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Część A - wprowadzenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Sentinel JetFlush Rapid™
Typ pompy

Z napędem odśrodkowym
0.50 KM, 220V

Klasa ochrony

IP55

Moc silnika

Stała

Temperatura pracy

0°C do 75°C

Wymiary

SZ. 390mm, GŁ. 440mm, W 690mm

Pojemność zbiornika (do
pokrywy wlewu)
Waga (bez węży)

39 litrów
17 kg

Urządzenie może być podłączone do domowej instalacji 13A. Bezpiecznik 5A
powinien być zastosowany za wtyczką. Instalacja powinna być wyposażona w
wyłącznik różnicowoprądowy.
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Section A – Introduction

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Pompa JetFlush tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
techniczne. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i wszystkimi
informacjami dołączonymi do urządzenia przed jego uruchomieniem i
eksploatacją.
Czynności wykonywać w określonym porządku. Niestosowanie się do zasad
może prowadzić do uszkodzenia ciała lub awarii sprzętu.
• Stosować środki bezpieczeństwa gwarantujące bezpieczne warunki
pracy.
•

Zachować ostrożność przy podnoszeniu dużych i ciężkich
przedmiotów.

• Regularnie kontrolować stan przewodów zasilających, stosować
wyłącznik różnicowoprądowy.
•

W wypadku użycia środków chemicznych zawsze nosić
odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne.

•

Używać w dobrze wentykowanych pomieszczeniach.

•

Dokonywać corocznego przeglądu technicznego.
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Część A - wprowadzenie

ZAWARTOŚĆ KAŻDEGO ZESTAWU JETFLUSH
W skład każdego zestawu wchodzi:
•
•
•
•
•

pompa JetFlush Rapid
2 x 5 wąż zasilania i powrotu długości 5 m i średnicy 16 mm
1 x wąż przelewowy o długości 3 m
1 x wąż odprowadzający o długości 8 m i średnicy 16 mm
Kształtki podłączeniowe:
• 2 x nypel mosiężny ¾"
• 2 x kolanko PP ¾" WZ
• 2 x redukcja mosiężna 1½" na ¾"
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Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji

WPROWADZENIE
Pompa JetFlush Rapid została zaprojektowana do przepływowego czyszczenia
instalacji c.o. z ograniczoną do minimum koniecznością demontażu niektórych jego
części, wykorzystaniem cyrkulującej wody i chemicznych preparatów czyszczących a
następnie usunięcia zanieczyszczonej wody z systemu poprzez wypompowanie jej do
kanalizacji i wprowadzenie na jej miejsce wody czystej i świeżej. Grzejniki mogą być
czyszczone indywidualnie bez konieczności demontażu lub wyłączenia z systemu.
Pompa z jednofazowym silnikiem 220 V może być wykorzystana przy standardowym,
domowym zasilaniu. Wtyczka powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem 5 A.
Zalecamy zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego lub przedłużacza z
dodatkowym zabezpieczeniem..
KONTROLA SYSTEMU I PRZYGOTOWANIE
1. Włączyć instalację c.o w celu zidentyfikowania obszarów o
zakłóconym przepływie, zimnych grzejników lub zimnych pól w ich
obrębie, itp. Wyłączyć system.
2.

ile obrotów jest potrzebne do zakręcenie grzejnika i zablokować
głowicę tak, aby przywrócić ich ustawienia po zakończeniu płukania.
Wykorzystać kopię tabeli do zapisywania liczmy obrotów. Otworzyć
maksymalnie wszystkie zawory (po obu stronach grzejnika).

3.

maksymalnie zawory termostatyczne. Zdjąć głowice i sprawdzić,
czy iglica zaworu przesuwa się swobodnie. Sprawdzić, czy rozdzielacze lub
strefowe są w pełni otwarte. W razie konieczności ustawić ręcznie.

4.

występują zawory bezpieczeństwa/zwrotne, to muszą być ominięte
obejściem aby zapewnić swobodny przepływ i zmianę kierunku przepływu.
Może okazać się konieczny demontaż tych zaworów lub ich części.

5.

zawór kulowy lub odłącz główne źródło zasilania wodą w inny sposób.

6.

wypadku instalacji w systemie otwartym spuść wystarczającą ilość wody z
systemu aby opróżnić naczynie wzbiorcze. Można to zrobić do zbiornika pompy
JetFlush o ile została ona już podłączona ( szczegóły podłączenia znajdują się w
następnej części).
7. Przy instalacjach wykonanych w systemie otwartym zaślepić lub spiąć
Jetflush Rapid V1-02-15
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Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji

w pętlę końcówki rur wzbiorczych i zasilających w celu uniknięcia
samoczynnego napełniania się pompy i przepełnienia jej zbiornika.
W zależności od konfiguracji systemu grzewczego spięcie w pętlę
przewodów zasilania i powrotu umożliwia płukanie tych rur w czasie
procesu czyszczenia instalacji, co może być korzystne, jeśli zawierają one
osady korozyjne.
UWAGA : Pętla może być wykonana z wytrzymałych przewodów
elastycznych, ale powinna być wyposażona w zawór zamykający obwód w
wypadku czyszczenia pojedynczych grzejników.
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Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji

LOKALIZACJA I PODŁĄCZENIE POMPY PŁUCZĄCEJ
1 Wymontowanie pompy cyrkulacyjnej i

zimna
ciepła
JetFlush
Rapid

podłączenie poprzez kształtki z
wykorzystaniem załączonego adaptera.

2 Wykorzystanie podłączeń pompy
3 Włączenie pompy do instalacji poprzez
zasilanie i powrót po odłączeniu kotła

4 Demontaż jednego grzejnika i włączenie

węży zasilania i powrotu pompy płuczącej
do instalacji poprzez przyłącza grzejnika.

5 Dokonać wcięcia w instalacji i podłączyć
pompę na złącza wtykowe.

1

ł
kocio

3

pompa
cyrkulacyjna

2

5
4

Różne możliwości
podłączenia pompy.

Wlot wody
Wąż odprowadzający
Zasilanie
i powrót
Pokrywa wlotu
zbiornika
Wąż przelewowy
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Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji

USTAWIENIE I PODŁĄCZENIE
POMPY PŁUCZĄCEJ
(KONTYNUACJA)
Miejsce podłączenia pompy
płuczącej może być różny , zależnie
od płukanego systemu i dostępności
odpowiednich punktów podłączenia.
Jednakże optymalnym przyłączem
jest podłączenie poprzez pompę
cyrkulacyjną instalacji,
wykorzystując do tego celu węże
podłączenia poprzez jednostkę
pompową.
Ogólnie jednostka powinna być
ulokowana w pomieszczeniu z
odpowiednim punktem odpływu w
pobliżu łatwo dostępnego źródła
wody jak łazienka lub kuchnia.
przyłącze wody do zmywarki bądź
pralki jest wygodnym źródłem
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jeśli nie umożliwia tego bateria
zlewozmywaka.Należy zachować zwykłe
środki ostrożności podczas pracy z
instalacją centralnego ogrzewania. Godne
polecenia jest posadowienie pompy na
wodoszczelnej macie lub innej podstawie.
1. Podłączanie węży do
pompy płuczącej.
1a.

się, że obydwa zawory
znajdują się w pozycji zamknięcia (tzn.
rączki zaworu są w pozycji poziomej).

1b.

posiada dwa 5-metrowe węże
zasilania i powrotu, wyposażone w
mosiężne przyłącza ¾" na końcu
każdego węża.
Jeden koniec obu węży należy
nakręcić na odpowiedni nypel
mosiężny ¾" na płycie z
przyłączami z tyłu pompy. Drugi
koniec podłącza się do instalacji.

1c.

wąż przelewowy do
gwintowanego króćca w tylnej,
dolnej części zbiornika pompy i
poprowadzić do odpowiedniego
punktu odpływu.

1d.

8-metrowy wąż
spustowy do mosiężnego nypla
na płycie z przyłączami i
poprowadzić wąż do wiski WC lub
kratki ściekowej
Jetflush Rapid V1-02-15
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1e.

EN

wąż zasilania wodą
zakończony przyłączem ¾" do
odpowiedniego nypla na płycie
przyłączy z tyłu pompy. Napełnić
zbiornik do poziomu 10 cm
powyżej stanu minimalnego i
zamknąć zawór napełniający.

1f. Podłączyć pompę do instalacji
elektrycznej.

2. Podłączenie węży do instalacji.
Podłącz węże zasilania i powrotu
do instalacji w wybranych
punktach. Może to być:
2a.

przyłącza pozostałe po
wymontowaniu pompy
cyrkulacyjnej. Zawory odcinające
pompy cyrkulacyjnej powinny
być zamknięte aby odciąć
pompę płuczącą od instalacji do
momentu rozpoczęcia płukania.
Przyłącza węży zasilania i powrotu
powinny być nakręcone
bezpośrednio na króćce w
instalacji.

2b.

przyłącz grzejnika (po
opróżnieniu i zdemontowaniu
Jetflush Rapid V1-02-15
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grzejnika) wykorzystując
odpowiednie kształtki przejściowe
do podłączenia do zaworów
odcinających grzejnika. Te powinny
być zamknięte w celu odcięcia
pompy płuczącej od instalacji do
czasu rozpoczęcia płukania.
11

19/02/2015 12:13

EN
Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji

To jest prawdopodobnie najmniej
efektywna metoda z powodu
efektu ograniczającego, który
zawory (szczególnie
termostatyczne) mogą mieć na
tempo przepływu.
Powyższa metoda jest generalnie
stosowana w instalacjach z
kaskadą kotłów.
2c.

przyłącza zasilania i
powrotu kotła po wypięciu
samego kotła z obiegu. Ta
metoda jest preferowana
wówczas, kiedy płukanie
instalacji poprzedza
zamontowanie nowego kotła,
gdy produkty korozji mogą być
usunięte z instalacji nim
zostanie on do niej włączony. To
ważne szczególnie przy nowych
kotłach zawierających płytowe
wymienniki ciepła ze
skomplikowanymi i wąskimi
kanałami przepływowymi.

PROCEDURA WSTĘPNEGO PŁUKANIA
(ETAP WODNY,PRZED DODANIEM
ŚRODKA CHEMICZNEGO)
UWAGA: W poniższej procedurze, pompa
zostaje najpierw użyta w celu poluzowania i
poruszenia luźnego mułu i zanieczyszczeń,
przed fizycznym wydaleniem go instalacji
wraz z silnie zanieczyszczoną wodą. To
wstępnie usuwa z instalacji część
zanieczyszczeń, przed uruchomieniem
procesu pełnej, chemicznej, cyrkulacji przy
pomocy pompy.
Dzięki usunięciu luźnych produktów korozji z
instalacji przed użyciem środków
chemicznych, możliwe jest osiągnięcie
pełnego efektu ich późniejszego
zastosowania, skutkującego zmąceniem,
rozluźnieniem i rozpuszczeniem bardziej
upartych nagromadzeń osadów.
Położenie
uchwytu
zaworu
Wypuszczanie
Zamknięty
Recyrkulacja
Etykieta na
uchwycie wskazuje
Wypuszczanie
(Dump) albo
Recyrkulację

Przełącznik
kierunku
przepływu

Wskazuje kierunek
przepływu

12
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Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji
1. Pozostaw korek zbiornika pompy
luźno, albo zakręcony o nie więcej
niż jeden obrót na wypadek
pryskania wody podczas procedury
płukania/odkamieniania (tak, aby
powietrze mogło uciekać).
2.

się, że obydwa zawory są
zamknięte aż do momentu
uruchomienia procedury płukania.
Upewnij się, że płyn w zbiorniku
pozostaje na poziomie co najmniej
10cm powyżej oznaczenia
minimum. Jeśli to konieczne, dolej
wody.

3.

pompie działać przez 10
minut regularnie zmieniając kierunek
przepływu. Jeśli w instalacji znajduje
się szlam lub osady woda wracająca
do zbiornika będzie mocno
przebarwiona w miarę jak wolne
osady będą wyłapywane przez
wysoki przepływ.

4.

wszystkie węże i
łączenia na wypadek przecieków.

5.

ma możliwość usuwania
zanieczyszczonej wody
niezależnie od kierunku płukania.

5a.

dźwignią rewersora
skieruj przepływ wody w tym
samym kierunku, w którym woda
krąży w trakcie normalnego
procesu ogrzewania.

5b.

zawór na stronie powrotnej o
180° tak, by oznaczenie usuwania
było dobrze widoczne.

W ten sposób skierujesz wodę z
instalacji do węża odprowadzającego,
zamiast kierować ją z powrotem do
zbiornika. Stan płynu w zbiorniku
natychmiast zacznie spadać.

5c.

Wprowadź pompę w tryb
usuwania wody pamiętając, że
konstrukcja rewersora pozwala
określić kierunek przepływu
zgodnie z kierunkiem dźwigni.

Jetflush Rapid V1-02-15
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zasilający wodą z sieci
(pomarańczowy kurek) powinien
być włączony i wyregulowany tak,
by objętość wody wpływającej
kompensowała ubytek wody
wydalonej z instalacji. Kontynuuj
usuwanie wody do momentu
uzyskania względnej czystości
wody. Zawsze utrzymuj poziom
wody w zbiorniku co najmniej 10 cm
powyżej oznaczenia minimum.
13

19/02/2015 12:13

EN
Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji
oznaczenia minimum. Dodaj wody jeśli
to konieczne. Przeprowadź
odpowietrzanie wszystkich grzejników,
by upewnić się, że nie ma kieszeni
powietrza. Użyj tkaniny do zebrania
wszystkich wyrzuconych płynów,
ponieważ woda z instalacji może być
przebarwiona i zostawiać plamy.

UWAGA: Jeśli prędkość dopływania
wody z sieci jest niższa niż prędkość
usuwania wody z instalacji (co
przejawiać się może pustoszeniem
zbiornika), po prostu przerwij
usuwanie do momentu napełnienia
zbiornika.
6.

woda stanie się
odpowiednio czysta, przywróć
cyrkulację poprzez
przekręcenie zaworu o 180° w
tryb recyrkulacji.

7. Upewnij się, że poziom płynu w
zbiorniku pozostaje co najmniej
10 cm (4’’) powyżej

8.

zakończeniu procedury dodaj środek
chemiczny.

Pozostaw korek zbiornika pompy luźno,
albo zakręcony o nie więcej niż jeden
obrót podczas procedury płukania.

Ustawienie zaworów
pompy JeTFlush Rapid
podczas normalnej
CYRKULACJI w systemie
instalacji

B
A

A

Położenie zaworów pompy
JetFlush Rapid podczas
USUWANIA brudnej wody
do kanalizacji
Jeżeli przełącznik przepływu
znajduje się w położeniu A , woda
będzie usuwana do kanalizacji przez
zawór A , a zawór B pozostaje w
obiegu.

14
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Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji

PŁUKANIE CHEMICZNE
PROCEDURA UŻYCIA ŚRODKA
SENTINEL X800

5.

6.

wszystkie grzejniki i
przeprowadzić gruntowne płukanie
wężownicy podgrzewacza ( jeśli taka
występuje w płukanym systemie).
zmieniaj kierunek przepływu.

7. Skieruj przepływ do układu grzejnikowego
w ramach przygotowania do
przepuszczenia całego strumienia wody z
pompy przez każdy grzejnik po kolei.
1.
2.

3.

pompę JetFlush.
trakcie przepływu wody przez
pompę i instalację powoli dodać 1
l Sentinel X800, co zwykle
wystarczy na instalację złożoną z
8-10 grzejników (podwójne
policzyć jako 2) i zapewnić
dokładne rozprowadzenie
preparatu w systemie.

8.

zupełnie obydwa zawory
najbliższego grzejnika zaczynając od
parteru.

9.

grzejnik regularnie zmieniając
kierunek przepływu dopóki nie
znikną wszystkie zimne pola a
temperatura na całej powierzchni
grzejnika nie jest wyrównana.

kocioł, jeśli jest
zainstalowany i w bezpiecznym
trybie pracy. Pozwól aby woda
osiągnęła temp. 50°C i wyłącz
kocioł.

UWAGA: Jeśli wstępne sprawdzenie
systemu wykazało istnienie w
instalacji grzejników zimnych lub
częściowo zablokowanych, zastosuj
osobną procedurę płukania
zaczynając od tych będących w
najgorszym stanie przechodząc do
coraz mniej zanieczyszczonych.
To gwarantuje, że najwyższa
koncentracja chemii jest skierowana
do najgorszych miejsc w systemie.

UWAGA: Nawet jeśli termostat
kotła ustawiony jest w poz.1
może przektoczyć 50°C.
4.

gruntownie cały system
przez okres od pół do 1 godziny,
zmieniając kierunek regularnie
kierunek przepływu i
sprawdzając szczelność
instalacji.
Jetflush Rapid V1-02-15
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10.

zawory następnego grzejnika
i powtórz procedurę.
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Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji
11.

w ten sposób po kolei
przez resztę grzejników aby
wypłukać każdy grzejnik oddzielnie
wliczając w to grzejniki na innych
kondygnacjach.

12.

zakończeniu płukania
ostatniego grzejnika i i stwierdzeniu
na na całej jego powierzchni równej
temperatury przełącz pompę na tryb
opróżniania instalacji.

17.Jeśli

18.Odczyt

13. otwartym jedynie tym grzejnikiem i
19.
pompę na tryb normalnej
pompą pracującą w trybie
cyrkulacji i przywróć ustawienia
opróżniania czekaj aż woda
pierwotne zaworów.
wylatująca z węża
odprowadzającego jest zupełnie
UWAGA: Powstałe w wyniku
czysta. Teraz użyj dźwigni zmiany
płukania instalacji z użyciem
przepływu i przestaw zawory do
Sentinel X800 nieczystości nie
opróżniania w przeciwnym kierunku,
wymagają neutralizacji
póki woda nie jest czysta. Następnie
zamknij zawory tego grzejnika.
14.Przesuń

15.

się w ten sposób w
kierunku odwrotnym do
pierwotnego dopóki nie
przeprowadzisz procesu
opróżniania indywidualnie dla
każdego grzejnika.

16.

przeprowadź według takich
samych zasad opróżnianie
wężownicy (jeśli system ją zawiera).
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Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji

ZABEZPIECZANIE I OCHRONA
PRZED KOROZJĄ

NA ZAKOŃCZENIE
1. Przywróć wszystkie
ustawienia instalacji sprzed
rozpoczęcia jej płukania.
2.

mieliśmy do czynienia z instalacją
otwartą, to należy zamontować
ponownie dokładnie oczyszczone,
zdemontowane wcześniej otwarte
naczynie wzbiorcze.
Inhibitor może być dodany do systemu
przy użyciu pompy JetFlush w
następujący sposób:

3.

krótko otwórz zawór opróżniania
aby obniżyć poziom wody w
zbiorniku nieco poniżej poziomu
minimalnego a następnie zamknij go.
Wlej inhibitor Sentinel X100 do
zbiornika pompy. Pozostaw
instalację w stanie cyrkulacji na 10
minut a następnie wyłącz pompę i
wypnij ją z systemu.

4.

wypadku instalacji otwartej resztkę
wody pozostałą w zbiorniku pompy,
która zawiera niewielką ilość inhibitora
można przelać do wiadra i dolać do
systemu poprzez naczynie wzbiorcze.

WAŻNE
1. Instalacja jest teraz wypełniona
świeżą, czystą wodą. W celu jej
ochrony i zabezpieczenia przed
korozją i tworzeniem się osadów
należy dodać do wody
instalacyjnej inhibitor Sentinel
X100.
Aby pozostawać w zgodzie z
dokumentacją porównawczą,
inhibitor musi odpowiadać
standardom produktowym
określanym przez Buildcert
CIAS Scheme i jest oznaczony
poniższym znakiem na
opakowaniu.

UWAGA: W układzie zamkniętym
inhibitor może być wprowadzony do
systemu z wykorzystaniem naczynia
wyposażonego w zawór
uniemożliwiający cofanie się
inhibitora po wtłoczeniu z powrotem
do zbiornika.
Jetflush Rapid V1-02-15
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KRÓTKI PRZEWODNIK PO PROCESIE CZYSZCZENIA INSTALACJI POMPĄ
JETFLUSH RAPID
1

Jeśli instalacja wykonana jest w systemie
otwartym, zaślep przyłącza naczynia
wzbiorczego do systemu.

10 Zakręć zawory wszystkich grzejników oprócz
jednego. Zezwól na przepływ przez ten jeden
grzejnik przez 5 minut zmieniając regularnie jego
kierunek .

2 Włącz pompę JetFlush Rapid w obieg systemu.
Podłącz węże opróżniania, dopływu wody i
przelewu do pompy.

11 Zamknij pierwszy grzejnik i idź do następnego.
Przejdź przez cały system płucząc w ten sposób
każdy grzejnik po kolei.

3 Otwórz wszystkie zawory grzejnikowe i
powrotne i ustaw zawory strefowe w pozycji
regulacji ręcznej dla swobodnego przepływu
przez całą instalację.

12 Po zakończeniu cyrkulacji w ostatnim grzejniku
włącz zrzut wody i płucz tak długo, aż
wypływająca woda będzie całkiem czysta.

4 Włącz pompę JetFlush Rapid i utrzymuj
cyrkulację przez 10 minut regularnie zmieniając
kierunek przepływu.

13 Operuj dźwignią zmiany kierunku przepływu i
odpowiednimi zaworami zrzutowymi zmieniając
kierunek przepływu, dopóki wypływająca woda nie
będzie czysta.

5 Rozpocznij wypompowywanie. Nastaw wlot wody
tak aby zachować stały poziom wody w zbiorniku.
Pozwól pompie działać, dopóki wypompowywana
woda nie będzie czysta.

14 Otwórz poprzedni grzejnik i płucz go dopóki
wypływająca woda nie będzie czysta. Przejdź w
ten sposób cały system płucząc po kolei każdy
grzejnik.

6 Wprowadź pompę JetLush Rapid w tryb
cyrkulacji z pełnym przepływem przez cały
system (wszystkie zawory grzejnikowe
otwarte)

15 Przywróć cyrkulację w pompie JetFlush Rapid i
całej instalacji (wszystkie zawory otwarte)

7 Nalej Sentinel X800 do zbiornika pompy
JetFlush.

16 Rozpocznij końcową procedurę płukania ze
wszystkimi zaworami grzejnikowymi szeroko
otwartymi. Kontynuuj , dopóki wypływająca woda
nie jest czysta.

8 Jeżeli to możliwe nastaw na kotle temperaturę
pracy na 50°C i podgrzej wodę. Wyłącz kocioł.

17 Sprawdź pH wody i wlej do zbiornika pompy
inhibitor Sentinel X100

9 Kontynuuj cyrkulację przez szeroko otwarty
system przez 15 minut zmieniając regularnie
kierunek przepływu.

18 Utrzymuj cyrkulację przez ok. 10 minut po czym
wypnij pompę JetFlush Rapid, przywróć system
do normalnego stanu i odpowietrz grzejniki.

18
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USTAWIENIA ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH
Wykorzystaj kopię tej tabeli do zanotowania ustawień zaworów grzejnikowych
przed rozpoczęciem czyszczenia systemu, aby po jego zakończeniu możliwe
było łatwe przywrócenie pierwotnych ustawień.
Ilość obrotów zaworu do pełnego zamknięcia
Pomieszczenie

Zawór grzejnikowy

Ustawienie głowicy

Korytarz
Toaleta
Kuchnia
Salon
Jadalnia
Korytarz na parterze
Korytarz na piętrze
Łazienka
Sypialnia 1
Sypialnia 2
Sypialnia 3
Sypialnia 4
Łazienka 2
Inne
Inne

Jetflush Rapid V1-02-15
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Część B - wykorzystanie pompy Jetflush Rapid do płukania instalacji

FORMULARZ KONTROLI PŁUKANIA
Kontrola wzrokowa wody z instalacji przed płukaniem
Jasny

Pomarańczowy

Brązowy

Czarny

Woda z ujęcia

Woda z instalacji
przed płukaniem

Woda z instalacji
po płukaniu

Wyniki analizy:
Wskaźnik
pH
Żelazo (ppm)
Miedź (ppm)
Chlorki (ppm)
Twardość
Inhibitor (ppm
molibdenianu)
Odczyty TDS (Total Dissolved Solids)
Woda z ujęcia (ppm)

Woda z instalacji przed
płukaniem (ppm)

Jeśli dokonywano pomiaru TDS zrzucanej wody dla każdego grzejnika w
czasie opróżniania, zapisz wyniki poniżej (ppm):
Grzejnik 1

Grzejnik 8

Grzejnik 15

Grzejnik 2

Grzejnik 9

Grzejnik 15

Grzejnik 3

Grzejnik 10

Grzejnik 17

Grzejnik 4

Grzejnik 11

Grzejnik 18

Grzejnik 5

Grzejnik 12

Grzejnik 19

Grzejnik 6

Grzejnik 13

Grzejnik 20

Grzejnik 7

Grzejnik 14

Grzejnik 21
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WPROWADZENIE
Nowa pompa jest zawsze testowana fabrycznie po zmontowaniu pod kątem
przepływu i ciśnienia, aby upewnić się co do wysokiego standardu jej
wykonania. Jednakże z upływem czasu i korzystania niektóre jej elementy
mogą ulec fizycznemu zniszczeniu, zużyciu bądź częściowemu
zablokowaniu przez nierozpuszczone złogi z instalacji.

Jeżeli jesteście zainteresowani, aby wasza pompa miała sprawność i
wydajności taką, jak po opuszczeniu naszej fabryki , to zapoznajcie z
poniższymi krokami, które trzeba wykonać w celu przetestowania i naprawy
waszej jednostki. Nie wymagają one dużego nakładu czasu i poziomu wiedzy
technicznej oraz nie naruszają warunków gwarancji.
Rozwiązywanie problemów
Diagram sekwencji działań zawarty na następnych stronach pomaga w
zdiagnozowaniu zwykłych problemów z którymi można mieć do czynienia na
miejscu. Diagram i obrazowy test stanowią przydatny przewodnik w ustaleniu,
czy określony problem ma związek z pompą JetFlush, czy z instalacją c.o.
Jak sprawdzić wydajność pompy JetFlush
Sugerujemy, żeby przeprowadzać ten test na zewnątrz i poza obrębem
nieruchomości klienta.
Test 1: Test ciśnieniowy

Potrzebne: Manometr 0-2,5 bar z odpowiednim przyłączem calowym.

1. Wypełnij zbiornik do połowy wodą
2. Skieruj dźwignię zmiany kierunku przepływu w lewo.
3. Ustaw lewy zawór ręczny w pozycji cyrkulacja (Circulate)
4. Ustaw prawy zawór ręczny w pozycji wypompowywania (Dump).
5. Podłączyć jeden wąż zasilania/powrotu do nypla (krótki obieg).
6. Podłączyć wąż zrzutu (wypompowywania).
7. Trzymając koniec węża z daleka od siebie w kierunku właściwego punktu
zrzutu, włączyć silnik na 5 sekund. Widoczny będzie silny strumień wody.
8. Podłącz manometr do węża włącz silnik pompy na 30 sekund. W czasie
jego pracy ciśnienie na manometrze powinno wynosić 1,60- 1,75 bar.
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Test 2: Sprawdzenie natężenia przepływu
Potrzebny: czysty, pusty pojemnik 5 l.
1. Powtórz kroki 1-7 testu powyżej.
2. Trzymaj wąż zrzutu tak, żeby wypompowywana woda trafiała do
pustego zbiornika.
3. Zmierz czas po jakim zbiornik będzie wypełniony. Powinno to być 9-11
sekund.
Kontrola
1. Odkręć 4 śruby mocujące pokrywę do zbiornika.
2. Podnieś i wyciągnij zespół pompowy ze zbiornika.
3. Sprawdź pokrywę wirnika w dolnej części jednostki i upewnij się, że:
- jest płaska
- wszystkie śruby są nieuszkodzone i żadnej nie brakuje
- O-ring znajduje się na właściwym miejscu i nie został wypchnięty
4. Skontroluj wnętrze wirnika i upewnij się, że w środku nie ma żadnych
zanieczyszczeń.
5. Sprawdź wszystkie połączenia węży i upewnij się, że są bezpieczne.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Wykorzystaj poniższy diagram sekwencji działań do określenia
przypuszczalnych problemów a potem , jeśli to koniecznie wykonaj prosty test
przepływu w celu ustalenia, czy pompa JetFlush działa bez zarzutu. Jeśli
pompa pracuje i wypompowywuje wodę bez zarzutu to problem musi leżeć po
stronie instalacji.
Czy silnik może
pracować swobodnie
z WYŁĄCZONYM
zasilaniem?

Nie

Sprawdź oznaki zniszczenia.
Sprawdź ew. zatory/złogi blokujące wirnik itd.

Tak
Czy silnik może
pracować swobodnie
z WŁĄCZONYM
zasilaniem?

Nie

Sprawdź bezpiecznik i dopływ prądu.
Sprawdź ew. przedłużacz/bezpieczniki termiczne.

Tak
Czy woda
krąży w systemie
c.o.?

Nie

Upewnij się, że pompa jest nastawiona na cyrkulację.
Upewnij się, że zawory odcinające/głowice, zawory
strefowe są w pełni otwarte. Sprawdź drożność węży.

Tak
Czy woda może
krążyć w obydwu
kierunkach?

Nie

Występuje ograniczenie takie jak zawór zwrotny
w obrębie instalacji lub kotła.Wykonanie obejścia
przeszkody lub płukanie w jednym kierunku.

Tak
Czy problem
występuje tylko przy
wypompowywaniu?

Nie
Przeprowadź następujący
test aby ustalić, czy problem
dotyczy pompy JetFlush
Rapid czy systemy c.o.
Napełnij zbiornik do połowy
Połącz ze sobą przyłącza
zasilania i powrotu.
Wprowadź wylot węża zrzutowego
do zbiornika poprzez otwór
napełniający.

Tak

Zapewnij odpowiedni poziom wody w zbiorniku.
Sprawdź ustawienie zaworów JetFlush Rapid
tylko jeden ma być ustawiony w pozycji zrzutu,

Nastaw oba zawory na cyrkulację. Włącz i
sprawdź przepływ, potem przełącz
kierunek i sprawdź odwrócony przepływ.
Potem ustaw zawór po stronie powrotu
do zrzutu i sprawdź przepływ. Teraz
przestaw zawór na cyrkulację, zmień
kierunek i ustaw drugi zawór do zrzutu.
Jeśli pompa działa, to problemy
występują w instalacji c.o.
Jeśli ten test się nie powiedzie

Skontaktuj się z Sentinelem po pomoc
23
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Zestawienie
części
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Część C - Rozwiązywanie problemów, serwis i naprawa

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Nr na diagramie Kod produktu Opis
7

H04020K

Korpus zbiornika JetFlush

8

H04021K

Pokrywa zbiornika JetFlush

9

H04022K

Kółko (każde)JetFlush

9

H04022KA

Oś kółka (każda)

20

H04002L22K

Silnik 230 V JetFlush

21

H04012KA

Pokrywa wirnika

22

H04012KB

Wirnik silnika

23

H03002B

Łożyska silnika

24

H03002F

Skrzynka włącznika silnika

25

H03002D22

Kondensator 230 V

26

H01502C

Przycisk włącznika silnika

27

H030HJ08

Śruba mosiężna M8 x 40mm

27

H030HJ07

Nakrętka mosiężna M8

27

H030HJ09

Podkładka mosiężna M8

28

H03002A

Pierścień wału silnika

29

H03006

Tuleja

30

H03007

'O' Ring wału napędowego

31

H04014K

Tuleja przesuwna wału napędowego

32

H01507K

Śruba M12 PP

33

H04013K

Kołnierz i korpus

34

H0150211A

'O' Ring wirnika

35

H04015K

Wirnik

36

H04017K

Pokrywa wirnika

37

H04016K

'O' Ring pokrywy wirnika

38

H03012K

Śruba M10 PP
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Nr na diagramie Kod produktu Opis
50

H04018KF

Nypel ¾"45 mm

51

H03023

Kolano ¾"

52

H030F46

Gniazdo gwintowane ¾"

53

H030F11

Kolano ¾" wz

54

H090F04

Adapter węża ¾" x 19mm PP

55

HH019X30

Wąż przeźroczysty 19mm

56

H04018KA

Dźwignia zmiany przepływu

57

H04018KB

Płetwa zmiany przepływu

58

H04018KC

Korpus zmiany przepływu

59

H04018KD

Płyta górna zmiany przepływu

60

H04018KE

'O' Ring płyty górnej zmiany przepływu

61

H03007

'O' Ring płetwy zmiany przepływu

62

MI022

Gniazdo śruby M6 x 30mm

70

H090F03

Adapter węża ¾" x 20mm 90°

71

HH019X30

Wąż 19 mm

72

H090F04

Adapter węża ¾" x 19mm PP

73

H030HJ06

Rozdzielacz 'Y' ¾" x 20mm

74

H190F16

Zawór napełniający ¾" x 19mm

75

H090F06

Adapter mosiężny wz ¾" x ¾"

77

H04024K

Wspornik węży

78

H090F01

Złączka przyłącza zaworu ¾"

79

H04023K

Nypel gwintowany ¾" – 35mm

80

H04019K

Złączka ¾"
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SKŁADNIKI WĘŻY JETFLUSH RAPID
Nr na diagramie Kod produktu Opis
HH016X30

Wąż przeźroczysty 16mm

HH013X30

Wąż żółty 13mm

H030F03

Adapter węża ¾" 16mm

H090F10

Adapter węża¾" f x 13mm

H030F13A#

Obejma ślimakowa, 16–25mm

H030F13

Obejma ślimakowa, 12–22mm

H030F04

Adapter węża ¾" m x 16mm PP

H030F11

Kolano WZ ¾"

H030F47

Adapter węża ¾" f x 16mm PP

Części do podłączenia węży zasilania i powrotu przez wyjście 1½" po
wyłączeniu cyrkulacji pompy.
H030F07

Nypel mosiężny¾"

H030F11

Kolano WZ ¾" PP

H0030F19

Redukcja mosiężna 1½" x ¾"

ZESTAW WĘŻY JETFLUSH RAPID
Nr na diagramie Kod produktu Opis
HHCF3DH

8m wąż zrzutowy

HHCF4FR

5m węże zasilania i powrotu (para)

HHCF3OH

3m wąż przelewowy

HHCF9WI

8m wąż napełniający
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JetFlush Rapid
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
Proszę uzupełnić i odesłać do Sentinela w celu rejestracji 2-letniego okresu gwarancji.
Alternatywnie można dokonać rejestracji na stronie
http://www.sentinelprotects.com/uk/guarantee-registration
i wybrać JetFlush Rapid. Pełne warunki gwarancji można również znaleźć na stronie.

Firma
Adres

Kod pocztowy

Telefon

Email
Miejsce zakupu
Data zakupu

Sentinel Performance Solutions Ltdi firmy siostrzane mogą chcieć w przyszłości przesyłać Państwu
informacje o produkrach, serwisie i promocjach. Jeśli chcielibyście Państwo je otrzymywać proszę
zakreślić
pocztą mailem
telefonicznie.

WYŚLIJ UZUPEŁNIONY FORMULARZ DO:
Sentinel Performance Solutions Ltd, 7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS
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