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REMS E-Push 2 Elektromos nyomáspróbapumpa

Szállítási terjedelem
REMS E-Push 2. Elektromos nyomáspróba pumpa nyomásmérővel, p ≤ 6 MPa/ 
60 bar/870 psi, a. Nyomás és szivárgás vizsgálata csővezetékrendszerek és  
a tartályokban 6 MPa/60 bar/870 psi, állítható nyomáscsökkentő. Szivattyús  
aggregát 230 V, 50 Hz, 1300 W aszinkron motorral. 1,5 m szívótömlő ½"- os  
csatlakozóval és tömítéssel, szívószűrő visszaáramlás-gátlóval. 1,5m nagynyo-
mású tömlő ½"-os csatlakozóval és tömítéssel. Kartondobozban.

Cikk-sz.
115500 R220

Tartozékok

Megnevezés Nyomás p ≤ MPa/bar/psi Cikk-sz.
Csatlakozó közdarab 
manométerrel és elzár

 
6/60/870 115110 R

Finomskálázású manométer 1,6/16/232 115045

Bevált, megbízható nyomáspróbapumpa csővezeték- 
rendszerek és tartályok nyomás-, és tömítettségi  
ellenőrzéséhez. 
Vizsgáló- és nyomástartomány ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Szállítási teljesítmény 6,5 l/min
Víz, vizes oldatok, emulziók
A folyadékok pH-értéke  7 – 10
A folyadékok hőmérséklete  ≤ 60°C
A folyadékok viszkozitása   ≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – Gépi feltöltés és ellenőrzés!  
60 bar-ig. Beállítható nyomáskorlátozással.  
1300 W. Önfelszívó.  

Univerzális alkalmazás
A vízvezeték-, fűtő-, szolár rendszerek és a sprinkler berendezések a sűrített levegő, 
gőz-és hűtőrendszerek, olaj-berendezések, kazán-, és nyomástartó edények  
beszereléséhez. 

Felépítés
Robusztus, kompakt, könnyű, súlya csupán 10 kg. Könnyen hordozható. Kopásnak 
ellenálló nagy teljesítményű dugattyús szivattyú. Glicerintöltésű, csillapított ma-
nométer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Nagynyomású, szövetbetétes tömlő, ½"-os  
csatlakozással. Szívótömlő, szívószűrővel. Visszaáramlás-gátló az elszívótömlőben 
megakadályozza az üresmenetet, így a szívócső a munkafolyamaton kívül nem szív, 
ezzel is csökketi a szívás idejét. Szívótömlő és a nagynyomású tömlő ½"-osd csat-
lakozóval. Manométer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, és elzáró szelep a nyomás- és a 
tömítettségi vizsgálatokhoz, a nyomáspróbapumpa eltávolítása után is, pl. lopás 
megakadályozásához, vagy tartozékként, több vizsgáló állomás részére történő 
alkalmazáshoz. Finomskálázású manométer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, tarto-
zékként, a 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi nyomáskülönbség leolvasásához, a DIN 1988 
szerinti tömítettségi vizsgálatnál.

Nagy teljesítményű dugattyús szivattyú
Zárt olajteknőben forgó nagy teljesítményű dugattyús szivattyú, önfelszívó, 
 rozsdamentes acélból készült kopásmentes nyomódugattyú. Megbízható, erőteljes 
aszinkronmotor, 1300 W, rendkívül erős és gyors. Nagy szállítási teljesítmény 
6,5 l/min. Nyomás-, és tömítettségi ellenőrzés 6 MPa/60 bar/870 psi. 

Állítható nyomáscsökkentő
Nyomáscsökkentő 6 fokozatban, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, be lehet állítani 
a kívánt nyomást a csőrendszerben/tartály. 


