
Optimalizujte energetickou 
účinnost  topných zařízení 
se společností Virax!

Odstraňovač vodního kamene a odstraňovač nečistot pro kotle, radiátory 
a podlahová topení. 



Méně účinné podlahové topení?
Studený radiátor?
Kotel má příliš velkou spotřebu?
Optimalizujte svá topná 
zařízení se společností Virax!

Standardní výbava: 
-  Průhledná plastová nádoba odolná proti nárazům: 

brání přetečení.
-  Manuální přepínač toku pro boj proti usazeninám v 

ovou směrech.
- 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,  

která se přizpůsobí všem konfiguracím.

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

Zbavte topné těleso vodního  
kamene u kotlů, abyste prodloužili  
jejich životnost.
   Čerpadlo k odstraňování    Odstraňovač nečistot 

vodního kamene

1 Odstraňte nečistoty  
z radiátorů, tím jim  
vrátíte účinnost.
   Čerpadlo k odstraňování    Odstraňovač nečistot 

vodního kamene

2        
  

Odstraňte vodní kámen,  
abyste zachovali a  
prodloužili životnost kotlů

ČerPadlO PrO OdStraňOVání 
VOdníhO KaMene
Ref. 295000

-  Pro odstranění vodního kamene  
z kotlů výhradně především 
s měděnými nebo ocelovými 
součástmi.

-  Mechanický přepínač toku.
-  Používá se pouze s prostředkem  

Virax proti vodnímu kameni a 
neutralizačním činidlem Virax.
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Odstraňte nečistoty  
z radiátorů, tím jim  
vrátíte účinnost.
   Čerpadlo k odstraňování    Odstraňovač nečistot 

vodního kamene

Zlikvidujte usazeniny  
v podlahovém vytápění,  
abyste odstranili zóny, kde je chlad.
   Čerpadlo k odstraňování    Odstraňovač nečistot 

vodního kamene

3 Použijte aditiva Virax pro  
snížení energetické  
spotřeby zařízení.
   Čerpadlo k odstraňování    Odstraňovač nečistot 

vodního kamene

4


Odstraňte nečistoty a vodní kámen 
pro zvýšení účinnosti topných 
zařízení

OdStraňOVaČ neČiStOt
Ref. 295020

-  Pro rozbití a odstranění nečistot 
(zdroje "studených" zón) v radiátorech 
nebo podlahových vytápění.

-  Kodstranění řas v podlahových 
vytápění, které jsou zdrojem ucpání.

-  Pro odstranění vodního kamene z  
kotlů s topným tělesem pouze z  
mědi nebo oceli. 

-  Manuálně elektrický přepínač toku.
-  Používá se spolu s celou řadou aditiv Virax.

PRODUCT

Řada aditiv Virax 
aditiva: vhodná k odstranění kamene a nečistot, 
odstranění vodního kamene a odstraňovače 
nečistot, jsou specifická podle prováděného 
čištění. 
Jejich cíl: obnovit správný oběh v zařízení  
pro lepší účinnost.

PrOStŘedeK PrOti VOdníMu 
KaMeni Ref. 295010  
-  Likviduje vodní kámen 

na topných tělesech 
(s protipěnivými látkami 
a ukazatelem účinnosti).

-  Pouze pro měď a ocel.

neutraliZaČní ČinidlO  
Ref. 295015  
-  Neutralizuje zbytkovou kyselost 

po odstranění vodního kamene 
pro ochranu kotle.

ČiStiCí PrOStŘedeK  
Ref. 295025  
-  Čisticí prostředek k odstraňování 

nečistot a usazenin z topných 
systémů. Pro všechny kovy.

 
SanaČní PrOStŘedeK  
Ref. 295026  
-  Fungicidní a biocidní prostředek 

nezbytný pro odstranění řas a 
bakterií z podlahového vytápění. 
Pro všechny kovy.

OChranný PrOStŘedeK  
Ref. 295027
-  Poskytuje ochranu proti korozi 

a vodnímu kameni u topných 
systémů, po odstranění 
nečistot. Pro všechny kovy.
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Charakteristiky
Popis Průtok Výkon Kapacita 

nádrže 
t° max. 
použití

Výška 
čerpání ref.

Čerpadlo pro 
odstraňování 
vodního kamene  

20 l/min 130 W 15 l 50 °C 10 m 295000

Odstraňovač 
nečistot 30 l/min 330 W 24 l 50 °C 15 m 295020

aditiva a příslušenství
Popis Použití Pro ref. 

295000
Pro ref. 
295020 Kapacita ref.

Odstraňovač 
vodního kamene Kotel X X 10 l 295010

Neutralizační 
prostředek Kotel X X 1 kg 295015

Čisticí prostředek Radiátory / podlahové vytápění - X 1 l 295025

Sanační prostředek Podlahové vytápění - X 1 l 295026

Ochranný 
prostředek Radiátory / podlahové vytápění - X 1 l 295027

Pružný nástavec Pro snadnější přístup ke vstupům / výstupům vody - X 20 m 295022

Pružný nástavec (20 m)
Ref. 295022

Jak funguje čerpadlo na odstraňování vodního 
kamene? *
1.  Čerpadlo se připojí k topnému tělesu kotle.
2.  Stačí nechat obíhat v uzavřeném okruhu směs vody a prostředku na

odstranění vodního kamene Virax, aby se vodní kámen odstranil.
3.  Poté se musí topné těleso vypláchnout směsí vody a neutralizačního

přípravku Virax.

Jak funguje odstraňovač nečistot? * 
1.  Odstraňovač nečistot je možné připojit k topnému tělesu kotle /

k radiátoru / k podlahovému topení / oběhovému čerpadlu ...
2.  Po předběžném vypláchnutí čistou vodou je třeba nechat obíhat v zařízení

v uzavřeném okruhu směs příslušnou směs voda-aditivum Virax, poté se
směs musí vypustit.

3.  Poté stačí chránit zařízení přidáním ochranného prostředku Virax do vody.

*  Informace jsou uvedeny pro informaci: použití výrobku a aditiv závisí na typu příslušného
zařízení a vyžaduje podrobné přečtění jejich návodu.

Vadný kotel? Proražený  radiátor? Méně výkonné podlahové topení? Studený radiátor?

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

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

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

www.virax.com


