Daylux 60/100 mm koaxiális egyenes indítóidom (kívül: Al ; belül: PP)
A kazánokkal együtt térítésmentesen szállítjuk, külön megvásárolva a fogyasztói ára bruttó 7.490.- Ft.

Ajánlott iszapleválasztók, inhibitor, mosó- és tisztítószerek
1./ Fernox Total Filter TF1 rendszerbe építhető mágneses iszapleválasztó szűrő (22mm, 28mm, 3/4",
vagy 1"-os csatlakozó mérettel) bruttó 42.990 Ft

- mágneses (9000 gauss) és hidrociklonikus elven működő iszapleválasztó szűrő
- függőleges és vízszintes csővezetékhez is alkalmazható
- nem blokkolja, vagy gátolja a fűtővíz áramlását
- pillanatok alatt tisztítható eltávolítás és szétszerelés nélkül
- adagolópont a Fernox "F" típusú termékeihez
- minden szükséges szelep és szerelvény mellékelve
- most ajándék 9.390 Ft értékű 500 ml-es Filter Fluid + Protector inhibitor korróziógátló
folyadékkal

2./ Fernox TF1 Compact Filter rendszerbe építhető mágneses iszapleválasztó szűrő (22mm, vagy
3/4"-os csatlakozó mérettel) bruttó 41.990 Ft

- ideális a korlátozott hozzáférésű területekben való alkalmazásra, maximum a 6 radiátort tartalmazó
rendszerekhez ajánlott
- mágneses és hidrociklonikus elven működő iszapleválasztó szűrő
- függőleges és vízszintes csővezetékhez is alkalmazható
- nem blokkolja, vagy gátolja a fűtővíz áramlását
- pillanatok alatt tisztítható eltávolítás és szétszerelés nélkül
- adagolópont a Fernox "F" típusú termékeihez
- minden szükséges szelep és szerelvény mellékelve
- most ajándék 9.390 Ft értékű 500 ml-es Filter Fluid + Protector inhibitor korróziógátló
folyadékkal

3./ Fernox Protector F1 500 ml inhibitor folyadék 100 liter vízhez bruttó 8.790 Ft

- véd a korrózió és a vízkő ellen
- megakadályozza a kazánzajokat
- használatával elkerülhető a radiátorok gyakori légtelenítése
- megnöveli a rendszer élettartamát és megőrzi a rendszer hatásfokát
- megelőzi a szivattyúk beragadását
- megelőzi a hideg helyek kialakulását a radiátorokban
- minden, a fűtési rendszerekben alkalmazott fémhez használható, beleértve az alumíniumot is
- semleges, környezetbarát összetétel (COSHH-besorolása nulla)

4./ Fernox Filter Fluid + Protector 500 ml inhibitor folyadék 100 liter vízhez bruttó 9.390 Ft

- mágneses szűrővel védi a rendszert a korróziós törmelék ellen
- fernox Protector F1 diszpergálószerrel a magnetit mágneses szűrőbe való biztonságos
összegyűjtéséhez
- meghosszabbítja a kazán, a szivattyú és a hőcserélő élettartamát
- tartósan a rendszerben maradó adalék
- megakadályozza a vízkövesedést és a korróziót
- innovatív, kategóriájában vezető készítmény

5./ Fernox Cleaner F3 500 ml fűtési rendszer mosófolyadék új és meglévő rendszerekhez 100 liter
vízhez bruttó 8.490 Ft

- semleges kémhatású általános tisztítószer új rendszerek üzembe helyezés előtti tisztításához a
BS7593:1992 szabványnak megfelelően
- eltávolítja az iszapot és a vízkövet, és helyreállítja a meglévő rendszerek fűtési hatékonyságát
- eltávolítja a forrasztási maradékokat és egyéb szennyeződéseket, amivel a kazánzajokat is csökkenti
és növeli a rendszer élettartamát és hatásfokát
- minden a fűtésrendszerekben általánosan használt fémhez és anyaghoz használható, az alumíniumot
is beleértve
- könnyen használható, a rendszer a tisztítás alatt normál üzemben járatható
- alkalmas valamennyi ismert szivattyús kényszeröblítő géphez
- semleges, nem-veszélyes összetétel (COSHH-besorolása nullás)

6./ Fernox Powerflushing Cleaner F5 1L tisztítófolyadék 100 liter vízhez bruttó 10.490 Ft

- mosógéppel történő mosáshoz, erősen szennyezett rendszerek tisztítására
- eltávolítja az iszapot és a vízkövet, és helyreállítja a meglévő rendszerek fűtési hatékonyságát
- eltávolítja a folyasztószer maradványokat és egyéb törmelékeket
- minden a fűtésrendszerekben általánosan használt fémhez és anyaghoz használható, az alumíniumot
is beleértve
- semleges és környezetbarát készítmény

További, a fűtésszerelésnél jól hasznosítható anyagokat talál az alábbi Fernox terméklistában:
Item #
1b
2c
57761
58229 58773
58777
62223
62236
62225
57971
57885
33403
57762
58230 58775
56608 62192
58778
62224
58420
58511
61029
58421
57763
57764
58232 58776
57922
57675 59245
57674 59244
57673 59231
62080
62081
59433
59430
58418
58223
24066
24122
56874
55568
62084
59256
59257
59916
59918
62131

62137
62146
62147
62148
62136
62195

62151
62226
62228
62230
59980

Termék megnevezés
Protector F1 (folyadék) 500ml - inhibitor 100 liter vízhez
Protector F1 Express (aeroszol) 265ml
HVAC F1 10 liter - inhibitor 2000 liter vízhez
FC1 Inhibitor 20 liter - 2000 liter vízhez
F1 Filter fluid + Protector (500ml) - inhibítor 100 liter vízhez
FC1 Filter Fluid + Inhibitor 20 liter -inhibitor 2000 liter vízhez
Alphi-11 5 liter (inhibitorral kevert fagyálló)
Alphi-11 25 liter (inhibitorral kevert fagyálló)
Alphi-11 205 liter (inhibitorral kevert fagyálló)
Cleaner F3 (folyadék) 500ml - tisztítószer 100 liter vízhez
Cleaner F5 Express (aeroszol) 280ml - tisztítószer 100 liter vízhez
Powerflushing Cleaner F5 1L - tisztítószer 100 liter vízhez
HVAC F3 10 liter - tisztítószer 2000 liter vízhez
FC3 Cleaner 20 liter - tisztítószer 2000 liter vízhez
DS-40 System Cleaner 1,9 kg - sav fűtésrendszerekhez
DS-40 System Cleaner 25 kg - sav fűtésrendszerekhez
DS-10 7 kg - füstoldali savas tisztítószer
System Neutraliser 2 kg - semlegesítő fűtésrendszerekhez
Boiler Noise Silencer F2 (folyadék) 500ml - kazánzaj csökkentő 100 liter vízhez
Leak Sealer F4 (folyadék) 500ml - szivárgás tömítő 100 liter vízhez
Leak Sealer F4 Express (aeroszol) 500ml - szivárgás tömítő 100 liter vízhez
LS-X 50ml - külső szivárgás tömítő
Solar S1 10 liter (hőközlő folyadék napkollektoros rendszerekhez)
Solar S1 20 liter (hőközlő folyadék napkollektoros rendszerekhez)
Solar S1 25 liter (hőközlő folyadék napkollektoros rendszerekhez)
Solar S1 5 liter koncentrátum (1:1-es higítás)
Solar S1 10 liter koncentrátum (1:1-es higítás)
Solar Zero+ 25 liter (hőközlő folyadék drainback napkollektoros rendszerekhez)
Solar Cleaner 500 ml - tosztítószer napkollektoros rendszerekhez, 25 liter vízhez
AF-10 Biocide 500ml - biocid 200 liter vízhez
DS-3 2 kg - vízkő eltávolító sav ivóvíz rendszerekhez
DS-3 30 kg - vízkő eltávolító sav ivóvíz rendszerekhez
Injector 5 liter - kézi nyomáspumpa
Powerflow Flushing Machine MKIII - fűtésrendszer mosógép
Powerflow Pump Head Adapter - szivattyúfej adapter
Powerflushing Filter - mágneses szűrő rendszermosáshoz
Powerflow csomag (Flushing machine, Pump Head Adapter, Powerflushing filter)
Total filter TF1 22 mm - rendszerbe építhető kombinált szűrő + F1 Filter Fluid
Total filter TF1 28 mm - rendszerbe építhető kombinált szűrő + F1 Filter Fluid
Total filter TF1 3/4'' - rendszerbe építhető kombinált szűrő + F1 Filter Fluid
Total filter TF1 1'' - rendszerbe építhető kombinált szűrő + F1 Filter Fluid
Total Filter Compact 22mm + Filter Fluid
Total Filter Compact 3/4" (2b) + Filter Fluid
Total Filter Compact - szelepek nélkül
TF1 Delta 2" - szelepekkel
TF1 Delata 2" - szelepek nélkül
TF1 Delata 2" - karimás
TF1 Flushing Adapter - szűrő helyére szerelhető mosást segítő adapter

db/doboz
10
10
1
1
10
1
2
1
1
10
10
10
1
1
6
1
1
6
10
10
10
12
1
1
1
1
1
1
10
10
4
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1

57774
59265
57876
61161
57873
55586
58995
58996
58998
58999
59000
58997
59378
59002
59182
59183

Protector Teszt készlet - inhibítor koncentráció méréshez
Cleaner F3/F5 Teszt készlet Cleaner koncentráció méréshez (protector teszt is)
Water Analysis Kit - Vízanalízis készlet
System Health Check - Vízminta vevő készlet laborvizsgálathoz
TDS Meter - vezetőképesség mérő
Refractometer - fagyálló szint mérő
HP-5 20 liter - használatra kész hőátadó közeg hőszivattyús rendszerekhez
HP-5 25 liter - használatra kész hőátadó közeg hőszivattyús rendszerekhez
HP-15 20 liter - használatra kész hőátadó közeg hőszivattyús rendszerekhez
HP-15 25 liter - használatra kész hőátadó közeg hőszivattyús rendszerekhez
HP-15 205 liter - használatra kész hőátadó közeg hőszivattyús
rendszerekhez
HP-5c 10 liter - hőátadó közeg koncentrátum hőszivattyús rendszerekhez
HP-5c 25 liter - hőátadó közeg koncentrátum hőszivattyús rendszerekhez
HP-15c 20 liter - hőátadó közeg koncentrátum hőszivattyús rendszerekhez
HP Cleaner 1 liter - biológia tisztítószer
HP Cleaner 10 liter - biológia tisztítószer
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