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REMS Calc-Push –  
effektiv elektrisk avkalkning.  
Hög matningskapacitet. 

Universell användning
För effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmnings värmare, varm-
vattenberedare, varmvattenackumulatorer, kallvattenackumulatorer, värmeväxlare, värme-  
och kylanläggningar.

Konstruktion
Robust, kompakt, lätt, vikt endast 9,2 kg. Stöttålig plastbehållare för avkalkningslösningen,  
användbar behållarvolym 21 l, med praktiskt skruvlock för förslutning av plastbehållaren under 
transport. Till pumpenheten fast anslutna flexibla PVC- vävslangar ½", 2,3 m långa, med skruvan-
slutningar med innergänga Rp ½" och lås. 3-vägsspak för vändning av flödesriktningen för att 
lösa upp även kraftiga kalkavlagringar från båda håll, med nollställning för att avbryta genomflödet. 
Enkel att bära med bärhandtag i mitten med praktiska slanghållare.

Pumpenhet som kan skruvas loss
Kompakt pumpenhet bestående av centrifugalpump och kondensatormotor, kan skruvas loss, för 
enkel rengöring av pumpenheten och plastbehållaren efter avkalkningen. Centrifugalpump med 
automatisk insugning, lämplig för olika avkalkningslösningar bestående av ättiksyra, saltsyra,  
citronsyra, myrsyra, fosforsyra, sulfaminsyra. Med beprövad, kraftfull kondensatormotor med tyst 
gång, 165 W, strömbrytare. Hög matningskapacitet ≤ 30 l/min för effektiv avkalkning.

REMS Calc-Push.  Elektrisk avkalkningspump för effektiv avkalkning av rörledningar och  
behållare, t.ex. genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, varmvattentankar, kallvatten-
tankar, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar. Matningskapacitet ≤ 30 l/min, användbar 
behållar volym 21 l. Pumpenhet med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Matningstryck 
≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Matningshöjd ≤ 10 m. 2 stycken flexibla PVC-vävslangar ½", 2,3 m 
långa, med skruvanslutningar med innergänga Rp ½" och lås. 2 stycken dubbelnipplar ⅜" – ½",  
2 stycken dubbelnipplar ½" – ¾". I kartong.   
  RSK 1947140 – Art. nr 115900 R220# 

n   Användbar behållarvolym 21 l
n  �Matningskapacitet�≤�30�l/min
n  �Matningstryck�≤�0,1�MPa/1,0�bar/15�psi
n  �Matningshöjd�≤�10�m
n  �Temperatur�avkalkningslösning�≤�50°C
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