Hydrodynamisch reinigen (power flushing) is de meest effectieve
methode voor het reinigen van bestaande verwarmingssystemen,
in het bijzonder die grote hoeveelheden corrosieafval bevatten.
De kracht achter schone verwarmingssystemen

Hydrodynamische reinigingspompen voor professionals
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Met Kamco CLEARFLOW hydrodynamische reinigingspompen ontvangt u:
• Hydrodynamische
reinigingspompen, geschikt voor
alle verwarmingssystemen, inclusief
vloerverwarming.

• Duale toepassingspompen – door de
zuurbestendige constructie kunnen
boilers, waterverwarmers en andere
toestellen worden ontkalkt.

• Uitermate hoge doorstroomsnelheden
voor maximaal reinigingsvermogen.

• Slangen en fittingen voorgemonteerd.

• Maximale verwijdering van slib en
corrossieafval.

• Buitengewone verplaatsbaarheid
– met wielen, of draagsysteem.

• Gebruik tot 75oC.
• Stoer en gebouwd om lang mee.
• Technische deskundigheid van
Kamco.
• Gratis trainingscursus bij elke pomp
(op een trainingscentrum in het VK).

• Droogloopvermogen.

• Onmiddellijke stroomwisselaar.

Waarom kopen bij Kamco?
1. Wij bouwen onze eigen pompen, en geven
advies uit eerste hand bij het selecteren van
de juiste pomp voor uw behoeften.
2. We hebben volledige ondersteuningsm
ogelijkheden, met een telefoonnummer in
het VK, opleiding, reserveonderdelen en
dienstverlening.

Telefonische hulplijn

3. De Kamco in-house opleidingsvoorziening.
De training is inclusief een
hydrodynamische reiniging van een volledig
verwarmingssysteem.
4. Wij voorzien technici van beduidend
meer kennis en inzicht dan ze elders kunnen
krijgen.

5. Garantie: van het originele Power Flushingbedrijf, producent van pompen sinds 1992.
6. Technische ondersteuning van goed
geïnformeerde professionals.

De kracht achter schone verwarmingssystemen

Pompen voor het spoelen huishoudelijk en kleine commerciële verwarmingssysteem
CF40 EVOLUTION

CF90 QUANTUM

CF210 TITAN

Technische
informatie

achteraanzicht van
de CF40

Toepassing

Particuliere verwarmingssystemen

Bekwaamheid

20/25 radiatoren max; 2/3 verdiepingen 40+ radiatoren max; 3 verdiepingen

60 radiatoren max; 3 verdiepingen

Tankcapaciteit

39l transparant HDPE

57l transparant HDPE

125l transparant HDPE

Elektrische
motorinhoud

0,50 HP, IP55-klasse, 230 volt

0,75 HP, IP55-klasse, 230 volt

0,75 HP, IP55-klasse, 230 volt

Max. stroomsnelheid *

<90 l/m

<150 l/m

<170 l/m

Max. druk

20 mt

24 mt

28 mt

Max. temperatuur

75o C.

75o C.

75o C.

Stroomwisselaartype

direct

direct

direct

Controlekleppen

2 x 3-poort combinatiekleppen voor
isolatie en aftappen

2 x 3-poort combinatiekleppen voor
isolatie en aftappen

2 x 3-poort combinatiekleppen voor
isolatie en aftappen

Stroom en
retourslangen

2 x 5m slangen, 19 mm I.D.
versterkt PVC

2 x 5m slangen, 19 mm I.D.
versterkt PVC

2 x 5m slangen, 22 mm I.D.
versterkt PVC

Slang en aansluitingen

3/4” x 16 mm zonder gereedschap te
monteren koperen slangkoppelingen

3/4” x 19 mm zonder gereedschap te
monteren koperen slangkoppelingen

1” x 22 mm zonder gereedschap te
monteren koperen slangkoppelingen

Afvoerslang

1 x 8m, 19 mm I.D. versterkt PVC

1 x 8m, 19 mm I.D. versterkt PVC

1 x 8m, 22 mm I.D. versterkt PVC

Watertoevoerslang

1 x 8m versterkt PVC

1 x 8m versterkt PVC

1 x 8m versterkt PVC

Overstroomslang

1 x 3m, 16 mm I.D. versterkt PVC

1 x 3m, 19 mm I.D. versterkt PVC

1 x 3m, 22 mm I.D. versterkt PVC

Overige geleverde
slangen

2 x adapterslangen voor aansluiting op
1,5” circulatiepompbevestigingen.

2 x adapterslangen voor aansluiting
op 1,5” circulatiepompbevestigingen.

2 x adapterslangen voor aansluiting op
1,5” circulatiepompbevestigingen.

Vervoer

75 mm wielen Geïntegreerde greep

Geïntegreerde greep: grote diameter
200mm wielen.

Geïntegreerde greep: grote diameter
200mm wielen.

Gewicht

17 kg (zonder slangen)

22,5 kg (zonder slangen)

28,5 kg (zonder slangen)

Compatibel met:

Alle commercieel beschikbare zuren, alkalineoplossingen, chlooroplossingen.

Afmetingen (mm),
bxdxh

390 x 440 x 690

Inclusief

10-delige set BSP-adapter.

Particuliere en kleine bedrijfsverwarming
ssystemen

390 x 590 x 890

Uitgebreide gebruiksaanwijzing

Opleiding

Opleiding gratis vakkundige in het St. Albans Training Centre.

* Bij het verlaten van het slakkenhuis

Telefonische hulplijn

Particuliere en bedrijfsverwarmingssys
temen

530 x 680 x 890

