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REMS Solar-Push Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet

Kraftfull, elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet  
för enkel och snabb påfyllning, sköljning och luftning  
av slutna system. Idealisk för solaranläggningar, jord-
värmeanläggningar och golv-/väggvärmeanläggningar.
Behållarvolym 30 l
REMS Solar-Push K 60 med centrifugalpump 
Kapacitet vid 40 m matningshöjd 16 l/min 
Kapacitet   ≤ 36 l/min
Matningstryck  ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Temperatur på matningsmedier  
(kontinuerlig belastning)  ≤ 60°C
pH-värde på matningsmedier  6,5 – 9,5
REMS Solar-Push l 80 med impellerpump
Kapacitet vid 40 m matningshöjd  18 l/min
Kapacitet   ≤ 27 l/min
Matningstryck  ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Temperatur på matningsmedier  
(kontinuerlig belastning)  ≤ 80°C
pH-värde på matningsmedier  6,5 – 9,5
Matningsmedier: Värmebärande vätskor, frostskydds-
medel, vatten, flytande lösningar, emuleringar.

REMS Solar-Push – påfyllning, sköljning och luftning  
i ett arbetssteg. Självsugande. Hög kapacitet. 
Systemfördel
Påfyllning, sköljning och luftning i ett moment. Idealisk för solaranläggningar,  
jordvärmeanläggningar och golv-/väggvärmeanläggningar. Även för påfyllning  
av behållare.

Konstruktion
Kraftfull, elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet på stabilt, körbart stålrörssta-
tiv för stabilitet. 2 stora luftfyllda hjul för lätt transport på ojämna underlag. Prak-
tisk slanghållare. Låg vikt, REMS Solar-Push I endast 19 kg, REMS Solar-Push K  
endast 20 kg. Stabil plastbehållare med 30 l volym, av UV-stabiliserat PE, med 
nivåindikator, avtagbar, för lätt rengöring, med stor öppning för enkel påfyllning. 
Praktiskt skruvlock för snabb öppning och stängning. Returanslutning ¾" med 
dykrör förhindrar att matningsmediet skummar upp när det går in i behållaren. 
Spärrventil för lätt rengöring och enkelt byte avbehållaren vid användning av olika 
matningsmedier. Två praktiska handtag för att lätt kunna bära plastbehållaren. 
Förbindelseslang som tål höga tempe raturer mellan behållare och pump. Finfilter  
i sugledningen med stort siktglas, för lätt identifiering av kvarvarande luft i krets-
loppet liksom avskild smuts, t. ex. spån, löd- och svetsrester. 

REMS Solar-Push K 60
Självsugande centrifugalpump, lämplig för olika matningsmedier, t. ex. värme-
bärande vätskor, frostskyddsmedel, vatten, flytande lösningar, emuleringar.  
Med beprövad, kraftfull kondensatormotor med tyst gång, 940 W, strömbrytare. 
Hög kapacitet ≤ 36 l/min för snabb påfyllning, effektiv sköljning och luftning 
av slutna system och för påfyllning av behållare. Trycklavlastningsventil för 
enkel tryckminskning i tryckslang efter att arbetet avslutats, som tillbehör. För 
kontinuerlig belastning ≤ 60°C. 2 stycken flexibla, genomskinliga PVC-slangar 
vävförstärkt ½" T60, för tryck- och returledning, vardera 3 m lång, med skruvan-
slutningar ¾", tempe raturbeständig ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80
Självsugande impellerpump, lämplig för olika matningsmedier, t. ex. värmebärande 
vätskor, frostskyddsmedel, vatten, flytande lösningar, emuleringar. Med beprövad, 
kraftfull kondensatormotor med tyst gång, 1000 W, strömbrytare. Hög kapacitet  
≤ 27 l/min för snabb påfyllning, effektiv sköljning och luftning av slutna system  
och för påfyllning av behållare. Trycklavlastningsventil för enkel tryckminskning  
i tryckslang efter att arbetet avslutats. För kontinuerlig belastning ≤ 80°C. 2 stycken 
flexibla EPDM-slangar vävförstärkt ½" T100 (syntetiskt gummi), för tryck- och  
returledning, vardera 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", temperaturbeständig  
≤ 100°C.

Omfattande tillbehör
Spärrventil för stängning av tryck- eller returledningen, t.ex. vid transport. Finfilter 
med finfilterpåse 70 μm, bestående av skruvlock med returanslutning för retur-
ledning med anslutning ¾", adapter och finfilterpåse 70 μm, eller finfilter med  
finfilterinsats 90 μm, tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl, för returledning 
med anslutning ¾", för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och avlägs-
nande av slam. Omkopplingsventil för flödesriktning komplett med EPDM-slang 
vävförstärkt ½" T100, för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och  
effektivt avlägsnande av slam genom tryckstötar vid ändring av flödesriktningen. 
Omkopplingsventil för alternativ insugning av matningsmediet från en annan  
behållare, t.ex. vid större påfyllningsmängder. 
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REMS Solar-Push Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet

Leveransens omfattning
REMS Solar-Push K 60. Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel  
och snabb påfyllning, sköljning och luftning av slutna system. Kapacitet ≤ 36 l/min, 
behållarvolym 30 l. Med centrifugalpump, temperaturbeständig för kontinuerlig 
belastning ≤ 60°C. Matningstryck ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 
230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stycken flexibla, genomskinliga PVC-slangar vävförstärkt 
½" T60, vardera 3 m långa, temperaturbeständiga ≤ 60°C. På stabilt stålrörstativ 
med luftfyllda hjul. I kartong.

Art. nr
115312 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning
REMS Solar-Push I 80. Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel  
och snabb påfyllning, sköljning och luftning av slutna system. Kapacitet ≤ 27 l/min, 
behållarvolym 30 l. Med impellerpump, temperaturbeständig för permanent  
belastning ≤ 80°C. Matningstryck ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensmotor 230 V, 
50 Hz, 1000 W. Tryckavlastningsventil. 2 stycken flexibla EPDM-vävslangar ½"  
T100, vardera 3 m långa, högtemperaturbeständig ≤ 100°C. På stabilt stålrör-
stativ med luftfyllda hjul. I kartong.

Art. nr
115311 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning Art. nr
PVC-slang vävförstärkt ½" T60  för tryck- eller  
returledning, 3 m lång, med skruvanslutningar ¾",  
temperaturbeständig ≤ 60°C 115314 R
EPDM-slang vävförstärkt ½" T100  för tryck- eller  
returledning, 3 m lång, med skruvanslutningar ¾",  
högtemperaturbeständig ≤ 100°C 115315 R
EPDM-slang vävförstärkt ½" T165  för tryck- eller  
returledning, 3 m lång, med skruvanslutningar ¾",  
högtemperaturbeständig ≤ 165°C 115319 R
Spärrventil ¾"  för stängning av tryck- eller  
returledningen, t.ex. vid transport 115324 R
30-l-plastbehållare  av UV-stabiliserat PE 115375 R
Tryckavlastningsventil  för Solar-Push K 60 115217 R
Finfilter med finfilterpåse 70 μm,  bestående  
av skruvlock med returanslutning för returledning  
med anslutning ¾", adapter, 1 styck finfilterpåse 70 µm, 
för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar  
och avlägsnande av slam 115220
Finfilterpåse 70 µm, 10-pack,  för finfilter  
med finfilterpåse 70 μm 115221 R10
 
Finfilter med finfilterinsats 90 μm,  tvättbar,  
med stort smutsuppfångningskärl, för returledning  
med anslutning ¾", för sköljning av golv- och  
väggvärmeanläggningar och avlägsnande av slam 115323 R
Finfilterinsats 90 μm,  för finfilter  
med finfilterinsats 90 μm 043054
Omkopplingsventil  för flödesriktning komplett  
med EPDM-slang vävförstärkt ½" T100, för sköljning  
av golv- och väggvärmeanläggningar och effektivt  
avlägsnande av slam genom tryckstötar vid riktnings-
ändring av flödesriktningen. 115326 R
Omkopplingsventil  för alternativ insugning  
av matningsmediet från en annan behållare,  
t.ex. vid större påfyllningsmängder. 115325 R


