi teren van uw verwarmings- of koelsysteem?

Vraag uw installateur naar de voordelen van een Fernox zuiveringssysteem. Welk merk u ook heeft, 

Fernox TF1 Filter en Fernox Filter Fluid+ Protector is de winnende combinatie voor elke installatie. 

Ook voor een vloerverwarming, warmtepomp of zonneboilersysteem.
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Daarom Fernox Filter Fluid+ Protector

¡ Detecteert roest, slib en vuildeeltjes en voert ze af naar elk 

 type systeemfi lter

¡ Voorkomt vorming van zwart corrosieslib en afzettingen

¡ Voorkomt vorming en afzetting van kalkschilfers in warmtewisselaars

¡ Verlengt de levensduur van uw installatie

¡ Voorkomt blokkeringen in leidingen, kranen en radiatoren

¡ Zorgt voor rendementsbehoud en energiebesparing

¡ Voorkomt kookgeluiden op de ketel en gasophoping in de radiatoren

¡ Regelmatig ontluchten van radiatoren niet meer nodig

¡ Bespaart reparatie- en onderhoudskosten

Daarom een Fernox TF1 Filter

¡ Beschermt gevoelige onderdelen tegen 

erosie (afvlakking)

¡ Voorkomt schade of storingen door 

losgekomen slib- en vuildeeltjes 

¡ Beschermt de pomp en andere kostbare 

onderdelen in de installatie

¡ Verwijdert vrij “zwevend” slib en 

 vuildeeltjes (afzetting)

¡ Excellente ‘eerste doorgang’ fi ltratie

¡ Snelle reiniging zonder gedoe

DE WINNENDE COMBINATIE VOOR ELKE INSTALLATIE

VOORKOM SCHADE DOOR 

VERONTREINIGD SYSTEEMWATER

Heeft u een verouderde of verstopte installatie?

Vraag naar een Fernox krachtspoeling. Door verstopping of veroudering verliezen verwarmings- of koelsystemen 

hun rendement. Een Fernox krachtspoeling reinigt uw centrale verwarming, vloerverwarming of warmtewisselaar 

grondig. Door de spoelpomp rechtstreeks aan te sluiten op het circuit wordt dit ontdaan van kalkaanslag, roest, 

slib en bacteriën.

¡ Verwijdert blokkades en zorgt voor optimale circulatie

¡ De juiste warmteafgifte behalen > energiebesparing tot wel 15%

¡ Langere levensduur van de gehele installatie

¡ U voorkomt onnodige storingen en kosten
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AANBEVOLEN DOOR 

INSTALLATEURS EN PRODUCENTEN

Al meer dan 50 jaar staat Fernox 

voor innovatie op het gebied van 

systeemwaterzuivering. Niet voor niets 

wordt Fernox wereldwijd aanbevolen 

door de beste installateurs en 

producenten van verwarmings- en 

koelinstallaties. 

Haal het maximale uit uw installatie, 

vertrouw ook op Fernox. 

www.fernox.com

Meer weten? Kijk op fernox.com of vraag uw installateur om meer informatie.

Fernox Nederland

035 69 55 444 

nederland@fernox.com

Fernox België

014 44 50 00

belgie@fernox.com

Binnendelta 11e

1261 WZ Blaricum

06 24905922

info@cv-service.nl

www.cv-service.nl


