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REMS Calc-Push Elektrikli kireç çözme pompası

Teslimat kapsamı
REMS Calc-Push. Boru hatlarının ve muhafazların kireçlerini etkin yapıda  
çözmeye yönelik elektrikli kireç çözme pompası, örn. Sürekli ısıtıcı, boyler,  
sıcak su deposu, soğuk su deposu, eşanjör, ısıtma ve soğutma sistemleri.  
Sevk kapasitesi ≤ 30 l/dak, kullanılabilir muhafaza hacmi 21 l. Kondansatör  
motorlu pompa ünitesi 230 V, 50 Hz, 165 W. Sevk basıncı ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/ 
≠15 psi. Sevk yüksekliği ≤ 10 m. 2 adet esnek PVC doku hortumlar ½", 2,3 m 
uzunluk, Rp ½" içten dişli hortum bağlantı vidaları ve kilitler. 2 Adet çiftli nipel 
⅜" – ½", 2 Adet çiftli nipel ½" – ¾". Karton kutu içinde.

Art.-No.
115900 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Güç kapasitesi, boru hatlarının ve muhafazların kireçle-
rini etkin yapıda çözmeye yönelik elektrikli kireç çözme 
pompası, örn. Sürekli ısıtıcı, boyler, sıcak su deposu,  
soğuk su deposu, eşanjör, ısıtma ve soğutma sistemleri. 
Kullanılabilir hazne hacmi 21 l
Sevk kapasitesi ≤ 30 l/dak
Sevk basıncı ≤ 0,1 kPa/1,0 bar/15 psi
Sevk yüksekliği ≤ 10 m
Kireç çözme çözeltisi sıcaklığı ≤ 50 °C

REMS Calc-Push – Etkili elektrikli kireç çözme.  
Yüksek sevk kapasitesi. Sıfır konumlu akış  
yönü dönüşü için 3-Yollu kol. 

Üniversal kullanım
Boru hatlarının ve muhafazların kireçlerini etkin yapıda çözmeye yönelik örn.  
Sürekli ısıtıcı, boyler, sıcak su deposu, soğuk su deposu, eşanjör, ısıtma  
ve soğutma sistemleri.

Genel yapı
Sağlam, kompakt, hafif, ağırlık sadece 9,2 kg. Kireç çözme çözeltisi için darbeye 
dayanıklı plastik muhafaza, kullanılabilir muhafaza hacmi 21 l, taşıma sırasında 
plastik muhafazayı kapatmaya yönelik pratik vidalı kapak. Pompa ünitesi ile sabit 
bağlantılı, esnek PVC doku hortumlar ½", 2,3 m uzunluk, Rp ½" içten dişli hortum 
bağlantı vidaları ve kilitler. Her iki tarafta güçlü kireç kalıntılarını çözmeye yönelik 
akış yönünü değiştirebilir, akışı durdurmak üzere sıfır konumlu 3 yollu kumanda 
kolu. Pratik hortum tutuculara sahip, ortaya hizalanmış taşıma sapı ile iyi  
taşınabilir.   

Sökülebilir pompa ünitesi
Kompakt pompa ünitesi, rotatif pompa ve kondansatör motordan oluşur, pompa 
ünitesinin ve plastik muhafazanın kireç çözme işlemi sonrasında kolay temizle-
nebilmesi için sökülebilir. Kendinden emişli rotatif pompa, sirke asidi, tuz asidi, 
limon asidi, karınca asidi, fosfor asidi, sülfamin asidinden oluşan çeşitli kireç 
çözme çözeltileri için uygundur. Sınanmış, güçlü ve sessiz çalışan kondansatörlü 
motor, 165 W, açma/kapama şalteri. Etkili kireç çözme için yüksek sevk kapasitesi  
≤ 30 l/dak.


