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REMS Multi-Push SL/SLW
Elektronisk spol- och provtryckningsenhet  
med kompressor

Kraftfull, kompakt, elektronisk spol- och provtrycknings-
enhet med oljefri kompressor. För spolning med vatten 
eller vatten-/luftblandning, desinfektion, rengöring,  
konservering av rörledningssystem, för tryckprovning  
av rörledningssystem och behållare med tryckluft  
eller vatten, som tryckluftpump för reglerad påfyllning  
av alla typer av behållare med tryckluft och för drift  
av tryckluftsverktyg. 
Spolning och avslamning
Vattentryck rörledningssystem p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rördiameter installation  ≤ DN 50, 2"
Desinfektion av dricksvatteninstallationer
Rengöring och konservering av radiator- och  
ytvärmesystem
Vattentemperatur 5 – 35°C
Vattengenomströmning  ≤ 5 m3/h
Tryckprovning med tryckluft  p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Tryckprovning med vatten   p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Tryckluftspump för reglerad påfyllning av behållare  
av alla typer med tryckluft   p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Drift av tryckluftsverktyg 
Arbetstryck  p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sugeffekt   ≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW – bara en maskin för fler  
än 10 automatiska spol- och tryckprovningsprogram.  
Permanent processövervakning. Protokollering.  
USB-port. 

Universell användning
Bara en maskin för spolning med vatten eller vatten/luftblandning, desinfektion, 
rengöring, konservering av rörledningssystem, för tryckprovning av rörlednings-
system och behållare med tryckluft eller vatten, t.ex. dricksvatteninstallationer,  
radiatorer- och ytvärmesystem, för tryckprovning av gasinstallationer med tryck-
luft, som tryckluftspump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med 
tryckluft, t.ex. för att pumpa upp expansionskärl eller däck, och för drift av tryck-
luftsverktyg (Patent EP 2 816 231).

Konstruktion
Kraftfull, kompakt, elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri  
kompressor. Behändig, lätt att bära, REMS Multi-Push SL endast 37 kg, REMS 
Multi-Push SLW endast 39 kg. Mät. och regleringsanordningar för automatiskt 
genomförande av spol- och provprogrammen fram till dokumentationen av resul-
taten. Säkerhetsanordningar för att undvika förorening av rörledningssystemet  
på grund av returflöde. Övertrycksventiler för tryckbegräsning. Kondensat- och 
partikelfilter 5 μm. Stordimensionerad stålrörsram som trycksluftsbehållare.  
Två praktiska handtag för att lätt kunna bära maskinen. Platssparande, fällbart 
bygelhandtag för enkel körning. Körbart stålrörsstativ med 2 gummerade löphjul 
för enkel transport och 2 gummererad fötter för stabil uppställning. Anslutnings-
ledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD). 2 krokar för upplindning av 
anslutningsledningen. Kåpor för förslutning av in- och utgångar på REMS Multi- 
Push SL/SLW för att undvika föroreningar under transport och lagring. Praktisk 
kåpa för att skydda maskinen vid transport och lagring, som tillbehör.

REMS Multi-Push SLW med extra hydro-pneumatisk vattenpump för att generera 
det nödvändiga vattentrycket för hydrostatisk tryckprovning av rörledningssystem 
och behållare med vatten.

Kompressor
Beprövad, kraftfull oljefri kolvkompressor med vevaxel, med kondensatormotor  
230 V, 1500 W. Manometer för visning av lufttrycket i tryckluftbehållaren. 
Nödstoppsknapp. 

Slangar
Genomskinlig sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslut-
ningar 1", med lock, för spolning, desinfektion, rengöring, konservering och  
för tryckprovning med vatten. Högtrycksslang Ø ½", med vävinlägg, 1,5 m lång, 
med skruvanslutningar ½", med lock, för tryckprovning med vatten med REMS 
Multi- Push SLW. Lock för förslutning av slangarnas in- och utgångar, med kedja, 
för att undvika föroreningar under transport och lagring. Tryckluftsslang Ø 8 mm, 
1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5, och skruvförband ½", för tryckprovning  
med tryckluft. Tryckluftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5  
(kontakt, uttag) för gasprovning med tryckluft. Anslutningsslang kompressor/ 
vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1",  
dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push SL/SLW och 
sug-/tryckslangar efter avslutat arbete.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

Tysk kvalitetsprodukt



121

REMS Multi-Push SL/SLW
Elektronisk spol- och provtryckningsenhet  
med kompressor

Inmatnings- och styrenhet
Mer än 10 spol- och provprogram på 26 språk. Enkel hantering vid avslamning  
genom knappar för omkoppling av lufttillförseln under spolningen. Menystyrd inmat-
ning och styrenhet vid spolning av dricksvatteninstallationer enligt EN 806-4:2010 
med möjlighet för användaren att ändra de fabriksinställda normalvärdena, för  
anpassning till den aktuella användningsplatsen enligt nationella säkerhetsföreskrif-
ter, regler och föreskrifter. Val av format för datum, tid och möjlighet att välja olika 
måttenheter. Inmatnings- och styrenhet med 3" display med modern LCD-tekno-
logi, 76 mm bildskärmsdiagonal, 128  ×  64 pixel. Permanet processövervakning 
medan programmen körs. USB-anslutning för USB-sticka eller skrivare. Den  
respektive senaste versionen av programvaran för inmatnings- och styrenheten 
kan via USB-Stick laddas ner från www.rems.de > Downloads > Software. 

Avslamning och spolning 
Knappar för enkel omkoppling av lufttillförseln under spolningen vid avslamning  
av radiator- och ytvärmesystem med följande alternativ: (1) utan tryckluft, (2)  
intermittent tryckluft, (3) konstant tryckluft. 

Spolning enligt EN 806-4
Spolning av dricksvatteninstallationer med vatten eller vatten/luftblandning med 
intermittent tryckluft enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet ”Spolning,  
desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer” (augusti 2014) från 
”Zentralverband Sanitär Heizung Klima” (ZVSHK) (Centralförbundet för sanitet, 
värme, klimat) i Tyskland.

Desinfektion 
Desinfektionsenhet REMS V-Jet TW för desinfektion av dricksvatteninstallationer 
enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet ”Spolning, desinfektion och drift-
sättning av dricksvatteninstallationer” (augusti 2014) från tyska ”Zentralverband 
Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)” (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat) och 
andra rörledningssystem, som tillbehör. REMS Peroxi Color, består av 1 l flaska 
doseringslösning REMS Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och  
en 20 ml flaska rött färgämne REMS Color för infärgning av doseringslösningen 
för påfyllnings- och urtvättningskontroll, pipett för kontroll av doseringslösning-
ens verkningskraft (sida 123). Tillförsel av desinfektionslösningen utan extra 
doseringspump (Patent EP 2 954 960).

Rengöring och konservering 
Rengörings- och konserveringsenhet REMS V-Jet H för rengöring och konserve-
ring av radiator- och ytvärmesystem, som tillbehör. Rengöringsmedel, grön-
färgat för påfyllnings- och urtvättningskontroll och korrosionsskydd, blåfärgat  
för påfyllningskontroll, räcker till ca 100 l ledningsvolym vardera (sida 123). 
Tillförsel av rengöringsmedel och korrosionsskydd utan extra doseringspump 
(Patent EP 2 954 960).

Tryckprovning med tryckluft
Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer enligt informationsbladet "Täthets-
provning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten"  
(januari 2011) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Central-
förbundet för sanitet, värme, klimat), täthetsprovning av gasinstallationer med 
tryckluft enligt den tekniska förordningen "DVGW-TRGI 2018, teknisk förordning 
för gas installationer – DVGW arbetsblad G 600" från”DVGW Deutscher Verein des 
Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland" (Tysklands förening för gas-och vatten-
branschen), och för täthetsprovning av andra rörledningssystem och behållare 
med tryckluft. 

Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer enligt informationsbladet  
"Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten" 
(januari 2011) från tyska ”Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Central-
förbundet för sanitet, värme, klimat), belastningsprovning av gasinstallationer 
med tryckluft enligt den tekniska förordningen "DVGW-TRGI 2018, teknisk förord-
ning för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från "DVGW Deutscher Verein 
des Gas- und Wasserfaches e. V Deutschland." (Tysklands förening för gas-och 
vattenbranschen), och för belastningsprovning av andra rörledningssystem och 
behållare med tryckluft.

Tryckprovning med vatten
REMS Multi-Push SLW med hydro-pneumatisk vattenpump för hydrostatisk tryck-
provning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010, prov-
förfarande A, B eller C resp. provförfarande B modifierat enligt informationsblad 
”Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten” 
(januari 2011) från tyska ”Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)”  
(Centralförbundet för sanitet, värme, klimat) och för tryckprovning av andra  
rörledningssystem och behållare med vatten.

Tryckluftspump
Tryckluftspump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft  
≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, med automatiskt frånkoppling när det förinställda  
lufttrycket har uppnåtts, t.ex. för uppumpning av expansionskärl eller däck. 

Drift av tryckluftsverktyg
Anslutning för tryckluftsverktyg upp till ett luftbehov ≤ 230 Nl/min, kan ställas in,  
för anpassning av luftbehovet till tryckluftsverktyg som används. Manometer  
för kontroll av det luftryck som levereras av tryckluftsbehållaren. Trycksluftsslang 
med snabbkopplingar DN 7,2, som tillbehör. 

Protokollering
Resultaten av spol- och provprogrammen sparas med datum, tid och protokoll-
nummer på det valda språket och kan för dokumentation överföras till en USB-
sticka eller en skrivare. Skrivare finns som tillbehör. Kompletteringar av sparade 
data, t.ex. kundnamn, projektnummer, provare kan göras på externa enheter  
(t.ex. PC, laptop, tablet-PC, smartphone). 
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Elektronisk spol- och provtryckningsenhet  
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Leveransens omfattning
REMS Multi-Push SL Set. Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri 
kompressor. För spolning med vatten eller vatten-/luftblandning, desinfektion, 
rengöring, konservering av rörledningssystem, t.ex. avslamning, rengöring och 
konservering av radiator- och ytvärmesystem, spolning och desinfektion av 
dricksvatteninstallationer, för tryckprovning av rörledningssystem och behållare 
med tryckluft, som tryckluftpump för reglerad påfyllning av alla typer av behålla-
re med tryckluft p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, och för drift av tryckluftsverktyg  
≤ 230 Nl/min. Inmatnings- och styrenhet. Kolvkompressor med vevaxel, kondensa-
tormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personskyddsbrytare (PRCD). Flyttbart stålrörs-
stativ. Lock för vatten in- och utgångar på REMS Multi-Push. 2 st. sug-/tryckslang 
Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock. 1 st. tryck-
luftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5, och skruvförband G ½", 
för tryckprovning med tryckluft. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 
0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" 
för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push och sug-/tryckslangar efter  
avslutat arbete. Utan desinfektionsenhet, utan rengörings och konserveringsenhet 
I kartong. 

Art. nr
115610 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning Art. nr
Finfilter med finfilterinsats 90 μm,  tvättbar, med stort 
smutsuppfångningskärl 115609 R
Finfilterinsats 90 μm,  för finfilter med finfilterinsats  
90 μm 043054
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi,   
för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem  
och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi.  115140
Manometer med finskala, ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi,   
för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem  
och behållare upp till 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0. 115045
Manometer med finskala, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 
3,6 psi,  för tryck- och täthetskontroll av rörlednings-
system och behållare upp till 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. 
CL 1,6. 047069
Tryckluftsslang Ø 14 mm , 1,5 m lång, med snabb-
kopplingar DN 7,2 (kontakt, uttag), för anslutning  
av tryckluftsverktyg. 115621 R
Tryckluftsslang Ø 8 mm , 7 m lång, med snabbkoppling 
DN 5 (kontakt och skruvförband och slangförskruvning  
G ½", för tryckprovning med tryckluft. 115667 R
Tryckluftsslang Ø 8 mm , 1,5 m lång, med snabbkoppling 
DN 5 (kontakt, uttag) för gasprovning med tryckluft. 115747 R
Högtrycksslang Ø ½" , 7 m lång, med skruvanslutningar 
G ½", med lock, för tryckprovning av rörledningssystem 
och behållare med vatten med REMS Multi-Push SLW. 115661 R
Sug-/tryckslang Ø 1" , med vävinlägg, 1,5 m lång,  
med skruvanslutningar G 1", med lock, för spolning,  
desinfektion, rengöring, konservering och för tryck-
provning med vatten. 115633 R
Dubbelnippel 1" , för anslutning av 2 sug-/tryckslangar 
och för att blåsa ut sug-/tryckslangar 045159

Leveransens omfattning
REMS Multi-Push SLW Set. Som REMS Multi-Push SL set, art.nr 115610,  
dessutom med hydro-pneumatisk vattenpump för tryckprovning av dricksvatten-
installationer med vatten enligt EN 806-4:2010, provförfarande A, B eller C resp. 
provförfarande B, modifierat, och för tryckprovning av andra rörledningssystem 
och behållare med vatten. 1 st. högtrycksslang Ø ½", 1,5 m lång, med skruvan-
slutningar ½", med lock. I kartong.

Art. nr
115611 R220

Andra nätspänningar på begäran.
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Beteckning Art. nr
Skrivare  för utskrift av de sparade resultaten av spol- 
och provprogrammen, 1 pappersrulle, USB-anslutnings-
kabel, spänningsförsörjning/laddare Ni-Mh 100 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 3 W 115604 R
Pappersrulle,  5-pack för skrivare 090015 R
Låda  med fack, för skrivare, pappersrullar  
och andra tillbehör. 115703 R
REMS V-Jet TW , desinfektionsenhet för dricksvatten-
installationer, för tillförsel av doseringslösning för  
desinfektion 115602 R
REMS Peroxi Color , 1 l flaska doseringslösning REMS 
Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och  
en 20 ml flaska rött färgämne REMS Color för infärgning 
av doseringslösningen för påfyllnings- och urtvättnings-
kontroll, pipett för kontroll av doseringslösningens  
verkningskraft. 115605 R
Testsstav H2O2 0 – 1 000 mg/l, 100-pack , för kontroll  
av desinfektionslösningens koncentration 091072
Testsstav H2O2 0 – 50 mg/l, 100-pack , för kontroll  
av fullständig ursköljning av doseringslösningen  
efter desinfektionen 091073
REMS V-Jet H , rengörings- och konserveringsenhet  
för radiator- och ytvärmesystem, för tillförsel av  
rengöringsmedel och korrosionsskydd. 115612 R
REMS CleanH  1 l flaska rengöringsmedel för radiator- 
och ytvärmesystem, grönfärgat för påfyllnings- och  
urtvättningskontroll, för ca 100 l ledningsvolym. 115607 R
REMS NoCor  1 l flaska korrosionsskyddsmedel för  
konservering av radiator- och ytvärmesystem, blåfärgat 
för påfyllningskontroll för ca 100 l ledningsvolym. 115608 R
Kåpa  för att skydda maskinen vid transport och lagring 115677 R
Systemväska XL-Boxx  för slangar 579600 RMP

REMS CleanM Maskinrengöringsmedel

Tysk kvalitetsprodukt

Högverksamt maskinrengöringsmedel för snabb och 
tillförlitlig upplösning av alla typer av oljig och fetthaltig 
smuts. För rengöring och avfettning av maskiner,  
verktyg bl.a. för hantverk och industri.

REMS CleanM – renare finns inte.  
Extremt hög rengöringsverkan.
Speciellt för snabb och tillförlitlig upplösning av alla typer av oljig och fetthaltig 
smuts. Lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD 302 B. Fritt från miljöfarligt klassade 
ämnen.

Universellt rengöringsmedel för hantverk och industri. För rengöring och avfettning 
av maskiner och verktyg. 

Kan även användas för att ta bort kalkavlagringar. 

REMS CleanM sprayflaska utan drivmedel.

Leveransens omfattning
REMS CleanM. Högverksamt maskinrengöringsmedel för snabb och tillförlitlig 
upplösning av oljig och fetthaltig smuts. För rengöring och avfettning av maskiner 
och verktyg m.m. 

Behållare Art. nr
500 ml sprutflaska 140119 R


