
Zoptymalizuj sprawność 
energetycznąinstalacji 
grzewczychz firmą Virax!

Pompa do usuwania kamienia kotłowego i pompa do udrażniania do kotłów, 
grzejników i ogrzewania podłogowego.



Sprawność ogrzewania podłogowego spada?
Zimny grzejnik?
Kocioł, który spala za dużo paliwa?

Zoptymalizuj Twoją instalację 
grzewczą z firmą Virax!
Wyposażenie seryjne: 

-  Przezroczysty zbiornik plastikowy odporny na 
uderzenia:zapobiega przelaniu.

-  Ręczny przełącznik zmiany kierunku przepływu do 
usuwania osadów w dwóch kierunkach.

-  Silnik z zabezpieczeniem IP54 zapewniający 
maksymalną trwałość.

-  Wytrzymały i praktyczny uchwyt do transportu.
- Duży otwór zapewniający łatwe napełnianie.
-  2 przezroczyste przewody o długości 2 m i 1 zestaw 8 

złączek w zestawie umożliwiający montaż w dowolnej 
konfiguracji.

Zasada działania przełącznika 
zmiany kierunku przepływu: 
pozwala na usuwanie osadów w 2 
kierunkach co zwiększa szybkość i 
skuteczność działania.

Usuwanie kamienia kotłowegoz  
korpusu grzejnego kotłów zwiększa ich 
trwałość.
  Pompa do usuwania   Pompa do udrażniania 
     kamienia kotłowego

1 Usuwanie osadów z grzejników
zapewnia poprawienie ich sprawności.

  Pompa do usuwania   Pompa do udrażniania 
     kamienia kotłowego

2 
  

Usuwaj kamień kotłowy, aby 
utrzymać sprawność i zwiększyć 
trwałość kotłów

PomPa do USUWania 
Kamienia KoTłoWego
Nr kat. 295000

-  Do usuwania kamienia 
kotłowego z kotłów z korpusem  
grzewczym z miedzi lub stali.

-  Ręczny przełącznik zmiany 
kierunku przepływu 

- mechaniczny.
-  Stosować tylko ze środkiem do 

usuwania kamienia kotłowego i 
środkiem zobojętniającym Virax.
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Usuwanie osadów z grzejników
zapewnia poprawienie ich sprawności.

  Pompa do usuwania   Pompa do udrażniania 
     kamienia kotłowego

Usuwanie osadów w ogrzewaniu podłogowym 
pozwala na likwidację zimnych stref.

  Pompa do usuwania   Pompa do udrażniania 
     kamienia kotłowego

3 Stosuj dodatki Virax, aby zmniejszyć  
zapotrzebowanie instalacji na energię.

  Pompa do usuwania   Pompa do udrażniania 
     kamienia kotłowego

4


Udrożnij i usuń kamień kotłowy, 
aby zwiększyć skuteczność 
instalacji grzewczej

PomPa do USUWania Kamienia 
KoTłoWego i UdRażniania
Nr kat. 295020

-  Do rozpuszczania i usuwania osadów 
(źródła zimnych stref) występujących w 
grzejnikach lub ogrzewaniu podłogowym.

-  Do zwalczania alg w ogrzewaniu 
podłogowym, które tworzą zatory.

-  Do usuwania kamienia kotłowego z  
kotłów z korpusem grzewczym z miedzi lub stali.

-  Ręczny przełącznik zmiany kierunku przepływu 
- elektryczny.
-  Stosować z całą gamą dodatków Virax.

PRODUCT

gama dodatków Virax 
dodatki: niezbędne do optymalizacji działania 
pompy do usuwania kamienia kotłowego i 
udrażniania, rodzaj stosowanego dodatku zależy 
od wykonywanego czyszczenia. 
Zadanie: przywrócenie prawidłowej cyrkulacji w 
instalacji w celu poprawienia jej sprawności.

ŚRodeK do USUWania 
Kamienia KoTłoWego  
Nr kat. 295010 
-  Usuwa kamień kotłowy w  

korpusie grzewczym (zawiera 
składniki zapobiegające spienianiu 
oraz barwnik wskazujący 
skuteczność działania).

-  Tylko miedź i stal.

ŚRodeK ZobojęTniający  
Nr kat. 295015 
-  Zobojętnia kwas pozostały  

po usuwaniu kamienia kotłowego  
w celu zapewnienia ochrony kotła.

ŚRodeK do UdRażniania  
Nr kat. 295025 
-  Produkt do czyszczenia do  

usuwania osadów w systemach  
grzewczych. Wszystkie metale.

ŚRodeK odKażający  
Nr kat. 295026 
-  Produkt grzybobójczy i biobójczy 

niezbędny do zwalczania 
alg i bakterii w ogrzewaniu 
podłogowym. Wszystkie metale.

ŚRodeK ochRonny  
Nr kat. 295027
-  Produkt do ochrony antykorozyjnej 

i przed osadzaniem się kamienia 
kotłowego w systemach 
grzewczych, do stosowania po 
udrożnieniu. Wszystkie metale.
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dane techniczne
opis Wydatek moc Pojemność 

zbiornika 
T° maks. 

użytkowania
Wysokość 

podnoszenia nr kat.

Pompa do 
usuwania kamienia 
kotłowego

20 l/min 130 W 15 L 50°C 10 m 295000

Pompa do 
udrażniania 30 l/min 330 W 24 L 50°C 15 m 295020

dodatki i akcesoria
Opis Obsługa Dla nr kat. 

295000
Dla nr kat. 

295020 Pojemność Nr kat.

Środek do usuwania 
kamienia kotłowego Kocioł X X 10 L 295010

Środek zobojętniający Kocioł X X 1 kg 295015

Środek do udrażniania Grzejniki / ogrzewanie podłogowe - X 1 L 295025

Środek odkażający Ogrzewanie podłogowe - X 1 L 295026

Środek ochronny Grzejniki / ogrzewanie podłogowe - X 1 L 295027

Przedłużenie elastyczne Ułatwia podłączenie wlotu / wylotu wody - X 20 m 295022

Przedłużenie  
elastyczne (20 m)
Nr kat. 295022

Pompa do usuwania kamienia kotłowego, 
jak to działa? * 
1.  Pompę podłącza się do korpusu grzewczego kotła.
2.  Wystarczy włączyć cyrkulację w obiegu zamkniętym wody ze środkiem do

usuwania kamienia kotłowego Virax, aby usunąć osadzający się kamień kotłowy.
3.  Na końcu należy obowiązkowo przepłukać korpus grzewczy mieszaniną

wody i środka zobojętniającego Virax.

Pompa do udrażniania, jak to działa? * 
1.  Pompę do udrażniania można podłączyć do korpusu grzejnego kotła /

grzejnika / ogrzewania podłogowego / pompy cyrkulacyjnej...
2.  Po przepłukaniu czystą wodą, należy włączyć cyrkulację w obiegu zamkniętym

mieszaniny wody z dodatkiem/dodatkami Virax w instalacji,następnie należy
obowiązkowo usunąć mieszaninę.

3.  Na końcu wystarczy zabezpieczyć instalację przez dodanie do wody środka
ochronnego firmy VIRAX.

*  Informacja: zastosowanie produktu i dodatków zależy od rodzaju instalacji i wymaga dokładnego
zapoznania się z instrukcją dołączoną do produktu.

Uszkodzonykocioł? Przebity grzejnik? Nieskuteczneogrzewanie podłogowe? Zimny grzejnik?

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

dział obsługi Klientów na terenie Francji - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

międzynarodowy dział obsługi Klientów - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

VIRAX Polska
office.poland@virax.com

www.virax.com


