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REMS Calc-Push Elektryczna pompa do usuwania kamienia

Zakres dostawy
REMS Calc-Push. Elektryczna pompa do skutecznego usuwania kamienia  
z przewodów rurowych i zbiorników, np. podgrzewaczy przepływowych, bojle-
rów, zasobników ciepłej wody, zasobników zimnej wody, wymienników ciepła, 
instalacji grzewczych i chłodniczych. Wydajność tłoczenia ≤ 30 l/min, pojemność 
użytkowa zbiornika 21 l. Jednostka pompy z silnikiem kondensatorowym 230 V, 
50 Hz, 165 W. Ciśnienie tłoczenia ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Wysokość tłoczenia  
≤ 10 m. 2 szt. elastycznego węża tkaninowego z PCV ½", o długości 2,3 m,  
ze złączkami wężowymi z gwintem wewnętrznym Rp ½" i zatyczkami. 2 szt.  
podwójnych złączek ⅜" – ½", 2 szt. podwójnych złączek ½" – ¾". W kartonie.

Nr art.
115900 R220

Dla innych napięć na zapytanie.

Wydajna, elektryczna pompa do skutecznego usuwania 
kamienia z przewodów rurowych i zbiorników, np.  
podgrzewaczy przepływowych, bojlerów, zasobników 
ciepłej wody, zasobników zimnej wody, wymienników 
ciepła, instalacji grzewczych i chłodniczych. 
Pojemność użytkowa zbiornika 21 l
Wydajność tłoczenia ≤ 30 l/min
Ciśnienie tłoczenia   ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Wysokość podnoszenia ≤ 10 m
Temperatura roztworu do usuwania kamienia ≤ 50°C

REMS Calc-Push – skuteczna elektryczna pompa  
do usuwania kamienia. Duża wydajność tłoczenia.  
3-stopniowa dźwignia do zmiany kierunku  
przepływu, z położeniem zerowym.  

Uniwersalne zastosowanie
Przeznaczona do skutecznego usuwania kamienia z przewodów rurowych i  
zbiorników, np. podgrzewaczy przepływowych, bojlerów, zasobników ciepłej wody, 
zasobników zimnej wody, wymienników ciepła, instalacji grzewczych i chłodniczych.

Konstrukcja
Wytrzymała, kompaktowa, lekka, o wadze zaledwie 9,2 kg. Odporny na uderzenia 
zbiornik z tworzywa sztucznego na roztwór do usuwania kamienia, pojemność 
użytkowa zbiornika 21 l, z praktycznym korkiem gwintowanym do zamykania zbior-
nika z tworzywa sztucznego na czas transportu. Połączone na stałe z jednostką 
pompy elastyczne węże tkaninowe z PCV ½", o długości 2,3 m, ze złączkami  
wężowymi z gwintem wewnętrznym Rp ½" i zatyczkami. 3-stopniowa dźwignia  
do zmiany kierunku przepływu do usuwania również mocnych osadów kamienia 
po obu stronach, z położeniem zerowym przerywającym przepływ. Łatwa do  
przenoszenia dzięki umieszczonemu pośrodku uchwytowi z praktycznymi  
uchwytami na węże. 

Odkręcana jednostka pompy
Kompaktowa jednostka pompy złożona z pompy wirnikowej i silnika konden-
satorowego, odkręcana , pozwalająca na łatwe wyczyszczenie jednostki pompy i 
zbiornika z tworzywa sztucznego po procesie usuwania kamienia. Samozasysająca 
pompa wirnikowa, przeznaczona do różnych roztworów do usuwania kamienia 
zawierających kwas octowy, kwas solny, kwas cytrynowy, kwas mrówkowy, kwas 
fosforowy, kwas sulfamidowy. Z niezawodnym, mocnym cichobieżnym silnikiem 
kondensatorowym, 165 W, z włącznikiem/wyłącznikiem. Duża wydajność tłoczenia 
≤ 30 l/min zapewniająca efektywne usuwanie kamienia.


