
 
V skupnih kotlovnicah imamo težave z nečistostjo sistema, zato smo pridobili informativno ponudbo za 
čiščenje in zaščito ogrevalnega sistema. Ponudba je informativna, za večje sisteme z vsebnostjo 
kotlovske vode do 2000 L (v primeru še večjih sistemov ustrezno pomnožite).  
 
Čiščenje in zaščita sistema poteka v dveh fazah in sicer: 

 
PRVA FAZA: čiščenje od usedlin, umazanije in od vodnega kamna obloženega sistema s čistilom 
Fernox Cleaner F3, po tem koraku se sistem izprazni  in ponovno napolni, 
 
DRUGA FAZA: dolgoročna zaščita pred ponovnim nastankom usedlin, oblog vodnega kamna in 
negativnih posledic elektro korozije s Fernox Protector F1, ki učinkovito nudi dolgoročno zaščito 
pred:  

 nastankom oblog vodnega kamna,  

 nastankom usedlin zaradi elektro korozije ter  

 negativnim posledicam nihanja pH vrednosti kotlovske vode in  

 posledičnega najedanja cevi in spojev.  
 
Protector F1 varuje tudi pred blokadami črpalk in ventilov, varuje še pred nastankom zamašitev na 
čistilnih kosih, kot tudi pred nastankom hladnih con v grelnih telesih. 
 
V primeru zelo umazanih / obloženih sistemov, lahko z učinkovitim čiščenjem usedlin in odstranitvijo 
oblog iz notranjosti cevi ter radiatorjev, dosežemo tudi manjšo porabo energenta.   
 
Upoštevati je potrebno, da je vsaka obloga (vodni  kamen, mulj, korozivni prah kot posledica elektro 
korozije) izolator, ki preprečuje hiter in učinkovit prenos toplote na želeno mesto. Posledično je potrebno 
za isti učinek ogrevati dlje in na višjem temperaturnem nivoju, kar se kaže v višji porabi. 
                 
Fernox Protector F1  nudi dolgoročno zaščito s tem, da preprečuje, da bi se vodni kamen nalagal na 
notranjost cevi, radiatorjev, kotla ali ostalih hidravličnih komponent. Istočasno preprečuje tudi nastanek 
mulja in prahu elektrokorozije, ki bi se nalagal v kolenih, na dnu radiatorjev in tako preprečeval 
normalen pretok kotlovske vode. Na takšen način se izboljšuje učinkovitost ogrevalnega sistema. 
 
Zaradi starosti sistema govorimo o ogrevalnem sistemu z veliko trdnimi delci in raznimi nečistočami, ki 
lahko blokirajo ventile, črpalke ali se nabirajo na čistilnih mrežicah ali se nalagajo v kotlu in tako 
onemogočajo pretok. Zato je priporočljiva vgradnja hidrociklonskega magnetnega filtra Fernox TF1, ki 
bo trajno skrbel za to, da se bodo nečistoče in trdni delci izločali v njem in ne na neželenih mestih. 
Čiščenje hidrociklonskega magnetnega filtra Fernox TF1 je preprosto in hitro ter ne zahteva posegov v 
sistem. 
 
 
 
 


