
KONSTRUKCJA  
BEZ WIEKA

Nowa generacja precyzyjnie 
zaprojektowanych filtrów  
instalacyjnych wykonanych  
z kompozytów polimerowych 

Dzięki precyzyjnie opracowanej 
konstrukcji, TF1 Sigma Filter 
nie wymaga stosowania wieka 
oraz odpowietrznika (powietrze 
wraca do instalacji poprzez 
kolektor). Jego innowacyjna 
budowa pozwala na całkowitą 
eliminacje ryzyka wycieków. 
Podwójne uszczelnienia 
dociskane promieniowo 
zapewniają wodoszczelność 
i maksymalną niezawodność. 
Nie ma też kosztów związanych 
z bieżącą konserwacją filtra, 
ponieważ nie ma potrzeby 
wymiany pierścieni typu 
„O-ring” ani żadnych innych 
elementów przez cały okres 
jego eksploatacji.

INNOWACYJNY POLIMER 
TECHNICZNY

TF1 Sigma Filter jest 
wykonany z formowanego 
wtryskowo polimeru 
technicznego.
Materiał ten jest idealny do 
produkcji filtrów: łączy w 
sobie wysoką wytrzymałość 
i odporność na hydrolizę z 
ulepszonymi właściwościami 
wykończenia powierzchni i 
rozpływu w formie. Dzięki temu 
każdy element jest odpowiednio 
uformowany oraz zapewniona 
jest wytrzymałość i odporność 
na ekstremalne temperatury  
i ciśnienie.

ŁATWY  
MONTAŻ

Unikalne cechy 
konstrukcyjne TF1 Sigma 
Filter powodują, że proces 
jego montażu jest szybki  
i łatwy.
Każdy TF1 Sigma Filter jest 
oferowany z zestawem zaworów 
z zaciskiem. Pozwala to na 
szybki i bezpieczny montaż 
filtra z użyciem podstawowych 
narzędzi instalatorskich.

TECHNICZNY KLEJ  
HYBRYDOWY

Formowane wtryskowo części 
- górna i dolna - korpusu 
TF1 Sigma Filter są ze sobą 
skręcone. W celu uzyskania 
mocnego i trwałego połączenia 
między obydwoma łączonymi 
częściami zastosowano 
techniczny klej hybrydowy.

ULEPSZONA  
KONSTRUKCJA GWINTU

Wszystkie gwinty w  
TF1 Sigma Filter zostały 
wzmocnione, przy czym 
ulepszenia dotyczą 
rozmiaru i skoku gwintów, 
zapewniając płynne 
skręcanie części ze sobą, 
dzięki czemu uzyskiwane jest 
solidne połączenie między 
poszczególnymi elementami.
Ryzyko przekoszenia gwintów 
podczas montażu zostało w 
ten sposób wyeliminowane, a 
ogólna trwałość filtra została 
dodatkowo poprawiona.
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TF1 Sigma Filter 



1" WYSOKA SKUTECZNOŚĆ:  
ZANIECZYSZCZENIA MAGNETYCZNE I NIEMAGNETYCZNE

SZEROKI ZAKRES  
BADAŃ

TF1 Sigma Filter został 
gruntownie przebadany pod 
kątem skuteczności zbierania 
zanieczyszczeń i żywotności. 
Długotrwałe badania 
wytrzymałościowe obejmowały 
cykle obciążeń ciśnieniowych 
filtra od 2 do 10 barów, a także 
cykle temperaturowe od -5°C 
do 90°C. TF1 Sigma Filter 
został również poddany testom 
pozwalającym upewnić się, 
że nie ulega on zablokowaniu 
przez zanieczyszczenia.
Fernox z pełnym przekonaniem 
zapewnia 10-letnią gwarancję 
produktu TF1 Sigma Filter.

MONTAŻ W DOWOLNYM 
POŁOŻENIU

TF1 Sigma Filter może być 
montowany na przewodach 
rurowych o różnym kącie 
nachylenia: poziomych, 
pionowych lub zorientowanych 
dowolnie w ramach pełnego 
kąta 360°. Filtr można również 
zabudować z odchyleniem 
do 45° od pionu, co zapewnia 
maksymalną elastyczność i 
umożliwia montaż w małych lub 
ograniczonych konstrukcyjnie 
przestrzeniach.
TF1 Sigma Filter nadaje się do 
montażu w dowolnym miejscu, 
w tym w miejscach, w których 
prześwit lub przestrzeń są 
ograniczone.

GRUBSZE PRZEKROJE  
ŚCIANEK

PUNKT DOZOWANIA  
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

ULEPSZONE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI UNIKALNY KSZTAŁT 

Przekroje ścianek wszystkich 
elementów formowanych 
wtryskowo zostały zwiększone 
i przewyższają pod tym 
względem konstrukcje 
alternatywnych filtrów.
Te modyfikacje sprawiają, 
że filtr jest trwalszy i może 
wytrzymać wyższe ciśnienie w 
instalacji. Grubsze ścianki są 
również korzystne dla procesu 
wtryskiwania, co skutkuje 
wyższą jakością wykończenia 
powierzchni.

Zawór spustowy TF1 Sigma 
Filter jest wielofunkcyjny.
Może on służyć jako punkt 
dozowania preparatów  
Fernox Express kiedy instalacja 
jest pod ciśnieniem. Przed 
dozowaniem chemii filtr należy 
wyczyścić. Po zainstalowaniu 
filtra, przez jego zawór spustowy 
można również wlewać do 
instalacji preparaty Fernox  
500 ml - obracając filtr do góry 
nogami o 180 stopni.

ULEPSZONE POWIERZCHNIE  
POD USZCZELNIENIA

TF1 Sigma Filter ma 
ulepszoną płaskość 
wszystkich powierzchni 
pod uszczelnienia zaworów. 
Części formowane wtryskowo 
zostały zaprojektowane tak, 
aby zapewnić, że korpus filtra 
może całkowicie docisnąć i 
uszczelnić powierzchnie styku.
Wyniki analiz kurczenia się 
części i odchyłek konstrukcyjnych 
pozwoliły firmie Fernox stworzyć 
prawdziwie wodoszczelny filtr 
z kompozytów polimerowych, 
który ma pewne i niezawodne 
uszczelnienia. Instalatorzy 
mają pewność bezpieczeństwa 
i niezawodności filtra, co 
minimalizuje ryzyko ponownych 
interwencji i daje oszczędność 
czasu pracy na instalacji.

TF1 Sigma Filter ma ulepszone wykończenie powierzchni  
w porównaniu z konstrukcjami alternatywnych filtrów.
Włókna szklane w polimerze są mniej widoczne na powierzchni 
wypraski, co zapewnia bardziej jednolite wykończenie powierzchni  
i kolor.

TF1 Sigma Filter ma charakterystyczny kopułowaty kształt.
Taki kształt zapewnia korpusowi filtra większą wytrzymałość  
i trwałość niż płaska pokrywa, dzięki czemu filtr może wytrzymać 
wyższe ciśnienia.

PODWÓJNE USZCZELNIENIE 
DOCISKANE PROMIENIOWO

Konstrukcja TF1 Sigma Filter  
obejmuje podwójne 
uszczelnienia dociskane 
promieniowo na złączu 
między kolektorem a głównym 
korpusem filtra oraz między 
górną i dolną wypraską, które 
razem tworzą główny korpus.
TF1 Sigma Filter jest uniwersalny 
i mocny, umożliwiając 
różne pozycje montażu. 
Uszczelnienia są solidne, 
a precyzyjnie dopasowane 
powierzchnie zapewniają 
płynne, ale wyczuwalne opory 
podczas obracania kolektora w 
miejscu zabudowy. Podwójne 
uszczelnienie dociskane 
promieniowo między górną  
i dolną wypraską eliminuje  
wycieki wody z korpusu filtra.

TF1 Sigma Filter ma doskonałą 
sprawność wychwytywania 
zanieczyszczeń w szerokim 
zakresie szybkości przepływu. 
Dostępne są dwa rozmiary 
filtra (wersje ¾" i 1"), dzięki 
czemu produkt jest niezwykle 
uniwersalny i nadaje się do 
różnych zastosowań.
Uformowana wtryskowo 
przegroda wewnętrzna 
zakłóca przepływ wody przez 
filtr, przez co usuwa cząstki 
zanieczyszczeń zawieszone 
w wodzie. Technologia zwana 
Hydronic Particle Separator 
(HPS) wymusza zmiany trajektorii 
przepływu tych cząstek, 
powodując osadzanie się  
cząstek w korpusie i podstawie 
filtra, co ułatwia ich usuwanie.

Tel: 608 566 205   Email: poland@fernox.com   www.fernox.com.pl 

TF1 Sigma Filter jest bardzo 
skuteczny w wychwytywaniu 
zarówno magnetycznych, 
jak i niemagnetycznych 
zanieczyszczeń z instalacji. 
Działanie HPS zmniejsza 
prędkość cząstek zarówno 
magnetycznych, jak i 
niemagnetycznych podczas ich 
przepływu przez filtr, co poprawia 
skuteczność wychwytywania 
zanieczyszczeń przez magnes i 
jednocześnie sprzyja osadzaniu 
się cząstek niemagnetycznych  
w korpusie filtra.

Nowa generacja precyzyjnie 
zaprojektowanych filtrów instalacyjnych 
wykonanych z kompozytów polimerowych 

TF1 Sigma Filter 
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¾"

Szybka 
i łatwa 
instalacja

Proste 
czyszczenie

Niskie koszty 
serwisowania

Dostępny w wersjach 
z zaworami ¾" i 1"


