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TF1 OMEGA FILTER
FLUSHING ADAPTER

TF1 FLUSHING
ADAPTER

POWERFLOW PUMP HEAD
ADAPTER 

FERNOX ZESTAW MKIII

FERNOX FLOW AND
RETURN PACK

POWERFLOW
FLUSHING 
MACHINE MKIII 
Pompa płucząca do szybkiego i

dokładnego usuwania szlamu,

kamienia i osadów z istniejących i

zanieczyszczonych domowych

instalacji centralnego ogrzewania

Pompa MKIII zawiera pełen zestaw

węży przyłączeniowych

POWERFLUSHING 
FILTER 

Wyłapuje uwolnione cząsteczki
zanieczyszczeń i chroni instalację
przed przemieszczającymi się
cząsteczkami. Ogromnie skraca
procedurę płukania.

Z 3 pierścieniami uszczelniającymi dla
podłączania do różnych rodzajów
obudów pomp. Idealny do
przepłukiwania instalacji w kombinacji z
maszyną MKIII.

AKCESORIA DO POMPY

Niklowany adapter do montowania
końcówki płuczącej do filtra TF1
Omega Filter. Również idealny do
czyszczenia przy kroku 3 w ramach
planu działania dla wody
instalacyjnej.

Adapter z tworzywa sztucznego do
montowania końcówki płuczącej do
filtra TF1 Total Filter i TF1 Compact
Filter.

Kod:                   56874
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Kod:                   62084 Kod:                   55568

Kod:                   62289 Kod:                   62338

SPRAWDŹ OFERTĘ
NA  ZESTAWY

https://www.youtube.com/watch?v=_fbNawSgsaQ
https://waterm24.pl/produkt/fernox-powerflow-flushing-machine-mkii/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-powerflushing-filter/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-powerflow-pump-head-adapter/
https://waterm24.pl/produkty/fernox/urzadzenia-czyszczace-i-akcesoria/
https://waterm24.pl/produkty/fernox/urzadzenia-czyszczace-i-akcesoria/
https://waterm24.pl/produkty/fernox/urzadzenia-czyszczace-i-akcesoria/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-tf1-omega-flushing-adapter/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-tf1-flushing-adapter/


    

TF1 SIGMA FILTER TF1 TOTAL FILTER 

  

TF1 OMEGA+ 
FILTER 

  

Zapewnia szybką analizę stężenia
wszystkich środków Fernox
Protector i innych inhibitorów na
bazie molibdenianu w wodzie
instalacji centralnego ogrzewania w
miejscu jej zabudowy. Łatwy i
intuicyjny w użyciu, stanowi szybką i
prostą metodę badania obecności
inhibitora w instalacji.

TF1 DELTA 
FILTER 

FILTRY MAGNETYCZNE

TF1 OMEGA FILTER TF1 COMPACT FILTER 

Wykonany z wysokiej jakości
niklowanego mosiądzu, usuwa
magnetyczne i niemagnetyczne
zanieczyszczenia z instalacji. 
Zaprojektowany do montażu w
małych lub trudno dostępnych
miejscach.

Bardzo skuteczny, precyzyjnie
zaprojektowany przepływowy filtr
instalacyjny TF1 Sigma Filter do
usuwania zanieczyszczeń z
instalacji grzewczych. Łatwy w
montażu, pasuje do przewodów
poziomych i pionowych

Filtr o dużej przepustowości i
kompaktowej konstrukcja. Idealny
do stosowania w ciasnych
przestrzeniach. Można go
wyczyścić w kilka minut bez
demontażu i rozbiórki.

Idealny w sytuacjach ograniczonej
przestrzeni. Filtr TF1 Compact może
zostać zainstalowany w różnych
kierunkach i działa nawet pod kątem
45 stopni. Usuwa wszystkie rodzaje
zanieczyszczeń z wody
hydrocyklonowej i magnetycznej.

Rozmiar: 3/4"  Kod: 62336
Rozmiar: 1"      Kod: 62338

www.waterm24.pl

Rozmiar: 3/4"  Kod: 62570
Rozmiar: 1"      Kod: 62571

Rozmiar: 3/4"  Kod: 62147
Rozmiar: 1"      Kod: 62148
Rozmiar: 22 mm  Kod: 62137
Rozmiar:  28 mm Kod: 62146

Rozmiar: 3/4"       Kod: 62199
Rozmiar: 22 mm  Kod: 62136

Wysokowydajny, łatwy w
czyszczeniu i serwisowaniu filtr
przeznaczony do instalacji
centralnego ogrzewania w 
budynkach komercyjnych.
Wykorzystuje unikalną technologię
Hydronic Particle Separation oraz
metodę filtracji magnetycznej do
usuwania zanieczyszczeń z
instalacjach grzewczych.

Opracowany do pracy w dużych
systemach. Chroni kluczowe części
profesjonalnych instalacji
grzewczych i chłodzących przy
pomocy techniki hydrocyklonowej i
magnetycznej. Wykonany z
solidnego niklowanego mosiądzu.

Rozmiar: 1 1/2"  Kod: 62376
Rozmiar: 1 1/4"  Kod: 62375

Rozmiar: 2"  
Kod: 62226

EXPRESS INHIBITOR
TEST

Ilość: 50 pasków testujących
Kod:   62535

SYSTEM WATER TEST 

Prosty i łatwy w użyciu test
mętności stosowany w celu
sprawdzenia jakości wody
grzewczej i określenia
odpowiedniego sposobu jej
uzdatniania, pozwalającego
zapewnić optymalną sprawność
instalacji i pełną ochronę kotła

Kod: 62254

https://www.youtube.com/watch?v=5_npIFmBGlA&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=S9DWr1zRhc8
https://www.youtube.com/watch?v=ndwG6QNYSuo&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=FalfNqJq5dE
https://waterm24.pl/produkty/fernox/filtry-magnetyczne/
https://waterm24.pl/produkty/fernox/filtry-magnetyczne/
https://waterm24.pl/produkty/fernox/filtry-magnetyczne/
https://waterm24.pl/produkty/fernox/filtry-magnetyczne/
https://waterm24.pl/produkty/fernox/filtry-magnetyczne/
https://waterm24.pl/produkty/fernox/filtry-magnetyczne/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-express-inhibitor-test-50-sztuk/


ŚRODKI OCHRONY

    

    

PROTECTOR F1 
EXPRESS

PROTECTOR F1

Chroni przed korozją i kamieniem w 

instalacjach centralnego ogrzewania 

wykonanych z wszelkiego rodzaju 

metali, zapobiegając awariom i

przedwczesnej awarii kotła.

Chroni przed korozją i kamieniem w 

instalacjach centralnego ogrzewania. 

Dozowanie poprzez grzejnik, pętlę 

napełniania lub Fernox TF1 System 

Filter zajmuje 30 sekund

PROTECTOR+ FILTER
FLUID F9 EXPRESS

PROTECTOR+ 
FILTER FLUID F9 

Inhibitor korozji z dyspergatorem,
służącym do unoszenia i transportu
zanieczyszczeń krążących w
instalacji grzewczej do
zamontowanego filtra w celu ich
bezpiecznego gromadzenia i
usuwania.

Szybki i wygodny inhibitor korozji
przeznaczony do współpracy z filtrem.
Dozowanie poprzez grzejnik, pętlę
napełniania lub filtr z serii Fernox TF1,
zajmuje 30 sekund.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

CLEANER F3 CLEANER F3 
EXPRESS

POWER 
CLEANER F8

DS40 DESCALER &
CLEANER

Uniwersalny środek czyszczący,
usuwa szlam, kamień i inne
zanieczyszczenia instalacyjne,
przywracając efektywność 
energetyczną i wydłużając
żywotność instalacji i kotła

Neutralny, uniwersalny środek
czyszczący do nowych i istniejących
instalacji grzewczych. Nadaje się do
wszystkich metali i materiałów,
łącznie z aluminium. Dozowanie w
30 sekund.

Mocny, szybko działający środek
czyszczący na bazie cytrynianu,
usuwa szlam, drobiny brudu i
kamień kotłowy z istniejących, silnie
zanieczyszczonych instalacji.
Przywraca sprawność ogrzewania i
wydłuża żywotność instalacji.

Neutralny, uniwersalny środek
czyszczący do nowych i istniejących
instalacji grzewczych. Nadaje się do
wszystkich metali i materiałów,
łącznie z aluminium. Dozowanie w 30
sekund.

Pojemność:      500 ml
Kod:                   57762

Pojemność:      400 ml
Kod:                   62446

Pojemność:      500 ml
Kod:                   62488

Pojemność:      500 ml
Kod:                   62476

Pojemność:      500 ml
Kod:                   57761

Pojemność:      400 ml
Kod:                   62434

Pojemność:      500 ml
Kod:                   62236

Pojemność:      500 ml
Kod:                   62491

www.waterm24.pl
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https://www.youtube.com/watch?v=hrRGSShamSA
https://www.youtube.com/watch?v=hrRGSShamSA
https://waterm24.pl/produkt/fernox-f1-protector/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-f1-express-protector/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-filter-fluid-protector/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-filter-fluid-protector-express/
https://www.youtube.com/watch?v=Jtkq752IZKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jtkq752IZKQ
https://www.youtube.com/watch?v=TL2Bq5yzeSg
https://www.youtube.com/watch?v=TL2Bq5yzeSg
https://www.youtube.com/watch?v=wargIE8Jbvc
https://waterm24.pl/produkt/fernox-f3-cleaner/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-f3-express-cleaner/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-f8-cleaner/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-ds40/


   

    

LEAK SEALER F4 BIOCIDE AF10 LEAK SEALER F4 
EXPRESS 

PRZEJDŹ DO
SZKOLENIA

ZOBACZ JAK
DZIAŁAJĄ PRODUKTY
MARKI FERNOX

ŚRODEK DO
KAMIENIA

LIMESCALE 
REMOVER DS-3
Silny, przyjazny dla środowiska

środek do usuwania kamienia,

rozpuszcza kamień w ilości do 50%

masy własnej. Przywraca sprawność

wszystkim typom systemów wody

użytkowej.

Środek uszczelniający do stosowania

w całej instalacji centralnego

ogrzewania w celu uszczelnienia

małych, niedostępnych wycieków i

sączeń, które mogą powodować

spadek ciśnienia i awarię kotła.

Uszczelniacz przecieków
przewidziany do instalacji centralnego
ogrzewania w celu uszczelnienia
małych, niedostępnych wycieków i
sączeń. Dozowanie przez grzejnik,
pętlę napełniania lub filtr TF1 Filter -
wszystkie adaptery znajdują się w
komplecie.

Uniwersalny środek biobójczy, służy do
ograniczania do minimum rozwoju
bakterii oraz grzybów w instalacjach
centralnego ogrzewania typu całkowicie
pośredniego i bezparownikowych
układach wody lodowej.

PRODUKTY KOMERCYJNE

PROTECTOR F1 PROTECTOR+ FILTER
FLUID F9

CLEANER F3

Chroni przed korozją i osadzaniem
się kamienia w wykonanych z
różnych metali systemach HVAC
oraz niezbyt obciążonych
komercyjnych instalacjach
centralnego ogrzewania.

Unikalna kombinacja inhibitora z
dyspergatorem, służącym do
unoszenia i transportu
zanieczyszczeń krążących w 
instalacji do filtra przepływowego, w
celu ich bezpiecznego gromadzenia
i usuwania.

Uniwersalny środek czyszczący o
neutralnym pH, do czyszczenia
przed uruchomieniem nowych i
istniejących systemów HVAC oraz
niezbyt obciążonych komercyjnych
instalacji grzewczych.

Pojemność:      10 l
Kod:                   62554

Pojemność:      10 l
Kod:                   62446

Pojemność:      10 l
Kod:                   62488

Waga:                2 kg
Kod:                   58223

Pojemność:      500 ml
Kod:                   57764

Pojemność:      500 ml
Kod:                   62236

Pojemność:      500 ml
Kod:                   62165

www.waterm24.pl

ŚRODKI USZCZELNIAJĄCE ŚRODEK
BIOBÓJCZY

SZKOLENIE Z
UZDATNIANIA WODY

https://www.youtube.com/watch?v=k_EaItXr3ZY&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=k_EaItXr3ZY&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=zaQDsk9frYY
https://www.youtube.com/watch?v=zaQDsk9frYY
https://www.youtube.com/watch?v=dPQBH0SSBLs
https://waterm24.pl/produkt/fernox-ds-3/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-f4-leak-sealer/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-f4-express-leak-sealer/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-af10-biocide/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-hvac-f1-protector-10l/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-protectorfilter-fluid-f9-10l/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-hvac-f3-cleaner-10l/
https://fernox.com.pl/training/pl/


    

ŚRODKI PRZECIW
ZAMARZANIU

HEAT PUMP HP-15c 

Koncentrat do pompy ciepła

powietrze i grunt. Chroni przed

zamarzaniem od -14°C do -34°C.

ANTIFREEZE PROTECTOR
ALPHI-11
Chroni przed korozją i osadzaniem

się kamienia w instalacjach

centralnego ogrzewania. Zapobiega

zamarzaniu wody w przewodach.

SOLAR CLEANER CS1 SOLAR PROTECTOR 

Zapobiega korozji przy temperaturach
powyżej 180°C. Pomaga zachować
optymalny okres eksploatacyjny
systemu. Nadaje się do wszystkich
rodzajów i marek systemów
solarnych

Do stosowania w termicznych
instalacjach solarnych. Usuwa szlam i
zdegradowane płyny solarne. Czyści
instalacje po glikolu

Pojemność:      20 l
Kod:                   62546

Pojemność:     25 l
Kod:                  57855

Pojemność:      20 l
Kod:                   59244

Pojemność:      500 ml
Kod:                   59430

INSTALACJE SOLARNE

WATERM Artur Wiertel
Przemysłowa 7A/L6
84-200 Wejherowo
sklep@waterm.pl
tel .  666 991 777

AUTORYZOWANY 
DYSTRYBUTOR

https://waterm24.pl/produkt/fernox-hp-15c/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-alphi-11-25l/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-s1-solar-protector-20l/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-solar-c-cleaner/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-s1-solar-protector-20l/
https://waterm24.pl/produkt/fernox-s1-solar-protector-20l/

