Poradnik dotyczqcy
oczyszczania
urz^dzeri grzewczych
Zawapnienie, korozja, zaszlamienie
prowadza. do zakloceri i problemow
w funkcjonowaniu instalacji
centralnego ogrzewania.

Tu znajda. Pahstwo profesjonalne rozwiqzania
b^dace odpowiedzia. na powyzsze problemy.

Produkty Sentinel zaaprobowati
niemieccy producenci kottow m.in.
Vaillant, Qroetje, guderus, Junkers.

SENTINEL

Water & Energy Solutions

Woda grzewcza jest,,krwia/'
ogrzewania

Probka krwi - pierwszy krok
do zdiagnozowania i wyleczenia

SYSTEM
CHECK
.Zwapnienie t^tnicze"
w stopniu zaawansowanym.

Tak wyglada.pr6bka krwi"
z instalacji wymagajacej
.wyteczenia'.

SENTINEL - System - Check
zawiera probowki
do wypetnienia wodq
z instalacji grzewczej. 2 tygodnie
po ich wystaniu, otrzymacie
Pahstwo kompletna. analize
wody (twardosc
i wspotczynnik pH).
W wyniku laboratoryjnym
znajdq Pahstwo rowniez
wskazowki dotycza_ce
odpowiedniego
postepowania i srodkow
polecanych do oczyszczania.

Woda grzewcza transportuje ciepto z urza.dzenia grzewczego
do ogrzewanego pomieszczenia i jest waznym elementem
instalacji grzewczej!

SENTINEL
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...a to rozwi^zanie
To jest problem.

SENTINEL X300

•
•

Zgodnie z VDI2035 nowo wykonane instalacje
grzewcze musza. bye przed wypetnieniem oczyszczone
z brudu powstalego podczas transportu, magazynowania
i instalowania.

Dozowanie: 1 litr X300
na lOOIitrowwody.
Srodek czyszcz^cy
chronid przed mrozem
Nie pozostawiac dtugo
w instalacji

> Zawartosc opakowania
1 litr-kanister
SEJmJVEI

Ptukanie woda. usuwa tylko zanieczyszczenia
mechaniczne.Tluszcze i pyty sq zwiqzane
elektrostatycznie i mozna je usunqc wyt^cznie
chemicznie.

Jezeli nie 53 one usuniete przed pierwszym
wypetnieniem, b^dq stanowicj^dra kondensacji,
od ktorych rozpocznie sie proces osadzania kamienia.

X300
Vmirenalnysnxieii oysionty

Ten srodek powstal po to,
aby gruntownie oczyszczac
instalacje grzewcze
w czasie pierwszych szesciu
miesi^cy ich dziatania,
kiedy proces osadzania
kamienia jeszcze si§ nie
rozpoczaj lub jest w fazie
pocza^tkowej.

SENTINEL

Walt* t Energy Solutions

a to rozwi^zanie
To jest problem..

Chcielibyscie Pahstwo napetnic urzqdzenie woda.,
ale ta, ktora jest w Pahstwa instalacji jest za twarda
(powyzej 16,8 st. dH).

Koniecznie powinniscie Pahstwo poczynic kroki
zapobiegaja.ce tworzeniu si§ osadow wapnia
w instalacji grzewczej.

SENTINEL XI00

SENTINEL

•

Dozowanie: 1 HtrXlOO
na 100litr6wwody.
• Srodek czyszczqcy
chronic przed mrozem
Do pozostawienia na
dtugo w instalacji
. Zawartosc opakowania
1 litr - kanister,
20 litrow - kanister
(przedawkowanie
nie powoduje
ujemnych skutkow)

Inhibitor X100 gwarantuje
dtugotrwata. ochron^ przed
gromadzeniem sie^ osadow
wapiennych i korozji
we wszystkich instalacjach
grzewczych, niezaleznie od
surowca z ktdrego sq
wykonane.

SENTINEL

Water t Energy Solutions

Sentinel X100

Koncentracja inhibitora w wodzie grzewczej powinna bye
co roku sprawdzana. Podczas uzupetniania poziomu wody
w instalacji koncentracja ulega obnizeniu, a to osiabia
rowniez funkcj^ ochronna.. Dlatego ilosc X100 musi
zostac uzupetniona.

X100 optymalizuje wspotczynnik pH w wodzie
niezaleznie od pH wody przy napetnianiu instalacji.

Producenci polecajqcy
Sentinel XI00
Brotje
Buderus
Giersch
Junkers
• Remeha (De Dietrich)
• Sieger
• Vaillant
• Weishaupt

SENTINEL
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a to rozwi^zania
SENTINEL X200

To 53 problemy...

W wymiennikach ciepta pojawiajq sif zwiqzane
zosadami szumy.
Twardosc wody przekracza 20 dH.

X200
Jlumihatasy

•

Dozowanie: 1 litr X200
na 100 litrow wody.
• Srodek czyszcza.cy
chronic przed mrozem
Do pozostawienia na
dlugo w urza.dzeniu
. Zawartosc opakowania
1 litr - kanister

Przy usuwaniu
uwarunkowanych powstatymi
ziogami szumow nalezy
pami^tac,ze skutki dziatania
preparatu b^da. w petni
widoczne po 4 tygodniach.

X200 rozpuszcza stopniowo ztogi i szlam powodujqcy
szumy znajdujqcy si^ w instalacji. Jest pomyslany jako
preparat o dtugotrwatym dziataniu zdecydowanie
tagodniejszym od X400, ale nie wymagaj^cym zadnych
dodatkowych zabiegow.
W wypadku wody o twardosci powyzej 20dH mozna
stosowac go po wczesniejszym oczyszczeniu instalacji
w parze z X100 jako srodek zapobiegawczy.

SENTINEL

WOtrt energy Solutions
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a to rozwi^zanla

To 53 problemy.
Jezeli pojedyncze zawory termostatyczne
nie zamykaJ3 si? samoczynnie, pojedyncze grzejniki
nie grzeja. prawidlowo, w urzqdzeniu stychac szumy,
a cyrkulacja jest zaktocona, sa. to wyrazne symptomy tego,
ze przez dtugie lata w instalacji odktadaty si? szlam
i kamieri. Powinna ona zostac natychmiast wyczyszczona.

SENTINEL X400

SENTINEL

Dozowanie: 1 litr X400
na 100 litrow wody.
Srodek czyszcz^cy
chronic przed mrozem
Nie pozostawiac dtugo
w instalacji
Zawartosc opakowania
1 litr - kanister,
20 litrow - kanister

* X4OO .*!
Srodek do usuwana sz/amu

Pozostawcie Panstwo
X400 w systemie grzewczym
tak dtugo, az wszystkie
grzejniki b?dajednakowo
ciepte. Moze to potrwac
do czterech tygodni.
W tym czasie zawory
termostatyczne grzejnikow
powinny bye na przemian
catkowicie otwarte!

SENTINEL

VtotertErxrgy Solutions
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... a to rozwi^zania
To 53 problem^

Jezeli wiele termostatow nie da sie zamkna.c,
wiele grzejnikbw nie dziata prawidtowo, w urzqdzeniu
stychac" szumy, blokuje si? dzialanie pompy, coraz cz?kiej
dochodzi do zaktoceh cyrkulacji, to sa. to symptomy tego,
ze w instalacji jest zbyt wiele szlamu i jest ona silnie
zakamieniona. Powinna ona bye koniecznie gruntownie
oczyszczona z pomoca. urza.dzenia ptukuja.cego
pod cisnieniem.

SENTINEL X800
JETFLO

SENTINEL
X800 JETFLO

Dozowanie: 1,5 litra
X800na100litrow
wody.
Srodek czyszczaccy
chronid przed mrozem
Nie pozostawiac
dtugo w instalacji
Zawartosc opakowania
1 litr - kanister

X800 jest wysoce skutecznym
srodkiem oczyszczaja.cym
do silnie zamulonych
i zawapnionych urza.dzeh
grzewczych. Zostat specjalnie
przewidziany do zastosowania
z urz^dzeniem sptukujqcym
Jetflush 4.

SENTINEL

Waters Energy Solutions
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a to rozwi^zanie
To jest problem.

Powinni Paristwo chronic urza_dzenie grzewcze
przed mrozem i w tym czasie spetniac wymogi VDI2035
dotycza.ce zwapnienia urza.dzeh.

Ochrona przed mrozem XSOO

s "I

Udzial XSOO w %

Udziat XSOO w mieszaninie z woda. w zaleznosci od temperatury
zewn^trznej.

SENTINEL XSOO

sr,»Tmri
.X500*

Dozowanie: Zaleznie
od wymaganej ochrony przed mrozem,
dozowanie wedtug
diagramu str. 16
Pozostaje na dtugo
w urz^dzeniu
Zawartosd opakowania
5lub20litr6wkanister
Sentinel XSOO jest srodkiem
chronia.cym przed mrozem,
w ktorym zawarty jest
rowniez inhibitor chronia.cy
przed zawapnieniem
i korozj^.

a to rozwia.zanie
To jest problem...

Ogrzewanie podtogowe nie uzyskuje poprzednio
osiajalnej temperatury. Poprzez namnazanie sie bakterii
w rurach ogrzewania podtogowego moze dochodzic
do zaktdcenia jego dziatania. Powstaty szlam biologiczny
zaktoca cyrkulacje wody. Znaczqco spada wydajnosc.

SENTINEL X700

Dozowanie: 1,5litra
X700 na 300 litrdw
wody
Srodek czyszcz^cy
chronid przed mrozem
Nie pozostawiad na
dtugo w urzqdzeniu
Zawartoic opakowania
1 litr - kanister

Sentinel X700 bardzo szybko
i gruntownie usuwa wszystkie
organiczne zanieczyszczenia.
Po rozpuszczeniu szlamu
biologicznego nalezy
koniecznie wymienic wode
w instalacji niezapominaja.c
ojej wyptukaniu.
Do okreslenia zawartosci
szlamu biologicznego nalezy
uzyc zestawu Sentinel Bi

SENTINEL
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To jest problem.
To jest problem...
Wydajnosc instalacji solarnej stabnie, a kontrola ptynu
solarnego wykazuje, ze ochrona przed mrozem i/lub
wartosc PH nie spetniaja. juz swoich zadah. Nalezy
wymienic ptyn solarny.

... a to rozwia^zanie

Jesli spada wydajnosc instalacji kolektorow stonecznych,
niezb^dne jest odswiezenie nosnika ciepta w kolektorach.
Aby uzyskac pehia, efektywnosc instalacji nalezy usunqc
wszelkie pozostatosci powstate w wyniku rozktadu
termicznego noinika ciepta.

a to rozwi^zanie
Nie nalezy rozcienczac
• Srodek czyszczqcy chronic
przed mrozem
. Nie pozostawiac na dtugo w
instalacji
srodek czyszcz^cy
• Zawartosc opakowania 10 lub
do kolektorow stonecznych
20 litrow - kanister

SENTINEL R200

SENTINEL R100
gotowy plyn do napelniania
prozniowych i plaskich
instalacji solarnych

Ten

^so|amy dzi?kj

specjalnym inhibitorom,
skutecznie chroni urzqdzenia
solarne przed korozjq i
obnizeniem wartosci PH.
Opoznia on starzenie i wydtuza
czas pracy. R100 jest odporny na
temperatury ujemne do - 25°,
nietoksyczny i ulega biologicznej
degradacji.

Srodek do czyszczenia
zostal pomy^lany specjalnie
w celu szybkiego usuwania
pozostatosci procesow
chemicznych zachodza.cych
w instalacjach kolektorow
stonecznych.
Nie spienia si? i oczyszcza
instalacj^ w cia.gu 20 minut.
R200 nalezy stosowac razem
z urzqdzeniem pluczqcym.
Zarbwno srodek jak i metoda
s^ chronione patentem!

Wskazowka: przed napelnieniem nowym plynem solarnym nalezy
jego sprawnosc.

SENTINEL
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Te narzedzia - technika i dodatki - pomoga. Panstwu
w profesjonalny sposob zdiagnozowac, napetnic
i kontrolowac instalacje grzewcze i solarne:

Zestaw do analizy
laboratoryjnej SystemCheck

Kittestowy

*^H

f
Urzqdzenie dozuja.ce

o

MMbtapomiarowo-testowa

Kit testowy BioCheck

Kittestowy do kolektorow

Inftxmacjeozastosowaniu znajdziecie Panstwo na naszej
stronie intemetowej www.sentinel-solutions.net

Urz^dzenie ptuczqce
Jetflush4

SENTINEL
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