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REMS Solar-Push Elektromos töltő és tisztító egységek

Nagy teljesítményű, elektromos töltő és átmosó egység, 
zárt rendszerek feltöltéséhez, átmosásához és légtele-
nítésére. Ideális a szolár rendszerekhez, geotermikus 
rendszerekhez és padló/fal - fűtéshez.
Tartálytérfogat 30 l
REMS Solar-Push K 60 örvényszivattyúval
Átviteli teljesítmény 40 m szállítómagasságnál 16 l/min 
Szállított mennyiség ≤ 36 l/min
Szállítónyomás ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
A töltőanyag hőmérséklete (tartós terhelés) ≤ 60°C
A töltőanyag pH-értéke  6,5 – 9,5
REMS Solar-Push K 80 örvényszivattyúval
Átviteli teljesítmény 40 m szállítómagasságnál 18 l/min
Szállított mennyiség ≤ 27 l/min
Szállítónyomás ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
A töltőanyag hőmérséklete (tartós terhelés) ≤ 80°C
A töltőanyag pH-értéke 6,5 – 9,5
Az átviteli emulziók: Hőcserélő folyadékok, jegesedés-
gátló szerek, víz, vizes oldatok, emulziók

REMS Solar-Push – feltöltés, átmosás és légtelenítés 
egy munkafázisban. Önfelszívással. Nagy átviteli  
teljesítmény.  
Rendszerelőny
Feltöltés, átmosás és légtelenítés egy munkafázisban.Ideális napenergiát  
hasznosító rendszerekhez, geotermikus rendszerekhez és padló/fal - fűtéshez. 
Tartályok feltöltéséhez is.

Kivitelezés
Nagy teljesítményű, elektromos töltő és átmosó egység, stabil és mozgatható 
acélcső állványon, a stabilitás végett. 2 levegővel telített kerék a könnyű mozga-
táshoz, az egyenetlen építkezési területekre. Praktikus tömlőtartó. Könnyű, REMS 
Solar-Push I csak 19 kg, REMS Solar-Push K csak 20 kg. Stabil 30 l űrtartalmú 
műanyagtartály, UV-stabilizált PE-ből, töltési szint-kijelzővel, a könnyű tisztításhoz 
levehető, a könnyű feltöltéshez nagy nyílással. Praktikus csavaros fedél a gyors  
nyitáshoz és lezáráshoz. Visszafolyó-csatlakozó ¾" bukócsővel, az átviteli médium 
felhabzását megelőzendő a műanyag tartályban. Lezáró csap a könnyű tisztításhoz  
és a műanyagtartály cseréjéhez, amennyiben különböző töltőanyag kerül felhaszná-
lásra. Kettő praktiskus fogantyú a műanyagtartállyal való egyszerűbb manipulálás 
érdekében. Magas hőmérsékletet álló, a műanyag tartályt és a pumpát összekötő 
tömlő. A szívó vezetékben finomszűrő nagy kémlelő ablakkal, az esetleges maradék 
levegő könnyű felismerésére, valamint szennyeződések, pl. forgács, forrasztási  
és hegesztési maradékok kiszűrésére. 

REMS Solar-Push K 60
Önfelszívó örvényszivattyú, különböző átviteli emulziókhoz, pl. hőátviteli folyadékok, 
fagyálló folyadék, víz, vizes oldatok, emulziók. Jól bevált, nagy teljesítményű,  
halk járású kondenzátor-motor, 940 W, Be-/Kikapcsoló. Nagy átviteli teljesítmény, 
36 l/min, zárt rendszerek gyors feltöltéséhez, hatékony átmosásához és légtele-
nítéséhez, valamint tartályok feltöltéséhez. Dekompressziós szelep a nyomócsö-
vek nyomásának munka utáni egyszerű csökkentésére, tartozékként. Folyamatos 
terhelésre ≤ 60°C. 2 db flexibilis, átlátszó PVC szövettömlő, ½" T60, a nyomó- és  
a visszatérő vezetékhez, hossz: 3-3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80
Szárazon önfelszívó impeller-szivattyú speciális járókerékkel NBR-ből, különböző 
átviteli szérumokhoz, pl. hőátviteli folyadékok, fagyálló folyadékok, víz, vizes  
oldatok, emulziók. Jól bevált, nagy teljesítményű, halk járású kondenzátor-motor, 
1000 W, Be-/Kikapcsoló. Nagy átviteli teljesítmény, 27 l/min, zárt rendszerek 
gyors feltöltéséhez, hatékony átmosásához és légtelenítéséhez, valamint tartályok 
feltöltéséhez. Dekompressziós szelep a nyomócsövek nyomásának munka utáni 
egyszerű csökkentésére. Folyamatos terhelésre ≤ 80°C. 2 db flexibilis EPDM  
szövettömlő, ½" T100 (szintetikus kaucsuk), a nyomó- és a visszatérő vezetékhez, 
hossz: 3-3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal, hőállóság ≤ 100 °C.

Tartozékok széles választéka
Záró szelep, nyomás vagy visszavezető cső elzárásáért, például a szállítás során.  
Finom szűrőn finom szűrőzsákkal 70 mikron, amely csavarható fedélből mely  
csatlakozik a visszavezető csőhöz ¾" csatlakozóval, finom szűrőzsákkal 70 mikron,  
finom szűrő elem 90 mikron, mosható, nagy szennyeződés gyűjtő tartály a szeny-
nyezödések felfogásához, visszavezető cső a padló- és falfűttéses rendszerek 
átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához. Az áramlási irányt váltó szelep EPDM 
tömlővel ½" T100 a padló- és falfüttéses rendszerek átöblítéséhez, a lerakódások 
eltávolításához a nyomás irányt váltó áramlás segítségével. A visszaváltó ventil  
segítségével a töltő médiumot nagyobb mennyiségben át lehet nyomatni a másik 
edénybe. 

Német minőségi termék
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REMS Solar-Push Elektromos töltő és tisztító egységek

Szállítási terjedelem
REMS Solar-Push K 60. Elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek 
feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítésére. Szállított mennyiség ≤ 36 l/min, 
tartálytérfogat 30 l. Örvényszivattyúval, folyamatos terhelésnél hőállóság  
≤ 60°C. Üzemi nyomás ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátor-motor 230 V,  
50 Hz, 940 W. 2 darab flexibilis, átlátszó PVC-szövet-tömlő ½" T60, darabonként  
3 m hosszú, hőálló ≤ 60°C. Acélcsövekből készült stabil állványon, levegővel  
töltött kerekekkel. Dobozban.

Cikk-sz.
115312 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem
REMS Solar-Push I 80. Elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek 
feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítésére. Szállított mennyiség ≤ 27 l/min, 
tartálytérfogat 30 l. Impeller szivattyúval, folyamatos terhelésnél hőállóság  
≤ 80°C. Üzemi nyomás ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátor-motor 230 V,  
50 Hz, 1000 W. Dekompressziós szelep. 2 darab flexibilis EPDM-szövet-tömlő ½" 
T100, darabonként 3 m hosszú, erősen hőálló ≤ 100°C. Acélcsövekből készült 
stabil állványon, levegővel töltött kerekekkel. Dobozban.

Cikk-sz.
115311 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
PVC szövettömlő, ½" T60  a nyomó- és a visszatérő  
vezetékhez, hossz: 3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal,  
hőállóság ≤ 60 °C 115314 R
EPDM szövettömlő, ½" T100  a nyomó- és a visszatérő 
vezetékhez, hossz: 3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal,  
hőállóság ≤ 100 °C 115315 R
EPDM szövettömlő, ½" T165  a nyomó- és a visszatérő 
vezetékhez, hossz: 3 m, ¾"-os csőcsatlakozókkal,  
hőállóság ≤ 165 °C 115319 R
Lezáró szelep ¾"  nyomó és visszafolyó vezetékek  
lezárásához, pl. szállításkor 115324 R
30-l-es műanyag tartály  UV-stabil PE-ből. 115375 R
Dekompressziós szelep  Solar-Push K 60-hoz 115217 R
Finom szűrő, finom szűrőzsákkal 70 μm,  amely  
csavarható fedélböől mely a visszavezető csövel  
van össze kapcsolva ¾", Adapter, 1 darab finom  
szűrőzsákkal 70 µm, padló- és falfűttéses rendszerek 
átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához. 115220
Finom szűrőzsák 70 µm, 10 db-os készlet,   
a finom szűrő finom szűrőzsák 70 µm 115221 R10
Finom szűrő, finom szűrőzsákkal 90 μm,  kimosható,  
nagy edénnyel a szennyezödés felfogárára, visszave zető 
csövel ¾", a padló- és falfűttéses rendszerek  
átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához. 115323 R
Szüröelem 90 μm,  finom szűrő,  
finom szűrőzsákkal 90 μm 043054
Áramáliirányváltó  szelep EPDM anyagú tömlővel  
½" T100, Az áramlási irányt váltó szelep EPDM  
tömlővel ½" T100 a padló- és falfűttéses rendszerek  
átöblítéséhez, a lerakódások eltávolításához a nyomás 
irányt váltó áramlás segítségével. 115326 R
Áramlási irányt váltó ventil segítségével   
a töltő médiumot nagyobb mennyiségben  
át lehet nyomatni a másik edénybe. 115325 R


