
Utilizare 

Powerflow Flushing Machine MKIII Euro 230V 
56874 

• Spală sistemele de încălzire centrală pentru a înlătura
resturile de coroziune, noroiul și calcarul
• Decalcifiază sistemul.
• Rezolvă zgomotul centralei și problemele de circulație
• Curăță sistemul cu numai O SINGURĂ intervenție la fața
locului
• Se utilizează numai cu produse Fernox
• Operațiunea se realizează la temperatură ridicată pentru
a permite curățarea mai rapidă 

Powerflow Flushing Machine MKIII este o mașină de curățat prin purjare ce utilizează un debit puternic de apă proaspătă pentru
a înlătura rapid și complet noroiul, calcarul și resturile din sistemele de încălzire centrală casnice existente. Este compatibilă cu
utilizarea produselor de curățare Fernox Cleaner. După numai o singură intervenție la fața locului, rata eficienței optime a
energiei și nivelul general al performanței sistemului pot fi refăcute, eliminând zgomotul centralei și minimizând consumul de
combustibil. Sunt furnizate în cutie toate furtunurile și racordurile, fiind gata de utilizare. Debitul circulației de până la 99 l/min.
Temperatura de funcționare nominală la 85ºC. Acțiune debit reversibilă. Supape duble de reținere integrate la alimentarea de la
rețea. 

Această pompă puternică de spălare este ideală pentru a efectuarea de lucrări scurte de curățare a sistemelor de încălzire și
radiator, fără a scoate radiatoarele. De asemenea, se poate dubla ca pompă de detartrare pentru schimbătoare de căldură.
Economisește timp la fața locului. Utilizarea pompei de spălare sub presiune Powerflow Flushing Machine MKIII la temperaturi
de până la 85ºC împreună cu produsele Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5, sau Cleaner
F3, necesită o singură intervenție în locație pentru curățarea sistemului de încălzire centrală. 

Reglementările în domeniul construcțiilor în Regatul Unit și Țara Galilor, Secțiunea L 2010 solicită în prezent curățarea și
protejarea chimică a sistemelor de încălzire centrală la fiecare înlocuire a cazanului. Pompa de spălare sub presiune Fernox
Powerflow Flushing Machine va oferi un plus de valoare afacerii dvs. și va oferi un plus de profesionalism imaginii dvs. Utilizați-o
pentru a oferi un serviciu un serviciu rapid, profesionist și fiabil de curățare și spălare atunci când înlocuiți cazanele. Mulți
producători de cazane emit acum garanția în funcție de spălare și curățare în conformitate cu valorile de referință și secțiunea L.

Utilizați pompa de spălare sub presiune Fernox Powerflow atunci când:
Montați un cazan nou la un sistem existent 
Montați TRV-uri (robinete cu termostat pentru radiatoare), sau upgradați la un sistem pompat complet 
Curățarea radiatoarelor cu alimentare prin picurare in-situ
Eliminarea nămolului
Rezolvă problemele legate de funcționarea zgomotoasă a centralelor și pentru depunerile de calcar din cazan 
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Specificații 

Element unic Ambalaj exterior 

Puterea motorului pompei: 1100W 
Debit de circulare de până la 99 l/min
Debit de evacuare proporțional la 60 l/min
Temperatura nominală de funcționare de până la 85°C
Pompă fabricată în CE
Posibilitatea de a inversa sensul de curgere
Capacitatea rezervorului: 50 litri
Supapă de reținere dublă integrală la alimentarea de la rețea
Ușor
2 ani de garanție de bază 

900 Înălțime mm

500 Lățime mm

500 Adâncime mm

38.000 Greutate kg

5014551568747 Cod de bare EAN

970 Înălțime mm

500 Lățime mm

CP1 1200 x 1000 Tipul de transport
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