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REMS Multi-Push S Elektronikus öblítőegység kompresszorral

Nagy teljesítményű, kompakt, elektronikus öblítőegység 
olajmentes kompresszorral. A vízvezetékek vízzel  
vagy víz és levegő keverékével történő öblítéséhez,  
fertőtlenítéséhez, tisztításához, konzerválásához  
és a pneumatikus szerszámok üzemeltetéséhez.
Öblítés és iszaptalanítás
Csőhálózati víznyomása p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Berendezés csőátmérője ≤ DN 50, 2"
A vízvezeték instalációsrendszerek fertőtlenítése.
Radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztítása  
és konzerválása.
Vízhőmérséklet 5 – 35°C
Vízátfolyási sebesség ≤ 5 m3/h
Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése 
Üzemi nyomás p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Szívóteljesítmény  ≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push S – öblítés vízzel vagy víz- és levegő  
keverékkel. A levegőellátás egyszerű átkapcsolása  
az iszapöblítési folyamat során. Folyamatos munka-
folyamat megfigyeléssel. Naplózás. USB - kapcsolóval. 

Univerzális alkalmazhatóság
Csupán egyetlen gép a csővezetékrendszerek vízzel vagy víz- és levegő keverék-
kel történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához, a csővezetékrendszerek 
konzerválásához, pl. iszaptalanításhoz, radiátorok és felületfűtési rendszerek 
tisztításához és konzerválásához, ivóvíz berendezések öblítéséhez és fertőtle-
nítéséhez az EN 806-4:2010 előírás szerint és a sűrített levegős szerszámok 
üzemeltetéséhez. 

Kiépítési mód
Nagy teljesítményű, kompakt, elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral.
Kézre álló, jól hordozható, csupán 32 kg. Mérő- és szabályzó berendezések az 
öblítő- és ellenőrző programok automatikus lefutásához, egészen az eredmények 
dokumentálásáig. Biztonsági berendezések a csőhálózat visszafolyás miatti szeny-
nyeződésének megelőzésére. Túlnyomásos szelep a nyomás szabályozására.  
5 µm-es kondenzátum- és részecskeszűrő. Nagy méretű acélcső keret túlnyomásos 
tartályként. Két praktikus fogantyú a könnyű hordozhatóságért. Helytakarékos, 
 felhajtható fogantyú az egyszerű szállíthatóság érdekében. Hordozható acélcső  
keret 2 gumírozott kerékkel az egyszerű szállításért és 2 gumírozott állítható lábbal 
a stabil állásért. Csatlakozóvezeték beépített személyvédelmi kapcsolóval (PRCD).  
2 kampó a csatlakozóvezeték felcsévéléséhez. A REMS Multi-Push be- és kimenetek 
zárója, biztosítékkal az elvesztés ellen, a szállítás és a raktározás közbeni szennye-
ződés elkerülése érdekében. Praktikus burkolat a gép védelméhez szállításkor és 
tároláskor, tartozékként.

Kompresszor
Kipróbált, nagy teljesítményű, olajmentes, dugattyúlöketes kompresszor forgaty-
tyús hajtással, 230 V-os / 1500 W-os kondenzátoros motorral. Manométer a sűrített 
levegős tartályban lévő légnyomás kijelzésére. Vészleállító gomb.

Tömlő
Átlátszó szívó-/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, hossz: 1,5 m, 1"-os csőcsatlako-
zókkal, lezárókkal, vízzel történő mosáshoz, fertőtlenítéshez, tisztításhoz, kon-
zerváláshoz. Lezárók a tömlők be- és kimenetéhez, elvesztés elleni védelemmel, 
a szállítás és tárolás közbeni szennyeződések elkerülése érdekében. Tömlő a 
kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval  
és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok  
kifúvásához a REMS Multi-Push készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka 
végeztével. 

Bemeneti és vezérlőegység
A levegőellátás egyszerű átkapcsolásának kezelése a gombok segítségével az 
iszapöblítési folyamat során. Ajánlat által történő megadás és vezérlés az ivóvíz- 
rendszerek öblítésénél az EN 806-4:2010 előírás szerint a megadott adatok 
felhasználó általi módosítási lehetőségével a használat helyén érvényes országos 
biztonsági rendelkezéseknek, szabályoknak és előírásoknak való megfelelés  
érdekében. A dátum és időpont formátumának, valamint különféle mértékegysé-
geknek a kivá lasztása. Bemeneti és vezérlőegység 3"-os modern LCD-kijelzővel, 
76 mm-es képernyőátmérővel (128 ×  64 pixel). Szünetmentes folyamatfelügyelet  
a programok lefutása során. USB-aljzat USB-stick vagy nyomtató csatlakoztatásá-
hoz. A beviteli és vezérlőegység legújabb szoftververziója a www.rems.de  
> Downloads > Software útvonalról tölthető le USB-stickre.

Szabadalom EP 2 954 960

Német minőségi termék
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Öblítés és iszaptalanítás 
Gombok a levegőellátás egyszerű átkapcsolásához a radiátorok és felületfűtési 
rendszerek iszapöblítési folyamata során, az alábbi lehetőségekkel: (1) sűrített 
levegő nélkül, (2) lüktető sűrített levegő, (3) állandó sűrített levegő. 

Öblítés az EN 806-4
Az ivóvízrendszerek öblítése vízzel vagy víz- és levegő keverékével, impulzusok-
kal továbított sűrített levegővel az EN 806-4: 2010 előírás szerint, az „Öblítés és 
fertőtlenítés utáni vízvezeték rendszerek üzembe helyezése”(2014 augusztus)  
a Német Szanitér és Klíma egyesület (Zentralverband Sanitär Heizung Klima –  
ZVSHK) a radiátorok és fűttőrendszerekhez is.

Fertőtlenítés 
Fertőtlenítő egység REMS V-jet TW a vízvezetékrendszerek fertőtlenítéséhez az  
EN 806-4:2010 előírás alapján „Öblítés, és az ivóvízrendszerek fertőtlenítése és 
üzembe helyezése“ (augusztus 2014) A német vállalatok Központi Uniója víz, fűtés 
és légkondicionálás területén (Zentralverband Sanitär Heizung Klima - ZVSHK),  
és egyébb vezetékekhez, mint tartozék. REMS Peroxi Color, adagolóoldat 1 l-es  
palackban kb. 100 l vezetékvolumen fertőtlenítéséhez, REMS Color piros festék  
20 ml-es palackban az adagolóoldat befestéséhez a telítődés és a kimosás ellenőr-
zéséhez, pipetta az adagolóoldat hatékonyságának ellenőrzéséhez, mint tartozék.  
A fertőtlenítőoldat bevitele kiegészítő adagolószivattyú nélkül (Szabadalom  
EP 2 954 960).

Tisztítás és konzerválás
REMS V-Jet H tisztító és konzerváló egység radiátorok és felületfűtési rendszerek 
tisztításához és tartósításához, mint tartozék. A zöldre festett tisztítószer a feltöltés 
és öblítés ellenőrzésére és a korrózió elleni védelemhez, a kékre festett a feltöltés 
ellenőrzéséhez, minden kb. 100 l –nyi űrtartalmú térfogatú csővezetékhez, mint 
tartozék. A tisztítószer és a korrózióvédő bevitele kiegészítő adagolószivattyú nélkül 
(Szabadalom EP 2 954 960).

Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése
Sűrített levegős szerszámok csatlakoztatására ≤ 230 Nl/perc levegőigény esetén, 
állítható, a használt sűrített levegős szerszám levegőigényéhez hozzáigazítható. 
Manométer a sűrített levegős tartályból szállított levegő nyomásának ellenőrzésére. 
Tömlő a sűrített levegőre, gyorscsatlakozóval DN 7,2, tartozékként. 

Naplózás
Az öblítő programok eredményei a kiválasztott nyelven, dátummal, idővel és 
a protokolszámmal együtt tárolódnak és dokumentációs célból átvihetők USB 
csatlakozós memóriára vagy nyomtatóba. Nyomtató tartozékként. A tárolt adatok 
szükséges kiegészítése például ügyfélnévvel, projektszámmal vagy a vizsgálóval 
külső eszközökön (pl. laptop, táblagép, okostelefon) lehetséges. 

REMS Multi-Push S Elektronikus öblítőegység kompresszorral

Szállítási terjedelem
REMS Multi-Push S Set. Elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral. 
Csővezetékek vízzel vagy víz- és levegő keverékkel való öblítéséhez, fetrőtleníté-
séhez, tisztításához, konzerválásához, pl. radiátorok és felületfűtési rendszerek 
iszaptalanításához, tisztításához és tartósításához, ivóvíz-rendszerek öblítéséhez 
és fertőtlenítéséhez valamint a sűrített levegős szerszámok működtetéséhez  
≤ 230 Nl/perc. Bemeneti és vezérlőegység. Dugattyúlöketes kompresszor forgattyús 
hajtással, kondenzátoros motor (230 V, 50 Hz, 1500 W), személyvédő kapcsoló 
(PRCD). Mobilis acél csőváz. REMS Multi-Push S víz be- és kimenet zárókkal.  
2 db szívó/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú 1"-os csőcsatlakozókkal, 
lezárókkal. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, 0,6 m hosszú, DN 7,2  
gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétoldali csőcsatlakozóval, 
vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push S készülékből és a szívó/
nyomótömlőkből a munka végeztével. Fertőtlenítő egységben nélkül tisztító- és 
védelmi egységek. Kartondobozban. 

Cikk-sz.
115810 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.
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REMS Multi-Push S Elektronikus öblítőegység kompresszorral

Megnevezés Cikk-sz.
Finomszűrő 90 μm-es finomszűrő betéttel,   
cserélhető, nagy méretű szennyfogó tartállyal 115609 R
90 μm-es finomszűrő betét,  90 μm-es finomszűrő  
betéttel rendelkező finomszűrőhöz 043054
Sűrített levegős tömlő Ø 14 mm,  1,5 m hosszú, DN 7,2 
gyorscsatlakozókkal (csatlakozó, foglalat), pneumatikus 
szerszámok csatlakoztatásához 115621 R
Szívó-/nyomócső Ø 1" , szövetbetéttel, 1,5 m hosszú,  
csavaros menettel G 1", zárókupakokkal az öblítéshez,  
fertőtlenítéshez, tisztitáshoz, és a nyomáspróbához vízzel.  115633 R
Kétoldalas betét 1" , csatlakozással 2 szívó-/nyomó cső 045159
Nyomda  az elmentett tisztítás és próbaprogramok  
eredményeinek a nyomtatásához, 1 db papír tekercs, 
összekötő USB kábel, hálózati adaptér Ni-Mh  
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W 115604 R
Papír tekercs,  5db-csomagolás a nyomdába 090015 R
Táska betétekkel,  nyomtató, papírtekercsek  
és további tartozékok számára 115703 R
REMS V-Jet TW , fertőtlenitő egység a vízvezetékrend-
szerekhez, a fertőtlenítéshez szükséges folyadék  
adagolásához 115602 R
REMS Peroxi Color , REMS Peroxi adagolóoldat 1 l-es 
palackban kb. 100 l vezetékvolumen fertőtlenítéséhez, 
REMS Color piros festék 20 ml-es palackban az  
adagolóoldat befestéséhez a telítődés és a kimosás  
ellenőrzéséhez, pipetta az adagolóoldat hatékonyságá-
nak ellenőrzéséhez. 115605 R
Tesztlapocskák H2O2 0 – 1000 mg/l, 100as-csomagolás , 
a fertötlenítő folyadék ellenőrzéséhez 091072
Tesztlapocskák H2O2 0 – 50 mg/l, 100as-csomagolás ,  
az öblítés ellenőrzéséhez, a fertőtlenítés után 091073
REMS V-Jet H , tisztító és konzerváló egység a radiáto-
rokhoz és felületfűtési rendszerekhez, tisztítószerek 
bevezetéséhez és a korrózióvédelemhez. 115612 R
REMS CleanH  1 l üveg tisztító a radiátorokhoz és  
felületfűtési rendszerekhez, zöldre festett a feltöltés  
és öblítés ellenőrzéséhez, kb. 100 l -nyi űrtartalmú  
térfogatú csővezetékhez. 115607 R
REMS NoCor  1 l üveg korrózióvédelem ellen  
a radiátorok és felületfűtési rendszerek tartósítására, 
kékre festett a feltöltés ellenőrzéséhez, 100 l -nyi  
űrtartalmú térfogatú csővezetékhez. 115608 R
Burkolat  a gép védelméhez szállításkor és tároláskor 115677 R
XL-Boxx szerszámkoffer  tömlőkhöz 579600 RMP


