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Čo je to Filter Fluid+ Protector?
Inovačný a jedinečný produkt, ktorý v sebe spája dôveryhodnú formulu Protector F1 
s aktívnym dispergačným činidlom, ktorý deteguje a odvádza nečistoty zo systému do filtra. 
n Chráni systém pred koróziou a vznikom usadenín vodného kameňa
n Určený pre použitie so všetkými typmi filtračných systémov
n Perfektný partner pre skupinu filtrov TF1

Aké sú jeho hlavné výhody?
Filter Fluid+ Protector priebežne odstraňuje nečistoty zo systému a súčasne zabraňuje  
tvorbe korózii a vodného kameňa.
n Priebežná ochrana ohrozených a dôležitých systémových komponentov
n Vytvára a udržiava optimálnu účinnosť systému
n Znižuje čas strávený na mieste nasadenia vďaka svojej jednoduchej inštalácii, dávkovaniu a údržby
n Zvyšuje efektivitu filtra
n Maximalizuje proces čistenia tým, že prepraví všetky zostávajúce nečistoty systému (aj po vyčistení) do filtra 

Kedy ho používať?
Filter Fluid+ Protector by mal byť používaný len pre systémy, ktoré majú nainštalovaný filter.
n  Ideálny pre ľahko zakalené systémy, keď nie je potrebné silové preplachovanie
n V systémoch, kde tvar alebo prietokové hodnoty bránia odstráneniu nečistôt počas procesu čistenia
n Vhodný pre vykurovacie systémy, ktoré sa ťažko čistia konvenčným preplachovaním
n Ak pred uvedením systému do prevádzky alebo inštalovaním kotla nebola použitá žiadna úprava vody

n Radové systémové filtre s množstvom ocenení
n V kombinácii s Filter Fluid+ Protector je možné  
 dosiahnuť optimálnu účinnosť a predĺženie  
 životnosti systému
n Odstraňuje magnetické aj nemagnetické nečistoty
n Jednoduchá inštalácia, údržba a servis

www.fernox.com
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