
Optimalizujte energetickou 
účinnost topných zařízení 
se společností Virax!

Tři čerpadla pro odstranění vodního kamene, čištění, odstranění nečistot a 
proplachování všech zařízení.



Sériové vybavení: 
Ref. 295000/295020

-  Průhledná plastová nádoba odolná proti nárazům:  
brání přetečení.

-  Přepínač toku pro působení na usazeniny  
ze 2 směrů (295000/ruční - 295020/elektrický).

-  Chráněný motor IP54 pro maximální životnost.
-  Praktická a robustní rukojeť pro přepravu.
- Velký otvor pro snadné plnění.
-  2 průhledné trubky o délce 2 m a 1 sada 8 spojek, díky 

kterým se přizpůsobí všem konfiguracím.

Zbavte  radiátory nečistoty, abyste jim vrátili 
jejich účinnost.
  Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene  
  Proplachovací kompresor   Virafal®

ČERPADLO PRO ODSTRAŇO-
VÁNÍ VODNÍHO KAMENE  
Ref. 295000

PROPLACHOVACÍ KOMPRESOR
Ref. 295020

Odstraňte vodní kámen z topného tělesa kotlů, 
abyste prodloužili jejich životnost.
  Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene  
  Proplachovací kompresor   Virafal®


   

Méně účinné podlahové topení, studený radiátor, kotel, který má příliš velkou spotřebu?

Optimalizujte účinnost topných  zařízení se společností Virax!

Princip přepínače toku: působí na 
ucpaná místa nebo usazeniny ve 
2 směrech pro rychlejší a účinnější 
zákrok.



Zbavte  radiátory nečistoty, abyste jim vrátili 
jejich účinnost.
  Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene  
  Proplachovací kompresor   Virafal®

PROPLACHOVACÍ KOMPRESOR
Ref. 295020

Dezinfikujte  potrubí pitné vody.

  Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene  
  Proplachovací kompresor   Virafal®

Propláchněte a zničte řasy  v podlahovém  
topení pro odstranění studených zón.
  Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene  
  Proplachovací kompresor   Virafal® 

Méně účinné podlahové topení, studený radiátor, kotel, který má příliš velkou spotřebu?

Optimalizujte účinnost topných  zařízení se společností Virax!

Účinnost a rychlost díky
tlaku 8 barů:

Virafal® samostatně (Ref. 295050):
-  Ideální k čištění novějších zařízení nebo 

takových, kde se pravidelně provádí čištění.
-  Účinný bez aditiv díky pulzům vzduchu a vody.
-  Evoluční s možným přidáním  

vstřikovače (Ref. 295051) a redukčního 
tlakového ventilu (Ref. 295052).

Sada Virafal® (Ref. 295053):
-  Pro hloubkové čištění starých zařízení 

nebo takových, která nebyla nikdy čištěna.
-  Přidání aditiv umožňuje odstranit nečistoty 

a usazené řasy nebo ochránit zařízení.
-  Včetně vstřikovače (Ref. 295051)  

a redukčního tlakového ventilu  
(Ref. 295052).

*není součástí Ref. 295053

SADA VIRAFAL®  
Ref. 295053
Centrála pro odstranění nečistot s vysokým průtokem
se vstřikovačem a redukčním tlakovým ventilem

Redukční 
tlakový ventil

Vstřikovač 
aditiv

VIRAFAL®

Ref. 295050
Centrála pro odstranění nečistot s vysokým průtokem

Rázy vzduch/voda 
pro odlepení nečistot

Plynulý proud vzduch/voda 
pro dopravu nečistot,  

aby nespadly dolů

Aditivum*
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Charakteristiky
Popis Průtok Výkon Kapacita 

nádrže 
T° max. 

vody Použití aditiv Ref.

Čerpadlo pro 
odstraňování 
vodního kamene

20 l/min 130 W 15 l 50 °C Ano 295000

Proplachovací 
kompresor 30 l/min 330 W 24 l 50 °C Ano 295020

Virafal®

80 l/min 1100 W - 30 °C

Vyžaduje přidání redukčního 
tlakového ventilu (Ref. 295052) 

a vstřikovače (Ref. 295051)
295050

Sada Virafal®
Ano 

(včetně redukčního tlakového 
ventilu a vstřikovače) 

295053

VIRAX France: client.fr@virax.com  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Vadný kotel? Kapající kohoutek? Málo výkonné podlahové topení? Studený radiátor?

Aditiva

*Lze je použít jen s redukčním tlakovým ventilem Ref. 295052 a vstřikovačem Ref. 295051 instalovanými na Virafal®.

Popis Úkon Pro  
295000

Pro  
295020 

Pro 
Virafal® 
295050

Kapacity Použití Ref.

Odstraňovač 
vodního kamene

Zničí vodní kámen u topných těles
(s protipěnivými látkami a ukazatelem
účinnosti). Pouze měď a ocel.

X X - 10 l Kotel 295010

Neutralizační 
prostředek

Neutralizuje zbývající kyselinu po 
odstranění vodního kamene na ochranu 
kotle.

X X - 1 kg Kotel 295015

Čisticí 
prostředek

K odstranění nečistot a usazenin.
Všechny kovy

- X -

1 l

Radiátory 
Podlahové 
topení

295025

- - X Radiátory 295055*

Sanační 
prostředek

K odstranění řas a bakterií.
Všechny kovy. - X - 1 l Podlahové 

topení 295026

Čisticí prostředek 
Sanační 
prostředek

Dvojí účinek: odstranění nečistot 
a řas. - - X 1 l Podlahové 

topení 295056*

Ochranný 
prostředek

Proti korozi a vodnímu kameni, 
po propláchnutí. 
Všechny kovy.

- X -

1 l
Radiátory
Podlahové 
topení

295027

- - X 295057*

Dezinfekční 
prostředek

K odstranění zárodků 
v potrubí pitné vody. - - X 1 l Potrubí 

pitné vody 295058*

ZÁ
RUKA

ZÁ R UKA

DVOULETÁ 

Distributor pro Českou republiku: 
RKM servis s.r.o. - Erbenova ul. -  
Ostrava-Vítkovice - CZ-703 00
Tel: +42-595 626 834 - Fax: +42-595 626 835 -  
E.mail: rkm.servis@volny.cz


