Elektroniczna jednostka
do płukania i prób ciśnie
niowych z bezolejowym
kompresorem.

REMS Multi-Push
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1)

2)

for Professionals

Tylko jedno urządzenie z ponad 10 automatycznymi programami do
płukania, dezynfekcji, prób ciśnieniowych z użyciem sprężonego powietrza
lub wody w instalacjach wody pitnej oraz do czyszczenia i konserwacji
systemów grzewczych i innych.
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Płukanie wodą lub mieszanką wody/powietrza
Dezynfekcja instalacji wody pitnej
Czyszczenie i konserwacja systemów grzewczych
Próba ciśnieniowa i szczelności z użyciem
sprężonego powietrza
● Próba ciśnieniowa i szczelności z użyciem wody
(metoda kontroli A, B, C i inne)
● Pompa sprężonego powietrza
● Zasilanie narzędzi pneumatycznych
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Niezwykle proste w obsłudze menu
w 26 językach. Ciągła kontrola procesu.
Protokołowanie. Złącze USB.
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REMS Multi-Push – Elektroniczna jednostka
do płukania i prób ciśnieniowych z bezolejowym
kompresorem.
Tylko jedno urządzenie do płukania wodą lub mieszanką wody/powietrza, dezynfekowania, czyszczenia, konserwowania systemów przewodów rurowych, do prób ciśnieniowych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem
sprężonego powietrza lub wody, np. instalacji wody pitnej, radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych,
do prób ciśnieniowych instalacji gazowych z użyciem sprężonego powietrza, jako pompa sprężonego powietrza do
regulowanego napełniania sprężonym powietrzem zbiorników wszelkiego rodzaju, np. do pompowania naczyń
wzbiorczych lub opon oraz do zasilania narzędzi pneumatycznych (Patent EP 2 816 231 zgłoszony).
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Wydajna, kompaktowa, elektroniczna
jednostka do płukania i prób ciśnieniowych
z bezolejowym kompresorem. Poręczna,
łatwa w przenoszeniu,
REMS Multi-Push SL tylko 37 kg,
REMS Multi-Push SLW tylko 39 kg.
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Układy pomiarowe i regulacyjne zapewniają
automatyczny przebieg programów płukania
i prób ciśnieniowych aż po dokumentowanie
wyników.
Zabezpieczenia pozwalające zapobiec
cofaniu się zanieczyszczeń z sieci rur.
Zawory nadciśnieniowe ograniczające
ciśnienie. Filtr kondensatu i cząstek 5 μm.

4

Pojemna rama z rur stalowych spełniająca
rolę zbiornika sprężonego powietrza.
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Dwa praktyczne uchwyty ułatwiające
przenoszenie.

Próba ciśnieniowa z użyciem wody
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Pozwalający zaoszczędzić miejsce składany
pałąk ułatwiający transport.
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Stelaż jezdny z rur stalowych z 2 gumowanymi
kołami zapewniający łatwy transport oraz
2 gumowane nogi gwarantujące stabilne
ustawienie.
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Kabel podłączeniowy ze zintegrowanym
wyłącznikiem różnicowo-prądowym (PRCD).
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Zaślepki i zatyczki do zamykania wejść i wyjść
REMS Multi-Push z zabezpieczeniem przed
zgubieniem w celu zapobieżenia zanieczyszczeniom podczas transportu i składowania.
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REMS Multi-Push SLW wyposażona dodat
kowo w hydropneumatyczną pompę wodną
do wytwarzania wymaganego ciśnienia wody
do hydrostatycznych prób ciśnieniowych
systemów przewodów rurowych i zbiorników
z użyciem wody.

Próba ciśnieniowa z użyciem sprężonego powietrza
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Kompresor
Sprawdzony, wydajny, bezolejowy kompresor
tłokowy, z silnikiem kondensatorowym 230 V,
1500 W.
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Manometr do wskazania ciśnienia powietrza
w zbiorniku sprężonego powietrza. Przycisk
wyłącznika awaryjnego.
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Jednostka edycyjna i sterująca
Łatwa w obsłudze. Wyposażona w menu
jednostka edycyjna i sterująca oferuje ponad
10 programów płukania i prób ciśnieniowych
w 26 językach z możliwością zmiany przez
użytkownika ustawionych fabrycznie kryteriów
kontrolnych (przebiegów, ciśnień i czasów
kontroli) lub wartości domyślnych w celu
dostosowania do obowiązujących w miejscu
użytkowania krajowych postanowień w
sprawie bezpieczeństwa, zasad i przepisów.
Możliwość wyboru formatu daty, czasu oraz
różnych jednostek pomiarowych. Jednostka
edycyjna i sterująca z 3" wyświetlaczem LCD
o przekątnej ekranu 76 mm, 128 × 64 pikseli.
Ciągła kontrola procesu podczas przebiegu
programów.
Złącze USB do podłączenia pamięci USB lub
drukarki. Najnowszą wersję oprogramowania
dla jednostki edycyjnej i sterującej można
bezpłatnie pobrać i zapisać na nośniku USB
ze strony pod adresem www.rems.de →
Do pobrania → Oprogramowanie.

Płukanie instalacji wody pitnej
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Przezroczysty wąż ssawny/tłoczny Ø 1",
z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m,
ze złączkami gwintowanymi 1", z zatyczkami,
do płukania, dezynfekcji, czyszczenia, kon
serwacji i prób ciśnieniowych z użyciem wody.

16

Wąż sprężonego powietrza Ø 8 mm,
o długości 1,5 m, z szybkozłączką DN 5
i złączką gwintowaną ½", do prób ciśnieniowych z użyciem sprężonego powietrza.
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Wąż wysokociśnieniowy Ø ½", z wkładem
tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami
gwintowanymi ½", z zatyczkami, do prób
ciśnieniowych z użyciem wody i REMS
Multi-Push SLW.
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Zaślepki i zatyczki do zamykania wejść i wyjść
węży z zabezpieczeniem przed zgubieniem
w celu zapobieżenia zanieczyszczeniom
podczas transportu i składowania.

19

Wąż połączeniowy kompresora/przyłączy
wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką
DN 7,2 i złączką gwintowaną 1", podwójna
złączka 1", do wydmuchiwania resztek wody
z REMS Multi-Push oraz węży ssawnych/
tłocznych po zakończeniu pracy.

Dezynfekcja instalacji wody pitnej

Płukanie
Płukanie instalacji wody pitnej wodą lub mieszanką
wody/powietrza z przerywanym dopływem sprężonego powietrza wg EN 806-4:2010 oraz instrukcji
„Płukanie, dezynfekowanie i uruchamianie instalacji
wody pitnej“(sierpień 2014) wydanej przez Zentral
verband Sanitär Heizung Klima, Niemcy oraz do
płukania radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych. Również do płukania systemów
przewodów rurowych mieszanką wody/powietrza
ze stałym ciśnieniem sprężonego powietrza.
Dezynfekcja 20
Jednostka dezynfekująca REMS V-Jet TW do
dezynfekcji instalacji wody pitnej wg EN 806-4:2010
oraz instrukcji „Płukanie, dezynfekowanie i uruchamianie instalacji wody pitnej“ (sierpień 2014) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Niemcy oraz innych systemów przewodów rurowych, dostępna jako osprzęt. REMS Peroxi Color,
butelka 1 l roztworu do dezynfekcji REMS Peroxi
do dezynfekcji przewodu o pojemności ok. 100 l,
butelka 20 ml czerwonego barwnika REMS Color
do zabarwiania roztworu do dezynfekcji w celu kontroli napełnienia i wypłukania, pipeta do kontroli siły
działania roztworu dezynfekującego. Doprowadzanie roztworu do dezynfekcji bez dodatkowej pompy
dozującej (patent EP 2 954 960 zgłoszony).
Czyszczenie i konserwacja
Jednostka czyszcząca i konserwująca REMS V-Jet
H do czyszczenia i konserwacji systemów grzewczych, dostępna jako osprzęt. Środek czyszczący
barwiący na zielono, do kontroli napełniania i wypłukania oraz ochrony przeciwkorozyjnej, i barwiący
na niebiesko do kontroli napełniania, starcza na ok.
100l pojemności przewodu. Doprowadzanie środka
czyszczącego i przeciwkorozyjnego bez dodatkowej
pompy dozującej (patent EP 2 954 960 zgłoszony).
Próba ciśnieniowa z użyciem sprężonego
powietrza
Próba szczelności instalacji wody pitnej z użyciem
sprężonego powietrza wg instrukcji „Próba szczelności instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego
powietrza, gazu obojętnego lub wody“ (styczeń 2011)
wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima
(ZVSHK), Niemcy, próba szczelności instalacji gazowej z użyciem sprężonego powietrza wg przepisów
technicznych "DVGW-TRGI 2008, przepisów technicznych dla instalacji gazowych - DVGW instrukcji
roboczej G 600" wydanych przez Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) oraz próba
szczelności innych systemów przewodów rurowych
i zbiorników z użyciem sprężonego powietrza.
Próba obciążeniowa instalacji wody pitnej z użyciem
sprężonego powietrza wg instrukcji „Próba szczelności instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego
powietrza, gazu obojętnego lub wody“ (styczeń 2011)

wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima
(ZVSHK), Niemcy, próba obciążeniowa instalacji gazowej z użyciem sprężonego powietrza wg przepisów
technicznych "DVGW-TRGI 2008, przepisów technicznych dla instalacji gazowych - DVGW instrukcji
roboczej G 600" wydanych przez Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) oraz próba
obciążeniowa innych systemów przewodów rurowych
i zbiorników z użyciem sprężonego powietrza.
Próba ciśnieniowa z użyciem wody
REMS Multi-Push SLW z hydropneumatyczną
pompą wodną do hydrostatycznych prób ciśnieniowych instalacji wody pitnej z użyciem wody wg
EN 806-4:2010, metoda kontroli A, B lub C, lub metoda kontroli B, zmodyfikowana wg instrukcji „Próba
szczelności instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza, gazu obojętnego lub wody“ (styczeń
2011) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung
Klima (ZVSHK), Niemcy, oraz do prób ciśnieniowych
innych systemów przewodów rurowych i zbiorników
z użyciem wody.
Pompa sprężonego powietrza 21
Pompa sprężonego powietrza do regulowanego
napełniania sprężonym powietrzem zbiorników
wszelkiego rodzaju ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi z
automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu
ustawionego ciśnienia powietrza, np. do pompo
wania naczyń wzbiorczych lub opon.
Zasilanie narzędzi pneumatycznych 22
Przyłącze narzędzi pneumatycznych o zapotrzebowaniu na powietrze ≤ 230 Nl/min, regulowane,
pozwala na dopasowanie do zastosowanego narzędzia pneumatycznego. Manometr do kontrolowania
wartości ciśnienia dostarczanego ze zbiornika
sprężonego powietrza. Wąż sprężonego powietrza
z szybkozłączkami DN 7,2, dostępny jako osprzęt.
Protokołowanie
Wyniki programów płukania i prób ciśnieniowych
są zapisywane wraz z datą, godziną i numerem
protokołu w wybranym języku dla celów dokumentacyjnych można je zapisać na nośniku USB lub
przesłać do drukarki. Drukarka dostępna jako akcesoria. Uzupełnienie zapisanych danych, np. dodanie
informacji o nazwie klienta, numerze projektu,
kontrolerze, jest możliwe na urządzeniu zewnętrznym (np. laptopie, tablecie, smartfonie).

REMS Multi-Push

REMS Multi-Push SL Set. Elektroniczna jednostka do płukania i prób ciśnieniowych
z bezolejowym kompresorem. Przeznaczona do płukania wodą lub mieszanką wody/powietrza,
dezynfekowania, czyszczenia, konserwowania systemów przewodów rurowych, do prób ciśnieniowych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem sprężonego powietrza, jako
pompa sprężonego powietrza do regulowanego napełniania sprężonym powietrzem zbiorników
wszelkiego rodzaju, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, oraz do zasilania narzędzi pneumatycznych
≤ 230 Nl/min. Jednostka edycyjna i sterująca. Kompresor tłokowy z mechanizmem korbowym,
silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1500 W, wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD). Stelaż
jezdny z rur stalowych. Zatyczki do zamykania wejść i wyjść wody REMS Multi-Push. 2 szt.
przewód ssawny/tłoczny Ø 1", z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi 1", z zatyczkami. 1 szt. wąż sprężonego powietrza Ø 8 mm, o długości 1,5 m, z szybkozłączką DN 5 i złączką gwintowaną ½", do prób ciśnieniowych z użyciem sprężonego powietrza. Wąż połączeniowy kompresora/przyłączy wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką DN 7,2
i złączką gwintowaną 1", podwójna złączka 1", do wydmuchiwania resztek wody z REMS Multi-Push oraz węży ssawnych/tłocznych po zakończeniu pracy. Bez jednostki dezynfekującej,
bez jednostki czyszczącej i konserwującej. W kartonie.
		
Nr art. 115610 R220#


REMS Multi-Push SLW Set. Jak zestaw REMS Multi-Push SL Set, nr kat. 115610, jednakże
dodatkowo z hydropneumatyczną pompą wodną i 1 sztuką węża wysokociśnieniowego Ø ½",
o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi ½", z zatyczkami, do prób ciśnieniowych
systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem wody. W kartonie.
		
Nr art. 115611 R220#


Płukanie, czyszczenie i konserwacja radiatorowych
i powierzchniowych systemów grzewczych.

Akcesoria
Filtr dokładny z wkładem 90 μm nadający się do mycia
z dużym pojemnikiem na zanieczyszczenia		 Nr art. 115609 R#



Wkład filtra dokładnego 90 μm 
do filtrów dokładnych z wkładem 90 μm		 Nr art. 043054#



Manometr, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
do prób ciśnieniowych i szczelności systemów przewodów
rurowych i zbiorników do 6 MPa/60 bar/870 psi		 Nr art. 115140#



Dokładny manometr, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi
do prób ciśnieniowych i szczelności systemów przewodów
rurowych i zbiorników do 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.		 Nr art. 115045#



Dokładny manometr, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi
do prób ciśnieniowych i szczelności systemów przewodów
rurowych i zbiorników do 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.		 Nr art. 047069#



Wąż sprężonego powietrza Ø 14 mm, o długości 1,5 m,
z szybkozłączkami DN 7,2, do podłączania narzędzi
pneumatycznych		 Nr art. 115621 R#



Wąż sprężonego powietrza Ø 8 mm, o długości 7 m,
z szybkozłączką DN 5 i złączką gwintowaną ½", do prób
ciśnieniowych z użyciem sprężonego powietrza.		 Nr art. 115667 R#



Wąż wysokociśnieniowy Ø ½", o długości 7 m, ze złączkami
gwintowanymi ½", z zatyczkami, do prób ciśnieniowych systemów
przewodów rurowych i zbiorników z użyciem wody
i REMS Multi-Push SLW.		 Nr art. 115661 R#



Waż ssawny/tłoczny Ø 1", z wkładem tkaninowym,
o długości 1,5 m, ze złączkami wężowymi 1", z zatyczkami,
do płukania, dezynfekowania, czyszczenia, konserwowania
i prób ciśnieniowych z użyciem wody.		 Nr art. 115633 R#



Podwójna złączka 1", do łączeni 2 węży ssawnych/
tłocznych i wydmuchiwania węży ssawnych/tłocznych		 Nr art. 045159#



Drukarka do drukowania zapisanych wyników
programów płukania i prób ciśnieniowych, rolka papieru
1 szt., kabel połączeniowy USB, zasilacz/ładowarka
Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W		 Nr art. 115604 R#



Rolka papieru, opakowanie 5 szt. do drukarki		 Nr art. 090015 R#



Walizka z wkładem na drukarkę, rolki papieru
i inne akcesoria		 Nr art. 115703 R#





REMS Peroxi Color, butelka 1 l roztworu do dezynfekcji
REMS Peroxi do dezynfekcji przewodu o pojemności ok. 100 l,
butelka 20 ml czerwonego barwnika REMS Color do
zabarwiania roztworu do dezynfekcji w celu kontroli napełnienia
i wypłukania, pipeta do kontroli siły działania roztworu
dezynfekującego.		 Nr art. 115605 R#



Testy paskowe H2O2 0–1000 mg/l, opakowanie 100 szt.
do kontroli stężenia roztworu do dezynfekcji		 Nr art. 091072#



Testy paskowe H2O2 0–50 mg/l, opakowanie 100 szt.
do kontroli całkowitego wypłukania roztworu do dezynfekcji
po jej zakończeniu		 Nr art. 091073#



REMS V-Jet H, jednostka czyszcząca i konserwująca
do systemów grzewczych do doprowadzania środka
czyszczącego i przeciwkorozyjnego.		 Nr art. 115612 R#



REMS CleanHbutelka 1l środka czyszczącego do systemów
grzewczych do kontroli napełnienia i wypłukania, barwi na
zielono, starcza na ok. 100l pojemności przewodu.		 Nr art. 115607 R#



REMS NoCorbutelka 1 l środka przeciwkorozyjnego do
konserwacji systemów grzewczych do kontroli napełnienia,
barwi na niebiesko, starcza na ok. 100l pojemności przewodu.		 Nr art. 115608 R#



1) 

Sprzedaż tylko poprzez handel
specjalistyczny.

Próba szczelności instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza wg instrukcji „Próba szczelności instalacji wody pitnej“ (styczeń 2011) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy. Dezynfekcja instalacji wody pitnej wg EN 806-4:2010 oraz instrukcji „Płukanie,
dezynfekowanie i uruchamianie instalacji wody pitnej“ (sierpień 2014) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Niemcy.
Próba szczelności instalacji gazowej z użyciem sprężonego powietrza wg przepisów technicznych - "instrukcji roboczej DVGW-TRGI 2008, przepisów technicznych dla instalacji gazowych – instrukcji roboczej DVGW G 600" wydanej przez DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Niemcy
GÖ012018094108POLOP · Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. © Copyright 2018 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

REMS V-Jet TW, jednostka dezynfekująca do instalacji
wody pitnej, do doprowadzania roztworu do dezynfekcji		 Nr art. 115602 R#

REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools

2)

Akcesoria

