
Βελτιστοποιήστε την ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα  
των εγκαταστάσεων 
θέρμανσης με Virax !

Μία αντλία εξουδετέρωσης αλάτων και μία αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων για λέβητες, 
καλοριφέρ και θερμαινόμενα δάπεδα.



Αναποτελεσματικό θερμαινόμενο δάπεδο;
Κρύο καλοριφέρ;
Λέβητας με υπερβολική κατανάλωση;

Βελτιστοποιήστε τις εγκαταστάσεις 
θέρμανσής σας με Virax !

Εξοπλισμός σειράς: 
-  Πλαστικό ημιδιαφανές δοχείο ανθεκτικό στα 

χτυπήματα: αποτρέπει τις υπερχειλίσεις.
-  Χειροκίνητος αναστροφέας ροής για επεξεργασία των 

ιζημάτων και στις 2 κατευθύνσεις.
-  Προστατευμένος κινητήρας ΙΡ54 για μέγιστη διάρκεια 

ζωής.
-  Λαβή γερή και πρακτική για τη μεταφορά.
- Μεγάλη οπή για εύκολο γέμισμα.
-  2 διαφανείς σωλήνες μήκους 2 μέτρων και 1 σετ 8 

συνδέσμων για προσαρμογή σε όλες τις διατάξεις.

Αρχή λειτουργίας αναστροφέα 
ροής: εξουδετερώνει τις πηγές 
έμφραξης ή τα ιζήματα και στις 
2 κατευθύνσεις για ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη δράση.

Καθαρίστε τα άλατα από το θερμαντικό 
σώμα των λεβήτων για να παρατείνετε τη 
διάρκεια ζωής τους.
   Αντλία εξουδετέρωσης   Αντλία εξουδετέρωσης 

αλάτων  ιζημάτων

1 Καθαρίστε τη λάσπη από τα   
καλοριφέρ για να αποκαταστήσετε   
την αποτελεσματικότητά τους.
   Αντλία εξουδετέρωσης   Αντλία εξουδετέρωσης 

αλάτων  ιζημάτων
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Καθαρίστε τα άλατα για να 
συντηρήσετε και να παρατείνετε 
τη διάρκεια ζωής των λεβήτων

ΑντΛίΑ ΕξουδΕτΕρωσησ ΑΛΑτων
Κωδικός 295000

-  Για την εξουδετέρωση των 
αλάτων σε λέβητες με 
θερμαντικά σώματα αποκλειστικά 
από χαλκό ή χάλυβα.

-  Χειροκίνητος αναστροφέας ροής 
μηχανικός.

-  Χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
με το καθαριστικό αλάτων και το 
εξουδετερωτικό Virax.
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Καθαρίστε τη λάσπη από τα   
καλοριφέρ για να αποκαταστήσετε   
την αποτελεσματικότητά τους.
   Αντλία εξουδετέρωσης   Αντλία εξουδετέρωσης 

αλάτων  ιζημάτων

Εξουδετερώστε τα ιζήματα στα θερμαινόμενα 
δάπεδα για να αποκαταστήσετε τις κρύες ζώνες.

   Αντλία εξουδετέρωσης   Αντλία εξουδετέρωσης 
αλάτων  ιζημάτων

3 Χρησιμοποιήστε τα πρόσθετα Virax για 
να μειώσετε την ενεργειακή κατανάλωση 
της εγκατάστασης.
   Αντλία εξουδετέρωσης   Αντλία εξουδετέρωσης 

αλάτων  ιζημάτων
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Καθαρίστε ιζήματα και άλατα 
για να αυξήσετε την αποδοτικότητα  
των εγκαταστάσεων θέρμανσης

ΑντΛίΑ ΕξουδΕτΕρωσησ ίΖηΜΑτων
Κωδικός 295020

-  Για τη διάλυση και την εξουδετέρωση 
του ιζήματος (πηγές "κρύων" ζωνών) στα 
καλοριφέρ και τα θερμαινόμενα δάπεδα.

-  Για την διάλυση των υπολλειμμάτων 
από τα θερμαινόμενα δάπεδα, όπου 
αποτελούν πηγές έμφραξης.

-  Για την εξουδετέρωση των αλάτων 
σε λέβητες  με θερμαντικά σώματα 
αποκλειστικά από χαλκό ή χάλυβα.

-  Χειροκίνητος αναστροφέας ροής ηλεκτρικός.
-  Χρησιμοποιείται με όλη τη σειρά πρόσθετων Virax.

PRODUCT

σειρά πρόσθετων Virax 
Προσθετικά:  απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση 
της δράσης της αντλίας εξουδετέρωσης αλάτων 
και της αντλίας εξουδετέρωσης ιζημάτων, είναι 
εξειδικευμένα ανάλογα με την επιθυμητή διεργασία 
καθαρισμού.
στόχος τους: η αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
στο εσωτερικό της εγκατάστασης για μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα.

ΚΑθΑρίστίΚο ΑΛΑτων  
Κωδ. 295010
-  Εξουδετερώνει τα άλατα από 

τα θερμαντικά σώματα (με 
αντιαφριστικούς παράγοντες και 
δείκτη αποτελεσματικότητας).

-  Αποκλειστικά για χαλκό και χάλυβα.

ΕξουδΕτΕρωτίΚο Κωδ. 295015  
-  Εξουδετερώνει την απομένουσα 

οξύτητα μετά από τον καθαρισμό 
των αλάτων για τη συντήρηση του 
λέβητα.

ΚΑθΑρίστίΚο ίΖηΜΑτων  
Κωδ. 295025  
-  Προϊόν καθαρισμού για την 

εξουδετέρωση των ιζημάτων  
σε συστήματα θέρμανσης.  
Για όλα τα μέταλλα.

ΕξυγίΑντίΚο Κωδ. 295026  
-  Μυκητοκτόνο και βιοκτόνο  

προϊόν απαραίτητο για την 
διάλυση των υπολλειμμάτων και 
των βακτηριδίων σε θερμαινόμενα 
δάπεδα. Για όλα τα μέταλλα.

ΠροστΑτΕυτίΚο Κωδ. 295027
-  Προϊόν προστασίας από τη 

διάβρωση και το την εναπόθεση 
αλάτων στα συστήματα θέρμανσης, 
μετά από την εξουδετέρωση των 
ιζημάτων. Για όλα τα μέταλλα.
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Χαρακτηριστικά
Περιγραφή ροή ίσχύς Χωρητικότητα 

δεξαμενής  
Μέγιστη 

θερμοκρασία 
χρήσης

Ύψος 
ανύψωσης  Κωδ.

Αντλία 
εξουδετέρωσης 
αλάτων

20 l/mn 130 W 15 L 50°C 10 μέτρα 295000

Αντλία 
εξουδετέρωσης 
ιζημάτων  

30 l/mn 330 W 24 L 50°C 15 μέτρα 295020

Πρόσθετα και εξαρτήματα
Περιγραφή Χρήση 

για 
κωδικό 
295000

για 
κωδικό 
295020 

Χωρητικότητα Κωδ.

Καθαριστικό αλάτων Λέβητας X X 10 L 295010

Εξουδετερωτικό Λέβητας X X 1 kg 295015

Καθαριστικό λάσπης Καλοριφέρ / Θερμαινόμενο δάπεδο - X 1 L 295025

Εξυγιαντικό Θερμαινόμενο δάπεδο - X 1 L 295026

Προστατευτικό Καλοριφέρ / Θερμαινόμενο δάπεδο - X 1 L 295027

Εύκαμπτη 
προέκταση

Για ευκολότερη πρόσβαση στα σημεία εισόδου και 
εξόδου του νερού. - X 20 μέτρα 295022

Εύκαμπτη προέκταση  
(20 μέτρα)
Κωδικός 295022

Πώς λειτουργεί η αντλία εξουδετέρωσης αλάτων; *
1.  Η αντλία συνδέεται στο θερμαντικό σώμα του λέβητα.
2.  Αρκεί να αφήσετε να κυκλοφορήσει σε κλειστό κύκλωμα το μείγμα νερού και 

καθαριστικού αλάτων Virax για να εξουδετερώσετε την εναπόθεση αλάτων.
3.  Τέλος, πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλύνετε το θερμαντικό σώμα με μείγμα  

νερού και εξουδετερωτικού Virax.

Πώς λειτουργεί η αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων; * 
1.  Η αντλία εξουδετέρωσης ιζημάτων μπορεί να συνδεθεί με το θερμαντικό  

σώμα του λέβητα / με το καλοριφέρ / με το θερμαινόμενο δάπεδο / με τον 
κυκλοφορητή 

2.  Μετά από την πρόπλυση με καθαρό νερό, πρέπει να αφήσετε να κυκλοφορήσει/
ουν σε κλειστό κύκλωμα το/α κατάλληλο/α μείγμα/τα νερού-πρόσθετου/ων Virax στην 
εγκατάσταση, και στη συνέχεια να αδειάσετε οπωσδήποτε το μείγμα.

3.  Τέλος, αρκεί να προστατεύσετε την εγκατάσταση προσθέτοντας στο νερό το  
προστατευτικό Virax. 

*  Ενδεικτικές πληροφορίες: η χρήση του προϊόντος και των πρόσθετων εξαρτάται από τον σχετικό τύπο 
εγκατάστασης και απαιτεί την κατανόηση του εγχειριδίου χρήσης τους.

 Λέβητας ελαττωματικός;  Καλοριφέρ τρύπιο;  θερμαινόμενο δάπεδο με κακή απόδοση;  Καλοριφέρ κρύο;

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

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

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

ΜΠΑρΜΠΕρησ ΕΠΕ
Αργοναυτών 7-9, 151 26 Μαρούσι
Τηλ. 210-8062811 ή 12, Fax 210-8029352
info@barberis.gr

www.virax.com


