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ASPIRATOARE GAMA KOSMOS

 01.MATERIALE DE HORNĂRIT

Accesorii Ø 32 mm : 1 manşon suport, 1 duză plată,1 duză  
triunghiulară,1 perie, cablu electric 15 m, sac dorsal.

Greutate  : 7 kg

Dim. : 250 x 300 x 810

Saci : hârtie şi pânză

Echipat cu o cuvă din polipropilenă
de 7 litri, sac dorsal pentru transport
uşor ( saci hârtie ref 1072/10 buc )
Conceput pentru întreţinerea 
centralelor pe gaz, aspirația 

tubulaturii de ventilaţie cu acces

dificil.  Aspiră doar praf.

Motor 1000 watts, direct,  

220 volts, 1950 mm/CE, 185 3m /h.

KOSMOS 7
Ref. 1071

Accesorii Ø 32 mm : flexibil de 2,5m, 1 manşon suport din 3 piese 
lungime de 84 cm, 1 duză plată şi 1 duză pentru aspirarea solului,  
larg de 130 mm , cablu electric de 3,5m.

Greutate :  5 kg

Dim. : 260 x 305 x 370

Saci filtru : hârtie şi pânză

Echipat cu o cuvă din PVC de 8 litri
curea pentru a-l ţine pe umăr,
filtru din pânză şi sac de hârtie,

 

Conceput pentru aspiraţie şi 
suflat, în vederea curăţării 
camerelor de ardere ale centralelor
murale pe gaz.  Aspiră apă şi praf.

Motor 1000 watts, bypass,  

220 volts, 1200 mm CE, 100 3m /h.

KOSMOS 8 SUFLĂTOR

KOSMOS 4
Ref 1065

NOU

Motor 1400 watts direct – 220 Volts, 
Depresiune 2600 mm/CE, 120 m³/h (debit reglabil)  

  
Greutate : 5 kg

Filtru  HEPA

Saci filtru  : Hârtie

Kosmos 4 este un aspirator silenţios, lejer, doar pentru praf,
calitate profesională , filtru de hârtie HEPA.

Special conceput pentru întreţinerea centralelor pe gaz,
aspiră sau îndepărtează - prin suflare - praful  din  centrale,
Practic de utilizat, se poartă ca un rucsac, fiind prevăzut cu 
curele.

Accesorii Ø 32 mm : sac dorsal pentru transport uşor, tijă telescopică, capacitate 4 litri. 

Ref.1015

8
Litri Litri

7
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Accesorii Ø 40:flexibil cu lungimea de 3 m ,1 duză din PVC cu lungimea de 500mm,1 duză din inox plată de 350mm, cablu electric de 5m. 

/  ASPIRATOARE GAMA NESO ( PRO )

NESO 250/400/500

Echipat  cu  o  cuvă  din  inox, capac de 
polipropilenă, suport din oţel vopsit, totul
de o foarte mare rezistenţă, 4 rulete 
orientabile, stabil şi maniabil.
Adaptat pentru hornăritul cazanelor pe motorină,

lemn,  cărbune,  precum şi pentru diverse operaţii
 

de curăţare.
 

Neso 500 - Ref. 1043

Greutate  : 20 kg

Dim. : 470 x 470 x 930

Saci filtru : pânză

Neso 400 - Ref. 1042

Greutate : 16 kg

Dim. : 400 x 400 x 840

Saci filtru : pânză

Greutate : 14 kg

Dim. : 370 x 370 x 650

Saci filtru : pânză

Neso 250 - Ref. 1041

Motor 1300 watts, bypass,  

220 volts, 2200 mm/CE, 180 3m /h.

Opţional : 2430 suport flexibil NESO 250

Accesorii Ø 32 mm : flexibil de 2,5 m, manşon suport,1 duză 
plată, duză de covor, duză triunghiulară pentru sol, 1 perie rotundă,
cablu electric de 5 m.

Greutate : 9 kg

Dim. : 430 x 1330 x 400

Saci : hârtie şi carton.
Echipat cu o cuvă din pvc 7 litri
profesional, 2 rulete orientabile.
Conceput pentru curăţarea prafului
din centralele pe gaz,  precum  și
pentru diverse operațiuni de curăţare.

Nivel redus de zgomot, cablu

de retragere automat, martor de

înfundare, polivalent.

Motor 1200 watts, direct,  

220 volts, 2200 mm/CE, 175 3m /h.

NESO 70
Ref.1061

Accesorii Ø 32 mm : flexibil de 3 m,  manşon suport din 2 piese de 100
cm , 1 duză  plată,  duză  pentru covoare, 1 perie  rotundă, 1 perie  
triunghiulară pentru sol, cablu electric de 5 m .

Greutate : 7 kg

Dim. : 370 x 370 X 620

Saci filtru : hârtie şi pânză

Echipat cu o cuvă din oţel de 15

litri, 4 rulete orientabile.
Conceput pentru curăţarea 
prafului din centralele pe gaz 
precum şi diverse operațiuni de 

Motor 1300 watts, direct,  

220 volts, 2200 mm/CE, 180 3m /h.

NESO 150
Ref. 1002 

NOU

Opţional : 2430 suport flexibil.

Litri
7 15

Litri

25
Litri

40
Litri

50
Litri

Opţional : 2431 suport flexibil NESO 400

Opţional : 2432 suport flexibil NESO 500

curățare.
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01. MATERIALE DE HORNĂRIT

ASPIRATOARE GAMA NESO ( PRO )

Accesorii  Ø 40 : flexibil lung de 3 m, duză din PVC cu lungime de 500 mm, 1 duză plată lungă de 300 mm, 
cablu electric cu o lungime de 5 m .

Echipat cu o cuvă din inox, capac din polipropilenă, cărucior din oţel vopsit
2 rulete orientabile şi 2 fixe care asigură stabilitate şi maniabilitate, de o 
foarte mare rezistenţă. Adaptat pentru hornăritul cazanelor şi diverse operații
de curăţare.

NESO 500 CB / 700 CB / 500 C

Greutate  : 27 kg

Dim. : 600 x 590 x 1000

Saci : pânză

Neso 500 CB - Ref. 1044

2 motoare 1300 watts, bypass, 

220 volts, 2200 mm CE, 360 3m /h.

Greutate  : 25 kg

Dim. : 470 x 470 x 930

Saci filtru : pânză

Neso 500 C - Ref. 1060

2 motoare 1300 watts, bypass, 
220 volts, 2200 mm CE, 360 3m /h.

Greutate  : 32 kg

Dim. : 600 x 590 x 1050

Saci : pânză

Neso 700 CB - Ref. 1045

3 motoare 1300 watts, bypass, 
220 volts, 2200 mm CE, 540 3m /h.

Accesorii  Ø 40 : flexibil de 3 m, 1 adaptor din PVC de 500 mm, 1 duză
plată de 300 mm , cablu electric de 5 m.

Nu este echipat cu cărucior.

Echipat cu un capac de polipropilenă, o cuvă din inox basculantă 50 L,
sistem pentru decolmatarea filtrului, 2 motoare aspirante, 1 motor
decolmatant, 2 rulete orientabile şi 2 roţi fixe, cărucior din oţel vopsit,
totul de o foarte mare rezistenţă, stabil şi maniabil.

Material adaptat pentru hornăritul centralelor pe motorină, lemn, gaz, 

cărbune, etc, conceput pentru profesionişti avand o capacitate mare. 
 

 

NESO 500 CB - DECOLMATANT
Ref. 1026

Greutate  : 27 kg

Dim. : 600 x 590 x 1000

Saci filtru : pânză

3 motoare 1300 watts, bypass,  
220 volts, 2200 mm/CE, 360 3m /h.

Accesorii Ø 40 mm:flexibil de 3 m, manşon din PVC lung de 500mm, 
duză plată de 350 mm, cablu electric de 5 m .

Accesorii  Ø 50 mm : pentru suflător - flexibil de 2 metri, cablu de 5 m. 

Echipat cu o cuvă din inox de 25 litri,  cărucior din oţel vopsit,  4 rulete
orientabile de 80 mm, stabil, maniabil, robust.  
Adaptat pentru hornăritul cazanelor şi diverse operaţii de curăţare.

NOU

NOU

NOU

Greutate : 15 kg

Dim. : 370 x 370 x 650

Saci filtru : pânză

Motor 1300 watts, bypass,  
220 volts, 2200 mm/CE, 180 3m /h.

Capac din polipropilenă
Cuvă oţel inoxidabil
Foarte rezistent.

50
Litri

50
Litri

50
Litri

25
Litri

70
Litri

NESO 260 SUFLĂTOR

Ref. 1033

Opţional           suport flexibil2432

Opţional           suport flexibil2430
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Echipat cu o cuvă Milex, uşoară, antişoc, nedeformabilă, filtru 
pânză cu resort anti-colmatare, care-i permite să aspire reziduri  
de cărbune, motorină, etc. Colmatarea este retardată de resortul
anti-colmatant.  Poate  fi  utilizat  în  condiţii  extrem  de  dificile.

 
Aparat clasa 2, picătura de apă 3.

GALAX 40 L

/  GAMA GALAX® INDUSTRIALĂ DE ASPIRARE CONTINUĂ 

Accesorii : flexibil de Ø 40 mm, lungime 3 m, manşon de 2,5 m,
cablu electric de 5 m.

Greutate  : 40 kg

Dim. : 1720 x 500 x 600

Saci filtru : stea 

AI360/220
Ref. 1020

2 motoare  1100 watts,  
mono 220 volts, depresiune

2200 mm/CE, debit 360 m 3/h.

Greutate  : 80 kg

Dim. : 1800 x 720 x 720

Saci filtru : stea 

AI600/220  
Ref. 1022

3 motoare 1150 watts,  
mono 220 volts, depresiune  
2300 mm/CE, debit 600 m3/h.

Greutate  : 100 kg

Dim. : 800 x 720 x 720

Saci filtru : 

AI350/380
Ref. 1025

1 motor  asyncron 3 KW, 

tri 380 volts, depresiune  
3000 mm/CE, debit 350 m 3/h. 

Greutate : 150 kg

Dim. : 1920 x 620 x 620

Saci flitru : stea  

AI650/380
Ref. 1030

1 motor asynchrone 5,5 KW,  
tri 380 volts, depresiune
3500 mm/CE, debit 650 m 3/h.

1280 cărucior

GALAX 60 L
Ref. 2063

GALAX
Ref. 2067

Greutate : 17 kg

Dim. : 650 x 380

Saci filtru : pânză

Greutate  : 24 kg

Dim. : 780 x 450

Saci filtru : pânză

Motor 1200 watts, bypass,  
220 volts, 3600 mm/CE, 220 3m /h.

Motor 1800 watts, bypass,  
220 volts, 3600 mm/CE, 220 3m /h.

Greutate : 16 kg

Dim. : 650 x 380

Saci filtru: pânză

Motor 1200 watts, by-pass, 
220 volts, 2200 mm, 220 3m /h.

Ref. 2043

Greutate : 23 kg

Dim. : 780 x 450

Saci filtru : pânză

Motor  1800 watts, by-pass, 
220 volts, 2200 mm, 220 3 m /h.

Ref. 2047

NOU

 

40
Litri

40
Litri

60
Litri

60
Litri

Opţional : 2481 suport flexibil 
Galax 40L

Opţional : 2481 suport flexibil 
Galax 40L

35
Litri

amovibil

75
Litri

amovibil

75
Litri

amovibil

100
Litri

amovibil

AI360/220, AI600/220, AI350/380 si AI650/380

Special conceput pentru acţiuni care necesită o utilizare continuă pentru curăţarea 
centralelor de putere mare.

Vă garantează o muncă în toată siguranţa.

 stea
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 01.MATERIALE DE  HORNĂRIT

Capotă din polipropilenă, având o
cuvă din oţel inoxidabil montată 
pe cărucior din aluminiu ramforsat.

Aparat autonom, fabricat pentru
operaţiunile care necesită o mare
putere de aspiraţie.

inoxGreutate  : 30 kg

Dim. : 600 x 590 x 1000

Saci filtru : pânză 
Greutate  : 60 kg

Dim. : 885 x 1150 x 500 

Saci filtru  : pânză

Pompă refulantă

2 motor  1200 watts, bypass, 

220 volts, 2200 mm/CE, 360 m3/h.

Motor  termic
4 trepte / 6 CP.  
4000 la 5000 tr/mn. 
Aspiră cu 2 turbine 700 3m /h, 

depresiune 2400 mm/CE

AMT 60
Ref. 1034

Accesorii  Ø 40 mm : flexiblil lung de 3 m, 1 duză pvc lungă de 500 mm. 
Cablu electric  lung de 5 m. Se livrează fără accesorii

/  GAMA DE ASPIRATOARE SPECIALE

Capac din polipropilenă, cuvă de oţel, montat pe cărucior : ansamblu de  

o foarte mare rezistenţă.

Material adaptat pentru curăţarea centralelor pe motorină, lemn, cărbune

Motor specific etanş 100 % la praful filtrat, permiţând refularea 

fluxului de aer curat, filtrat în prealabil prin filtrul absolut.

Filtrul absolut HEPA. Testul DOP al filtrului măsurat prin celule 

fotometrice sensibile la fum. Test de concentrare al fumului de 

  50   / L. Mărimea particulelor : 0,6µ.

NESO 1200 A/B şi 2000 A/B

Accesorii Ø 50 mm : flexibil 5 m, cablu electric de 5 m. 

Greutate  : 44 kg

Dim. : Ø 585 x 1200

Saci filtru : pânză

Neso 2000 A - Ref. 1048

2 motoare 1300 watts, 
bypass, 220 volts,  
2200 mm CE, 360 m 3/h.

Cartuş de filtru
absolut  « HEPA »

Filtru primar în relief

Greutate : 8,75 kg

Dim. : 36 x 36 x 60 mm

Cuvă  pe roţi

Motor 1000 watts, 
Direct, 57dB, 240 volts 
2500 mm H2O, 157 m 3/h.

Greutate : 45 kg

Dim. : Ø 585 x 1200

Saci filtru : pânză

Neso 2000 B - Ref. 1049

3 motoare 1300 watts,  
bypass, 220 volts,  

NOU

100 
Litri

200 
Litri

2200 mm/CE , 540  m3/h.

200 
Litri

precum şi diverse operaţiuni de curăţare necesitând o cuvă de mare

capacitate.

  µ

Accesorii ø 32 mm : flexibil 3 m, manşon metal 3 bucăţi, duză  30 cm, 

1 duză plată.

NESO 503 POMPIER

Ref. 1039

50
Litri

60
Litri

ATENŢIE : ASPIRATOR SPECIAL PENTRU

EVACUAREA APEI ÎN URMA UNEI INUNDAŢII

8

ASPIRATOR KV 10 TH
Ref. 1006

ASPIRATOARE SPECIALE



/ ACCESSOIRES ASPIRATEURS 

HORNĂRITUL EFICACE IMPUNE 3 IMPERATIVE : 

Unelte adecvate.

O foarte mare putere de aspirare.

Aer comprimat pentru funcţionarea aparatului rotativ ( Rotonet )
pneumatic pentru hornărit şi eliminarea gudronului şi a funinginii.
Sufletă cu prelungitoare pentru desprinderea depunerilor 
inaccesibile perilor.
Pulverizator pneumatic.
Robotube ( pentru hornurile cazanelor industriale ).
Motobrosse pneumatic ( pentru cazane ).

Pentru aspirație

Alegerea unei pompe de vid volumetrică de tip ’Roots’ pentru un debit
mare şi o depresiune puternică.
Alegerea unei cuve de volum mare situată la exteriorul clădirii.

Pentru energie

« Considerând că nu există la clientii dumneavoastră puterea 
electrică necesară ansamblului conform caracteristicilor sale  , »

un motor termic Diesel este inclus, care asigură funcţionarea pompei 
de vid  şi a compresorului. Aceste elemente sunt îndeplinite

/  CENTRALE DE HORNĂRIT MOBILE

 

O sursă de energie autonomă.

Pentru unelte

de CENTRALA DE HORNĂRIT.

9



 01.MATERIALE DE HORNĂRIT

ASPIRATOARE

/  CENTRALE DE HORNĂRIT MOBILE

Caracteristici tehnice : 

135
Litri

CENTRALĂ  8KW 1C

Ref. 9838

3600 tr/ mn, 5000 mm CE, 390 3m /h fără compresor 

Motor 8kw
termic

CENTRALĂ  20KW 1C
Ref. 9847

2500 tr/ mn, 5000 mm CE, 450 3m /h compresor 23   

Motor 20kw
termic

CENTRALĂ 31KW 2C
Ref. 9849

2500 tr/ mn, 6000 mm CE, 750 3m /h compresor 23 

Motor  31kw
termic

170
Litri

+

Centralele mobile de hornărit sunt disponibile în diferite variante de putere, moduri de filtrare şi de 
capacitatea cuvelor ( una sau două în funcţie de model ).

- Un motor termic diesel de 8, 20 şi 31 KW.

-  O pompă de vid volumetrică cu un debit de  390, 450 şi 750 m /h, cu o depresiune de 5000 sau 6000 
mm/CE limită cu vacuostat de securitate.

Centralele de hornărit sunt echipate cu :

Un compresor cu debit de 20 m

Un rezervor cu aer comprimat de 40 litri. ( pentru modelul 8 Kw1c ).

O cuvă de filtrare cu efect ciclonic montată pe un braţ pivotant echipată cu un capac pentru curăţare, de o
trapă de  golire şi  de  un  filtru  multicompartimentat  care  răspunde  caracteristicilor debitului depresiunii
centralei şi care asigură

O cuvă de filtrare + o cuvă cu efect ciclonic

Echipare : suportul rotativ asistat de motoreductor, echipat de 2 x 14 m flexibil de  
cu  50 mm lung de  8 m  şi un flexibil cu Ø 50 mm lung de  5 m.ø

Tabloul de comandă pentru pornirea şi oprirea motorului, acceleraţie şi deceleraţie, deschiderea şi 

Telecomandă pentru pornirea şi oprirea motorului,  acceleraţie şi deceleraţie, deschiderea şi închiderea 
aerului comprimat în afară de  centrala de  8 Kw1c.

Rezervor  de motorină de capacitate diferită în funcţie de model.

Baterie  12 volts.

CENTRALĂ 20KW 2C
Ref. 9846

Motor  20kw

mn, 5000 mm CE, 450 3m /h compresor 23

+135
Litri

135
Litri

135
Litri

3m /h la 8 bari. 

termic

2500 tr/ 3m /h la 8 bari. 

185
Litri

3m /h la 8 bari. 

³

³ /h de 8 bari ( pentru modelul 8 Kw1c )

  retenţia funinginii şi a zgurei ( pentru modelele cu o cuvă ).

montată pe un braţ pivotant echipată cu un capac pentru 

curăţare, de o trapă de golire şi de un filtru multicompartimentat care răspunde caracteristicilor debitului 

  retenţia funinginii şi a zgurei ( pentru modelele cu 2 cuve ).depresiunii centralei şi care asigură

ø 60 mm + un flexibil

închiderea aerului comprimat.
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/  HORNĂRITUL COŞURILOR DE FUM

Hornăritul de sus
Cordă, perii cu inele şi greutăţi. Tradiţional sau automat.

Hornăritul tradiţional Alsacian
Prelungitoare şi greutate automată.

Hornăritul de jos
Cablu sau fir pe derulator şi perii.

Înlăturarea gudronului din hornuri lemn - cărbune
Se execută cu ajutorul Rotonet Roue pentru a permite
desprinderea depunerilor cu ajutorul ciocănelelor din 
capătul periei speciale.

Diferite metode de curăţare a
hornurilor de fum : 

Motorină • Gaz • Lemn • Cărbune

HORNĂRIT

Curăţarea hornurilor tubate
A se efectua cu tije din fibră şi
perii suple pentru a nu deteriora
tubajul.

11



 01.MATERIALE DE HORNĂRIT

CURĂŢAREA HORNURILOR DE JOS ÎN SUS

/  FIBRE ŞI PRELUNGITOARE

Se poartă în mână şi se așează pe sol.
Lejer  şi  de  mici  dimensiuni,  acesta 
permite hornăritul conductelor de gaz,
lemn, motorină.
Este echipat cu o rotulă situată în capul

Capăt suplu care vă permite curăţarea

Greutate : 11,5 kg

Diametrul tijei : Ø 11 mm

Lungimea tijei : 20 m

Racord 12 x 175  
(pentru perii cu racord de  12 x 175) 

l. 270 mm H. 800 mmL. 700mm

L. 3 m

L. 5 m

L. 8 m

L. 3 m

L. 5 m

L. 8 m

Aparat manual, uşor, permite curăţarea hornurilor mici 
de diametru 80mm minimum, echipat cu o perie  
plată din PVC.  

Echipat cu perie de  de  Ø 80 mm , 
 

111 mm sau 125 mm.

Aparat manual, uşor, permite curăţarea  
hornurilor mici de diametru 80 mm.  

 Echipat cu o perie  plată din  PVC de 

 
Ø 80 mm, 111 mm şi 125 mm.

FLEXONET 15/5
Ref. 2091

Racord 5 x 80
(pentru perii cu racord  5 x 80)

Greutate  : 1 kg

Diametru tijei  : Ø 5 mm

Lungimea tijei  : 15 m
Ø 300

Ø 300

FLEXONET 15/7 
Ref. 2095NM

Greutate : 3 kg

Diametrul tijei : Ø 7 mm

Lungimea tijei : 15 m

Aparat manual sau static, se transportă
în mână şi se aşează pe sol.
Permite curăţarea hornurilor mici cu 

 
Ø 100 şi  250 mm. 

FLEXONET 20/9
Ref. 2099

Greutate  : 7 kg

Diametrul tijei : Ø 9 mm

Lungimea tijei  : 20 m

Racord 12 x 175 şi 5 x 80 
(pentru perii cu racord12x175 şi 5x80) 

Racord 12 x 175 
(pentru perii cu racord de 12 x 175)

NOU

l. 110 mm

l. 110 mm

L. 700mm l. 260 mm H. 700 mm

PERII DIN POLIAMIDĂ PENTRU FLEXONET 15/5

Fir Ø 0.8 Ref. 2091 
ACCO 80

Ref. 1335 

Ref. 1336 

Ref. 1337 

Ref. 1330 

Ref. 1331 

Ref. 1332 

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Ø 111

Ø 111

Ø 111

Ref. 2091 
ACCO 111

Ø 111

Ref. 2091
ACCO 125

Ø 125

Ref. 2091 
ACCO 139

Ø 139

Ref. 2091
ACCO 153

Ø 153

Capăt de lipit pentru
 Flexonet 15/5

Ref. 2091 PD 006

fir Ø 0.8 fir Ø 0.8 fir Ø 0.8 fir Ø 0.8 fir Ø 0.8

Opţional  : Ref. 2099 PD002 capăt  Flexonet 20/9

Opţional : Ref. 2100 PD002 capăt  Flexonet 20/11

Racord 5 x 80

cablului.

FLEXONET 20/11

Ref. 2100

KIT DE HORNĂRIT

hornurilor cu coturi.
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 01.MATERIALE DE HORNĂRIT

Modele existente :

Modele existente : 

Se adapteză perfect hornurilor( ardere cu lemne, motorină, cărbune). Sunt  fabricate din  trunchi de
polipropilenă cu  Ø 20 mm cu racorduri  12 x 175  sertizate şi nituite. Aceste tije sunt robuste pentru  
periile de hornărit. 

Tije  gri automate : 

Se adaptează perfect curăţării hornurilor ( ardere cu lemne, motorină, cărbune). Sunt

fabricate din trunchi  de polipropilenă cu Ø 20 mm cu racord clasic sau racord 
 

Dim. : Ø 20

Racord : 12 x 175

Dim. : Ø 20

Racord : 12 x 175

Dim. : Ø 20

Tije gri automate Tije  gri 

Ref. 1396

Ref. 1404

Ref. 1390L. 1 m Ref. 1385L. 1 m

Ref. 1397

Ref. 1409

Ref. 1391
L. 1,5 m

Ref. 1386
L. 1,5 m

Ref. 1395

Ref. 1403

Ref. 1387

Modele existente :

L. 2 m

L. 2 m

L. 1,5 m

L. 1,5 m

L. 1 m

L. 1 m

Ref. 1392L. 2 m L. 2 m

/   TIJE 

Adaptate pentru curăţarea hornurilor şi desfundarea tomberoanelor de gunoaie.
Fabricate din  trunchi de polipropilenă cu Ø 25 mm, cu racord de 18 x 350, 

Tije  gri  Ø 25

Modele existente :

Ref. 1398 Ref. 1399

L. 1 m L. 1,5 m

Ref. 1400

L. 2 m

Dim. : Ø 20

Racord : automat

Modele existente :

Dim. : Ø 25

Racord : 18 x 350

Se adaptează perfect curăţării hornurilor, de funingine şi gudron. Fabricate din tub ramforsat din 
polipropilenă cu  Ø 20 mm cu racorduri de  12 x 175  sertizate şi nituite.

Adaptoare pentru perii : Ref. 1419

Tije  gri

Tije  verzi

Racord : M12 x 175F : automat

CURĂŢAREA HORNURILOR DE JOS ÎN SUS

automat de ¹⁄� tură.  Asamblarea tijelor este extrem de uşoară şi rapidă.

sertizate, foarte robuste.  Adaptate pentru dimensiuni mari.
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/  TIJE

Se adaptează perfect curăţării hornurilor ( ardere cu lemne,
motorină, cărbune ). Sunt fabricate din trunchi de fibră

 specială, îmbrăcate în polipropilenă cu Ø 20 mm cu racord :

Tije  albastre

Dim. : Ø 20

Ref. 1368
Racord : automat

L. 1,5 m

Ref. 1369
Racord : M 12X175 / F : automat

L. 1,5 mL. 1,5 m

Ref. 1357
Racord : 12x175

Se adaptează perfect curăţării hornurilor, ardere cu 
lemne, motorină, cărbune. Robuste pentru periile de hornărit.
Sunt fabricate din trunchi de fibră specială îmbrăcate în 

 cu memorie de formă evitând astfel deformarea.

Tije  mov

Dim. : Ø 20

Ref. 1393

Racord : automat

Ref. 1394

Racord : M 12X175 / F : automat

L. 1,5 m L. 1,5 m

Ref. 1444

L. 1,5 m

Racord : 12x175

Adapte pentru intervenţiile  pompierilor în cazurile de incendii
la hornuri. Fabricate din tub de oţel cu Ø 30 mm având 

Tije de oţel

Dim. : Ø 30

Racord : 18 x 350

L. 0,80 mL. 1 m

Ref. 1442

L. 0,5 mModele existente :

Ref. 1449Ref. 1443

Special concepute pentru curăţarea tuburilor de la cazanele în condensaţie.
Fabricate din trunchi de  fibră specială îmbrăcate în polipropilenă 

Dim. : Ø 5

Racord : 6 x 100

Ref. 1344

L. 0,5 m
Modele existente :

Modele existente :

L. 1m

Ref. 1345

Adaptate perfect pentru curăţarea hornurilor pe gaz şi VMC.
Fabricate din trunchi de fibră specială, îmbrăcate în polipropilenă  

Tije galbene

Dim. : Ø 9

Ref. 1348 Ref. 1351Ref. 1349

Racord : 12x175

Ref. 1350 Ref. 1352 Ref. 1340

Racord : automat

Ref. 1341

Racord : M 12X175 / F : automat

NOU

L. 1 m L. 1,5 m L. 2 m L. 3 m L. 5 m L. 1,5 m L. 1,5 m

Adaptoare pentru perii :  Ref. 1419 

Tije galbene 

racorduri de 18 x 350 sudate.

 polipropilenă cu ø  20 mm cu racorduri sertizate. Tije robuste

cu ø 9 mm cu racorduri :

cu ø 5 mm, cu racorduri sertizate.

ø 5

14



 01.MATERIALE DE HORNĂRIT

KIT GALBEN  AUTOMAT 

5 tije galbene cu racod automat Ø 9 mm, lung 1.50 m. 

1 tijă galbenă cu  Ø 9 mm, lung 1.50 m.

1 perie poliamidă cu Ø 125 mm.

Racord automat. 
Pentru conducte de gaz şi tubaje , acest kit este compus din  : 

/  KIT DE  HORNĂRIT

Ref. 1401

6 tije galbene  cu Ø 9 mm, lung 1.50 m. 

1 perie poliamidă cu Ø 125 mm.

Racord 12 x 175 

Pentru conducte de gaz şi tubaje , acest kit este compus din : 

KIT NEGRU ( 1 2x175)

- 6 tije negre cu Ø 20 mm, lung 1.50 m.

- 1 cablu de capăt  lung 200 mm.

- 1 perie de poliamidă cu Ø 200 mm.

Racord 12 x 175 

Pentru conducte pe gaz, lemn şi cărbune, acest kit este compus din  :

KIT GRI AUTOMAT

- 5 tije  gri automate Ø 20 mm, lungi 1.50 m. 

- 1 tijă  gri cu Ø 20 mm, lung 1.50 m.

- 1 cablu de capăt  lung  200 mm. 

- 1 perie de oţel pătrată  cu Ø 200 mm.

Racord automat 

- 6 tije  mov cu  Ø 20 mm, lungi 1.50 m.

- 1 cablu de capăt  lung 200 mm. 

- 1 perie oţel pătrată  cu Ø 200 mm.

Racord 12 x 175 

KIT MOV AUTOMAT

- 5 tije mov cu racord automat cu  Ø 20 mm, lungi 1.50 m. 

- 1 tijă mov cu Ø 20 mm,  lung 1.50 m.

- 1 cablu de capăt  200 mm. 

- 1 perie oţel pătrată 200 mm.

Racord automat

KIT GALBEN  ( 12 X 175 )

Ref. 1595

Ref. 1585

Ref. 1586

Pentru conducte pe gaz, lemn şi cărbune, acest kit este compus din:

KIT MOV ( 12 X 175 )
Ref. 1588

Pentru conducte pe gaz, lemn şi cărbune, acest kit este compus din:

Ref. 1589

Pentru conducte pe gaz, lemn şi cărbune, acest kit este compus din:

CURĂŢAREA HORNURILOR DE JOS ÎN SUS
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/  KIT DE HORNĂRIT

- 6 tije rigide albastre cu Ø 20 mm, lungi 1.50 m. 

- 1 perie oţel pătrată 250 mm.

Racord 12 x 175
Pentru curăţarea hornurilor de case,  compus din :

Ref. 1591

- 5 tije albastre  racord automat cu Ø 20 mm, lungi 1.50 m. 

- 1 tijă  albastră cu  Ø 20 mm, lung 1.50 m.

- 1 perie oţel pătrată 250 mm.

Racord automat

Ref. 1584

- 9 tije  de oţel cu  Ø 30 mm, lungi 1 m.

- 1 adaptabil.

Racord 18 x 350 - Pompier

Pentru curăţarea hornurilor de case, compus din :

GEANTĂ DE TRANSPORT
Specială pentru transportul tijelor  de 1,5 m.  
Echipată cu o curea de transport foarte rezistentă. 

Ref. 1590

Sac suplu pentru
transportul tijelor

CABLURI DE CAPĂT 
Toate cablurile de capăt  sunt fabricate din oţel 

cu racorduri 12 x 175 galvanizate. 
Racord : 12 x 175

Ref. 1431

L. 150 mm

Modele existente :

Ref. 1432

L. 200 mm

Ref. 1410

L. 250 mm

Ref. 1411

L. 300 mm

Ref. 1433

L. 400 mm

Ref. 1434

L. 500 mm

Ref. 1435

L. 250 mm

Tije de oţel

CABLURI SUPLE
Toate cablurile suple sunt fabricate din oţel
cu racord 12 x 175 galvanizate.

Racord : 12 x 175

Ref. 1508

L. 1 m
Modele existente  :

Ref. 1509

L. 2 m

Ref. 1510

L. 3 m

Ref. 1514

L. 5 m

Ref. 1512

Mâner
pentru cablu

PIESE DE SCHIMB PENTRU TIJE : CAPETE
Capetele vă permit restaurarea tijelor dumneavoastră uzate.

Capăt tată
şi mamă +
siguranţă pent ru 
tijă galben ă 
Ref. 1472

 

tijă galbenă 

Réf. 1479

Ø 9 Ø 9

Capăt tată  şi 
mamă+siguran ţă 
pentru tij ă 
automată
Ref. 1471

Ø 20

Capăt tată  şi  
mamă +
siguranţă pentru
PPH  ø 25
Ref. 1439

Ø 25

Capăt tată  şi 
mamă +
siguranţă pentru 
tijă cu ø 20
Ref. 1470

Ø 20

1

321 4 5

2 3 4 5

NOU

KIT ALBASTRU ( 12 X 175 )

Ref. 1587

KIT ALBASTRU AUTOMAT

Pentru curăţarea hornurilor de case,  compus din :

KIT  TIJE DE OŢEL

Capăt tată
şi mamă +
siguranţă pent ru 

automată
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 01.MATERIALE DE HORNĂRIT

/  PERII

PERII DIN POLIAMIDĂ CU RACORD DE  12 X 175 
Toate periile din poliamidă sunt echipate cu o sferă de ghidaj, racord de  12 x 175 galvanizate şi fir de poliamida.  

Disponibile în diferite diametre :

Gama de perii cu fir galben există şi în diametre mici

Ref. 1657

Pătrat 200
fir Ø 2.5

Ref. 1616

Pătrat 250
fir Ø 2.5

Ref. 1617

Pătrat 300
3 galbenă

Ref. 1659

Pătrat 500
3 galbenă 

Ref. 1658

Pătrat 400
3 galbenă

Ref. 1646

Ø 350
fir Ø 2.5

Ref. 1612

Ø 150
fir Ø 1.2

Ref. 1863

Ø 180
fir Ø 1.5

Ref. 1864

Ø 230
fir Ø 1.5

Ref. 1614

Ø 250
fir Ø 1.5

Ref. 1865

Ø 280
fir Ø 1.5

PERII DE OŢEL CU RACORD 12 X 175 
Pentru o utilizare profesională de hornărit, toate periile de oţel sunt echipate cu o sferă de ghidaj, cu  un racord de 12 x 175 
galvanizat şi din fir de oţel călit galvanizat.

Disponibile în diferite diametre :

Ref. 1666

Pătrat 400
fir Ø 5x0,6

Pătrat 500
fir Ø 5x0,6

Ref. 1667

Pătrat  600
fir Ø 5x0,6

Ref. 1668

Ref. 1610

Pătrat 300
fir Ø 3x0,6

Ref. 1609

Pătrat  250
 fir Ø 3x0,6

Ref. 1665

Pătrat 200
fir Ø 3x0,6

Ref. 1653

Pătrat 150
fir Ø 2x0,6

Ref. 1649

Ø 350
fir Ø 3x0,6

Ref. 1607

Ø 400
fir Ø 5x0,6

Ref. 1608

Ø 500
fir Ø 5x0,6

Ref. 1650

Ø 600 
fir Ø 5x0,6

Ref. 1651

Ø 800
fir Ø 5x0,6

Ref. 1652

Ø 1000 
fir Ø 5x0,6

Ref. 1602

Ø 100
fir Ø 2x0,6

Ref. 1603

Ø 150
fir Ø 2x0,6

Ref. 1604

Ø 200
fir Ø 2x0,6

Ref. 1605

Ø 250
fir Ø 3x0,6

Ref. 1606

Ø 300
fir Ø 3x0,6

Ref. 1654

400x200
fir Ø 3x0,6

Ref. 1678

Rectanglu
500x300 

fir Ø 5x0,6

Ref. 1676

Rectanglu
500x400

fir Ø 5x0,6

Ref. 1669

Rectanglu
600x300

fir Ø 5x0,6

Ref. 1677

Rectanglu
300x200
fir Ø 3x0,6

Ref. 1664

Pătrat  350
fir Ø 3x0,6

Ref. 1674

Rectanglu
800x300

fir Ø 5x0,6

Ref. 1854

Rectanglu
300x200

3 galbenă

Ref. 1642

Rectanglu
400x200

3 galbenă 

Ref. 1683

Ø 80
fir Ø 0.8

Ref. 1611

Ø 100
fir Ø 1.2

Ref. 1693

Ø 111
fir Ø 0.8

Ref. 1694

Ø 125
fir Ø 0.8

Ref. 1695

Ø 139
fir Ø 0.8

Ref. 1613

Ø 200
fir Ø 1.5

Ref. 1615

Ø 300
fir Ø 2.5

Ref. 1655

Ø 400
3 galbenă

Ref. 1656

Ø 500
3 galbenă

Ref. 1866

Ø 330
fir Ø 2.5

Ref. 1692

Ø 600
dublă garnitură

Ref. 1816 DG

Ø 800
dublă garnitură

PENTRU ALTE DETALII LEGATE DE SPECIFICAŢII , VĂ RUGĂM SĂ NE CONSULTAŢI

Rectanglu

CURĂŢAREA HORNURILOR DE JOS ÎN SUS

Toate periile galbene sunt din fir pentalob
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CURĂŢAREA HORNURILOR DE SUS ÎN JOS

/  PERII

PERII DE OŢEL CU INELE
Toate periile de oţel cu inele sunt fabricate din fir de oţel călit galvanizat , destinate hornăritului profesional.
Disponibile în diferite mărimi.

Ref. 1671

Părat 300
fir Ø 3x0,6

Ref. 1630

Pătrat 400
fir Ø 3x0,6

Ref. 1631

Pătrat 500
fir Ø 5x0,6

Ref. 1670

Pătrat  250
fir Ø 3x0,6

Ref. 1673

Pătrat  200
fir Ø 3x0,6

Ref. 1672

Pătrat 150
fir Ø 2x0,6

Ref. 1660

Ø 350
fir Ø 3x0,6

Ref. 1623

Ø 400
fir Ø 5x0,6

Ref. 1624

Ø 500
fir Ø 5x0,6

Ref.1661

Ø 600
fir Ø 5x0,6

Ref. 1662

Ø 800
fir Ø 5x0,6

Ref. 1663

Ø 1000
fir Ø 5x0,6

Ref. 1618

Ø 100
fir Ø 2x0,6

Ref. 1619

Ø 150
fir Ø 2x0,6

Ref. 1620

Ø 200
fir Ø 2x0,6

Ref. 1621

Ø 250
fir Ø 3x0,6

Ref. 1622 

Ø 300
fir Ø 3x0,6

PERII POLIAMIDĂ CU INELE 

Disponibile în diferite mărimi.

Ref. 1641

Pătrat 400
Ø 3galbenă

Ref. 1639

Pătrat 300
Ø 3 galbenă

Ref. 1638

Pătrat 250
fir Ø 2.5

Ref. 1640

Pătrat 200
fir Ø 2.5

Ref. 1858

Ø 330
fir Ø 2.5

Ref. 1644

Ø 350
Ø 3 galbenă

Ref. 1632

Ø 100
fir Ø 1.2

Ref. 1633

Ø 150
fir Ø 1.2

Ref. 1634

Ø 200
fir Ø 1.5

Ref. 1635

Ø 250
fir Ø 1.5

Ref. 1636 

Ø 300
fir Ø 2.5

Ref. 1685

Rectanglu 
300x200

fir Ø 3x0,6

Ref. 1675

Rectanglu 
400x200 

fir Ø 3x0,6

Ref. 1688

Rectanglu 
500x300

fir Ø 5x0,6

Ref. 1680

Rectanglu
500x400

fir Ø 5x0,6

Ref. 1883

Rectanglu
600x300

fir Ø 5x0,6

Ref. 1637

Ø 400
Ø 3 galbenă

Ref. 1645

Ø 500
Ø 3 galbenă

Ref. 1840

Ø 80
fir Ø 0.8

Ref. 1841

Ø 111
fir Ø 0.8

Ref. 1855

Ø 180
fir Ø 1.5

Ref. 1857

Ø 280
fir Ø 2.5

Ref. 1842

Ø 125
fir Ø 0.8

Ref. 1843

Ø 139
fir Ø 0.8

Ref. 1856

Ø 230
fir Ø 1.5

Ref. 1845

Ø 600
Ø 3 galbenă

Ref. 1696DG

Ø 800
Dublă

garnitură

Ref. 1870

Pătrat 500
Ø 3 galbenă

Ref. 1847

Rectanglu 
200x100
fir Ø 2.5

Ref. 1848

Rectanglu
300x100 
fir Ø 2.5

Ref. 1849

Rectanglu
300x200
fir Ø 2.5

Ref. 1881

Rectanglu
400x200

Ø 3 galbenă

Ref. 1882

Rectanglu
600x500

Ø 3 galbenă

COARDĂ ŞI GREUTĂŢI PENTRU

Ref. 1625 Ansamblu coardă, carabină  L de  25 m 
Ref. 1628 Ansamblu greutate, carabină  2.5 kg

Ref. 1787 Ansamblu coardă, carabină L de  50 m

Ref. 1789 Ansamblu coardă, carabină L de  100 m

RACLETĂ DE GUDRON
Ref. 1784PERII CU INELE

Toate periile sunt fabricate din rilsan pentalob sau din poliamidă, destinate hornăritului profesional.

PENTRU ALTE DETALII LEGATE DE SPECIFICAŢII , VĂ RUGĂM SĂ NE CONSULTAŢI18



/  PERII ŞI ACCESORII

 01.MATERIALE DE HORNĂRIT

 

Descriere

- Greutate automată de 2,8 kg echipată de un cablu metalic care o traversează şi pe care ea culisează.

- Cablul este echipat cu un racord de 12 x 175 pe care veţi monta periile dumneavoastră.

- 3 centuri sunt fixate pe greutatea dumneavoastră.

- Aceste centuri sunt legate la un inel de siguranţă.

- Pe acest inel de siguranţă veţi fixa coarda de ramonaj , ref 1625.

Mod de funcţionare

-  Peria este inşurubată pe cablu iar greutatea care culisează va impinge peria în jos.

-  Dacă peria se blochează în horn, trebuie doar să ridicaţi coarda 30 cm după care o lăsaţi să cadă. 

 Efectul de ciocan cu şocuri va debloca peria până la următoarea blocare, după care repetaţi operaţiunea.

Avantajele

Rapiditate:  în caz de blocarea periei în horn,  nu mai este nevoie să scoţi totul din acesta.

Eficacitate: datorită simplicităţii de utilizare , nu veti mai ezita să treceţi de mai multe ori prin acelaşi loc.

Economie:   curăţarea hornurilor de sus în jos, de jos în sus, sau metoda Alzaciană, nu veţi utiliza decât o singură gamă de perii.

PERII CU RACORD ŞI FIR DIN OŢEL
Racord 8 x 125

Racord 12 x 175

Ref. 1703 Ref. 1704 Ref. 1705 Ref. 1706 Ref. 1707 Ref. 1708 Ref. 1709

Ø 30 Ø 40 Ø 50 Ø 60 Ø 70 Ø 80 Ø 100

Ref. 1710

Ø 120

Ref. 1699

Ø 14

Ref. 1700

Ø 16

Ref. 1701

Ø 20

Ref. 1711 Ref. 1712 Ref. 1713 Ref. 1714 Ref. 1715

CURĂŢAREA CONDENSATOARELOR

Perii oţel
Racord 6 x 100

Ref. 1820

Ø 8

Ref. 1821

Ø 10

Ref. 1822

Ø 12

Ref. 1823

Ø 14

Ref. 1824

Ø 16

Ref. 1825

Ø 18

Ref. 1826

Ø 20

Ref. 1827

Ø 22

Ref. 1828

Ø 30

Perii  PVC
Racord 6 x 100
Ref. 1830

Ø 8

Ref. 1831

Ø 10

Ref. 1832

Ø 12

Ref. 1833

Ø 14

Ref. 1834

Ø 16

Ref. 1835

Ø 18

Ref. 1836

Ø 20

Ref. 1837

Ø 22

Ref. 1838

Ø 30

NOU

NOU

40x30 80x45 100x50 120x60 140x70

Ref. 1718

80x20

Se utilizează cu tija ref. 1344 şi  

1345.

ANSAMBLU GREUTATE AUTOMATĂ

Ref. 1790

Este produsul nou care vă va schimba felul de a muncii, va diminua facturile dvs de achiziţie a periilor.

CURĂŢAREA HORNURILOR DE SUS ÎN JOS
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/  PERII ŞI APARATE ROTATIVE ELECTRICE

 HORNĂRITUL CENTRALELOR

PERII POLIAMIDĂ
Racord 8 x 125 

Racord 12 x 175 

Ref. 1697

Ø 14

Ref. 1725

Ø 30

Ref. 1698

Ø 16

Ref. 1726

Ø 40

Ref. 1702

Ø 20

Ref. 1727

Ø 50

Ref. 1728

Ø 60

Ref. 1729

Ø 70

Ref. 1730

Ø 80

Ref. 1731

Ø 100 Ø 120

Ref. 1600
Perie cu fir de nylon

Racord 12 x 175 

Ref. 1601
Perie frontală 
cu fir de oţel alămit
Racord 12 x 175 

Ref. 1716
Perie frontală cu 
fir de oţel 
Racord 8 x 125 

PERII FRONTALE

- Grup motorizat portabil  220 volts

Aparat livrat cu  : 

- 1 grup motorizat. 
- 1 mandrină. 
- 3 prelungitoare metalice de 400mm 

- 1 clopot echipat cu 2 perii din oţel rigid
- 1 clopot echipat cu 2 perii din oţel suplu
- 1 perie de capăt
- 1 perie  Ø 95 
- 1 valiză. 
- 2 chei plate. 

Pentru curăţarea centralelor termice de putere mică şi medie.
Curăţarea manuală a centralelor este o operaţiune dificilă  si penibilă de realizat.
Ea se realizează mult mai uşor dacă se adaugă un motor electric.

APARAT DE HORNĂRIT ROTATIV ELECTRIC
MOTOBROSS ELECTRIC

Ref. 2150

Caracteristici

-  grup  pneumatic portativ. 

-  caracteristici minime ale 

compresolului  : 20 m  la 6.3 bari. 

Aparat livrat cu  : 

- 1 grup motorizat. 

- 1 mandrină.

- 3 prelungitoare metalice lungime 400 mm. 

APARAT DE HORNĂRIT ROTATIV PNEUMATIC

Ref.2140

Caracteristici

MOTOBROSS PNEUMATIC

Pentru curăţarea centralelor termice de putere mică şi medie.

Curăţarea manuală a centralelor este o operaţiune dificilă  si penibilă de realizat.

Ea se realizează mult mai uşor dacă se adaugă un motor electric.

 ³

- 1 clopot echipat cu 2 perii din oţel rigid
- 1 clopot echipat cu 2 perii din oţel suplu
- 1 perie de capăt
- 1 perie  Ø 95 
- 1 valiză. 
- 2 chei plate. 
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APARATE ROTATIVE DE HORNĂRIT

/  HORNĂRITUL CENTRALELOR  ( ELECTRIC ) 

Special pentru eliminarea gudronului şi a zgurei din hornurile de zidărie.

Sistem de curăţare a hornurilor tubate

- 1 flexibil rotativ de 15 m ghenat pe suport rotativ.

 - antrenare cu un motor monofazic de 220 V, 1/4 CV,1500 tr /min.

- viteza de rotaţie din capul de curăţare al periei de  450 tr /min. 

- reducţie de viteză prin pulie ambreată .

 - ansamblu montat pe un cărucior echipat cu 2 roţi cu  

 permiţând coborârea scărilor

Este  un  sistem  de  înlăturarea gudronului din hornurile unde se ard lemne sau cărbune. Gudronul fixat pe pereţii hornului reprezintă o 
problemă importantă. Pentru curăţarea acestui tip de horn, doar materiile plastice sunt autorizate de către fabricanţii de tubaj. O perie care 
doar urcă şi coboară nu poate îndepărta gudronul iar curăţările chimice impun intervenţii mult mai complexe şi de lungă durată.  Acest 
kit a fost dezvoltat special pentru a rezolva aceste probleme.  Se utilizează foarte simplu cu ajutorul unei maşini de găurit cu sau fără fir.

Dimensiuni : 

- Înălţime : 1165 mm 
- Lungime : 1000 mm 

- Lăţime : 500 mm 

- Greutate  : 46 kg 

Aparat echipat şi livrat cu  : 

- 1 cap orientabil.
- 1 tijă de capăt  gri lungă de  500 mm
- 1 bilă de ghidaj din bachelită.
- 12 cabluri  2008
- 12 cabluri  2009

Acest kit este compus din  : 

Ref. 1485 : 10 tije ROTOFLEX lungi de 1 M (racord rapid)  
Ref. 1486 : 2 adaptoare maşină de găurit / tijă ROTOFLEX 
Ref. 1487 : 2 capete de hornărit ROTOFLEX 
Ref. 1488 : 1 cutie cu 20 fire pentalob lungi de 1200 mm 
Ref. 1489 :  1 sacoşă de transport  kit ROTOFLEX 

ROTONET ROUE 
Ref. 2001

NOU

Opţional  : Ref. 1483 :  Adaptor  F12 x 175 / bărbat  ROTOFLEX

ø 250 mm

KIT ROTOFLEX + SACOSĂ
Ref.1491

Tijele ROTOFLEX sunt echipate cu racorduri rapide care facilitează montarea şi demontarea acestora.

Cu ROTOFLEX veţi efectua o curăţare rotativă eficace, rapidă, respectând hornurile clasice sau tubate.

Caracteristici :
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APARAT AUTOMAT PENTRU CURĂŢAREA  
TUBULATURII DIN CENTRALELE INDUSTRIALE
/  CURĂŢAREA TUBULATURII CENTRALELOR

ROBOTUBE®
Este un aparat care funcţionează cu aer comprimat. Cu ROBOTUBE peria specială cu arcuri înaintează şi se retrage automat pentru a 

asigura periajul necesar curăţării.

- Efort minim şi un câştig de timp asigurat cu o eficacitate garantată.

Corp de oţel tratat Ø 38 mm, lungime 240 mm de o foarte   
mare robusteţe.
Alimentare în aer comprimat, consum 20 3/h la 8 bari.
La 5 L / sec la 5 bari avansarea periei este de aproximativ
3 - 4 sec la metru liniar în funcţie de grosimea depunerilor.
Centrorul şi periile care se montează pe robotul propulsor sunt 
de  fabricaţie  specială  şi  trebuiesc adaptate la Ø tuburilor de   
curăţat, pentru a asigura o înaintare rapidă şi eficientă precum       
şi a evita o uzură anormală a periilor.

 Acest ansamblu este compus din : 
- un întrerupător pneumatic de concepţie foarte robustă
- un filtru gresor cu manoregulator
- un flexibil tip hidraulic manoregulator lung de 10 metri.

Permite execuţia lucrării în condiţii optime de curăţenie. 
Datorită rapidităţii execuţiei va sfătuim să vă racordaţi la un 
aspirator foarte bun, cu aspiraţie în continuu.

ANSAMBLU  ROBOTUBE®
 

Compus din  :

- 1 robot propulsor ref. 1373. 
- 1 centror şi 3 perii cu resort, la alegere ( de precizat ).
- 1 ansamblu de comandă ref. 1372.
- 1 litru ulei de lubrificare.
- 1 captor de reziduri ref. 1374.
- 1 cutie  robustă din polipropilenă ref. 1377.

1

2

2

3

1

3

 

L. 6 mØ 60Exemplu de curăţare cazan de 10 megawatts echipat cu  180 tuburi  de :

- 2 - 3 zile cu 2 persoane 

- în condiţii penibile !!!

Timp de lucru : 

-  mai puţin de jumătate de 
 

zi cu 1 persoană.

-  niciun efort fizic  
 niciun pic de murdărie. 

CU ROBOTUBE,  

UN MARE PAS CĂTRE PROGRES   
 

EFORT, PENIBIL, SCUMP !!!    

Ref.1370

ROBOT PROPULSOR

Ref.1373

CURĂŢAREA TUBURILOR DIN CENTRALE

 METODA CLASICĂ : MURDĂRIE 

Timp de lucru : 

ANSAMBLU DE COMANDĂ

Ref. 1372

CAPTATOR DE REZIDURI

 DECÂT VORBE SAU RECLAME , CEREŢI O DEMONSTRAŢIE

Ref. 1374
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APARATE PENTRU CURĂŢAREA CAZANELOR  

/  APARATE DE CURĂȚARE AUTOMATE

Pulverizatorul este un aparat pneumatic de  25 litri,  din oţel vopsit ,  

Flexmousse este o lance de pulverizat, lungă de 10 m, montată  pe 
 un suport de rulare care facilitează aplicarea produşilor în tubulaturi.
 Flexmousse se rulează şi se derulează extrem de uşor, se poartă 

- Presiune 4 bari.

- Regulator reglabil.

- Dimensiuni  420 x 420 x 900 mm. 

Lungimea 

PERII ŞI CENTROARE PENTRU  ROBOTUBE

FLEXOMOUSSE 
Ref. 2050

L. 10 m H. 650 mm

Diametrul tijei 

Ø  
9 mm

Diametrul roţii

Ø 
590 mm

25
 litri 

Greutate  : 6 kg

Greutate : 5 kg 

Ref. Ø periei Ref. Ø centrorului

Ghid de centrare

ø 40 mm 2250 ø 45 mm

 45 mm 2251 ø 50 mm

ø 50 mm 2252 ø 55 mm

ø 55 mm 2253 ø 60 mm

ø 60 mm 2254 ø 65 mm 1362 ø 55 mm

ø 65 mm 2255 ø 70 mm 1363 ø 60 mm

ø 70 mm 2256 ø 75 mm 1365 ø 65 mm

ø 75 mm 2257 ø 80 mm 1366 ø 70 mm

ø 80 mm 2258 ø 85 mm 1367 ø 75 mm

 01.MATERIALE DE HORNĂRIT

Diametrul tubului
Perii cu arcuri

ø Opereză fără ghid pentru

diametre mici

PULVERIZATOR PNEUMATIC / TUN DE SPUMĂ

Ref.2049

Caracteristici :

așezat pe un cărucior .

în mână.

INDUSTRIALE
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CONTROLUL VIDEO AL CONDUCTELOR

/  CAMERA PE

ROBOCAM
Ref. 2360

NOU

- Ecran culori, 7  , rezoluţie foarte mare
- Înregistrare vocală
- Fotografii şi filme stocate pe cartelă SD
- Ora şi data pot sau nu fi afişate
- Afişajul încărcării bateriei
- Timp de funcţionare : 2 ore ( în funcţie de componenţii conectați )
- Joystick
- Cameră cu comandă rotativă care poate pivota de la  0 la 90°

- Diametrul camerei doar 49 mm
- Camera este protejată de o sticlă, în jurul căreia se află un proiector cu o lumină care asigură o iluminare optimă a imaginii
- Camera este echipată cu o deschidere automată ( orientarea şi expunerea vor fi controlate automat în cazul acesta )

Caracteristici :

- Imagine şi video stocate pe cartelă  SD
- LCD culori TFT 7" : 156 x 86 mm
- Indicator de alimentare LED
- Dimensiuni : 470 x 330 x 170 mm (LxHxP)
- Cameră cu unghi mare de  92°
- Control automat  Iris
- 0,5 Lux
- 15 LED ultra luminos
- ø 49 mm - lungime 134 mm
- Greutate  6,8 kg

Componente  :

- Cap orientabil
- Monitor culori 
- Valiză
- Carte SD
- Baterie şi încărcător
- 20 m de cablu
- Suport pentru capul camerei

CAMERĂ  DE CONTROL  SNAKE PE 110 NOU

Cameră de inspecţie profesională : cablu video de  30m, ecran  

înregistrare foto şi video.

Avantaje : 
Înregistrare până la 8 ore video / audio pe cartelă  SD (32 Go)
Funcţie de înregistrare simplificată.
Reglaj de intensitate a LED - urilor.

Caracteristici cameră : 
Captator optic : CCD
Diametru : 23 mm
Iluminare : 12 LEDS albe

Unghiul de vedere : 110 °
Distanţa  : ~ 400 mm
Alimentare : 12 V

Caracteristicile monitorului :
HD LCD culori, 7 inch
Rezoluţie : 800 x 480 px
Mufe  : TV şi  Audio
Memorie internă : 2 Go

Accesorii : 
Furnizată cu telecomandă, adaptor pentru 
curent,  siguranţă de schimb,  cablu de  
alimentare, cablu de conexiune, centrator,

Alimentare : 
Baterie Li-ion,
4 h autonomie la înregistrare

7 h la vizionare
Adaptor pentru priză

Înregistrare numerică : 

Suport :  USB (max 4Go),

Audio / video,rezoluţie :720 x488 px

Format : avi

Valiza
Plastic ABS,

antişoc, etanşe, 8kg,
Dimensiuni : 530 x 

Ref. 2508

notiţe. 434 x 200 mm 

culori 16 : 9 HD LCD,

″
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/  SUBSTANŢE PENTRU CURĂŢAREA SCHIMBĂTOARELOR  

DE CĂLDURĂ LA CENTRALELE PE GAZ

PAT 600 

Ref. 3042

Ref. 3040 Ref. 3043

Flacon vaporizator

PAT 610

Ref. 3041

/ PRODUS LICHID PENTRU CURĂŢAREA CAZANELOR INDUSTRIALE

DPS 80 

Gazul este în principiu un combustibil curat dar o 
dereglare a arzătorului,  praful,  gazele grase din
aerul de combustie, crează depuneri pe schimbătorul
de căldură.  

PAT 600 a fost conceput pentru reducerea şi

eliminarea depunerilor fără demontarea schimbătoarelor. 

Aplicaţii : 

- centrale murale în funcţionare  
- vaporizaţi jeturi scurte şi repetitive  
- depunerile se detaşează şi sunt arse de flacără

Recomandări  : 

Dacă anumite reziduri persistă, opriţi combustia şi terminaţi 
operaţiunea utilizând o pensulă ref.1810,  sau un aspirator. 

Precauţiuni de utilizare   : 

Produsul este destinat exclusiv uzului profesional. 

A se reporta la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator   : 

Produs cu destinaţie profesională.  A se conforma  

instrucţiunilor.

Declinăm orice responsabilitate dacă produsul nu este

Soluţie  bazică  compusă din agenţi  de  înmuiere  şi 
dezincrustare, special folosită la curăţarea exterioară
a  schimbătoarelor  de  căldură  ale  centralelor  sau
generatoarelor  de  aer cald,  unde  se  întâlnesc  în
principal depuneri de sulfaţi de fier şi carbon nearse. 

Aplicaţii  : 

Curăţarea schimbătoarelor de căldură când centrala
 

-  Preparaţi o soluţie de DPS 80 cu o concentraţie
 

de 20 până la  50 % ( în funcţie de depunere). 

-  Se pulverizează soluţia asupra ansamblului pe

suprafeţele care necesită curățare,  până când

acestea vor fi suficient de umede.

-  Se lasă să acţioneze 10 min până nu se mai 

 

observă efervescenţa produsului asupra depunerilor.

-   Clătirea se face utilizând o cantitate minimă de apă

pentru a păstra ph-ul superior la 7.

( neutralizarea riscurilor de coroziune. )

Curăţarea suprafeţelor de schimb în stare de 
    funcţionare : 

Pentru menţinerea unui bun schimb de căldură  şi

   randament ridicat al centralei preparaţi o soluţie de
15 până la 30  %.
- se opreşte arzătorul, se pulverizează soluţia 

    asupra suprafeţelor de schimb, de întreţinut. 
După câteva minute arzătorul se repune în 

  funcţiune.

Recomandări  : 

Nu amestecaţi niciodata DPS cu alte soluţii chimice.

Produsul va fi conservat în ambalajul lui original. 
Produsul nu se va aplica asupra elementelor din cupru,

Precauţiuni de utilizare  : 

Produsul este destinat exclusiv uzului profesional. 

A se raporta la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Produs cu destinaţie profesională.  A se conforma 

instrucţiunilor.

Declinăm orice responsabilitate dacă produsul nu 

Ref. 3295Ref. 3293

750
ml

Poate fi folosit cu PULVERIZATORUL  REF. 3625

PAT 600

5
Litri

PAT 600

10

Litri

nu funcţionează : 

sau aliaje ale acestuia.

DPS 80

20
Litri

DPS 80

10
Litri

PAT 600

2
Litri

22

utilizat conform prescripţiilor.

Periculos.A respecta precauţiunile de utilizare

Rezerve către utilizator : 

este utilizat conform prescripţiilor.
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PRODUSE CHIMICE PENTRU CENTRALE

/  PRODUS LICHID PENTRU CURĂŢAREA SCHIMBĂTOARELOR DE CĂLDURĂ
 DIN ALUMINIU - SILICIU (COMBUSTIE MOTORINĂ SAU GAZ)

PAT 700
 

PAT 710
Ref. 3020 

Produs pentru curăţarea schimbătoarelor din aluminiu - siliciu. Dizolvă oxizii

Atenţie ! Clătirea   este  obligatorie  după  utilizarea  Pat 700 şi 

Aplicaţii :

A se utiliza pur sau diluat maxim 50% cu apă, cu ajutorul unui pulverizator de spumă.
Se lasă să acţioneze intre 5-15 minute.

A se peria cu o perie specială cu fir sintetic ( Ref. 1799 ).

Se clăteşte cu apă până la obţinerea unui ph egal cu cel al apei de la reţea.

Recomandări  :

PAT 700 şi 710 este un detergent puternic care dizolvă oxidul de aluminiu 

în  urma  căruia  este  obligatorie clătirea  până  la eliminarea  urmelor de   

Precauţiuni de utilizare   :

Pe aluminiu netratat, dacă produsul nu este clătit imediat, metalul poate fi
uşor atacat ( urme albicioase ).

Rezerve către  utilizator : 

Produs cu destinaţie exclusiv profesională.  A se conforma instrucţiunilor. 

Declinăm orice responsabilitate dacă produsul nu este utilizat conform prescripţiilor.

Flacon vaporizator de 750 ml 

1 bidon de 2 litri de PAT 700 Ref. 3021
1 pulverizator spumă  PP1.5 L IK FOAM Ref. 3615
1 tijă de 50 cm pentru pulverizator  Ref. 3616
1 perie de brosaj cu fir de nylon Ref 1799

Periculos. Respectaţi instrucţiunile date.

750
ml

2
Litri

Ref. 3021

5
Litri

Ref. 3022

10

Litri

Ref. 3023

KIT PENTRU CURĂŢAREA SCHIMBĂTOARELOR DE CĂLDURĂ DIN ALUMINIU-SILICIU

Ref. 3025

2
Litri

02. PRODUSE CHIMICE PENTRU CENTRALE

de aluminiu şi depunerile de pe exteriorul schimbătorului de căldură.

PAT 710, până la dispariţia urmelor lăsate de produs.

produs pe schimbătorul de căldură.
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PROXYL SUPER CLEAN
Produs cu mai multe întrebuinţări, cu o foarte mare 
eficacitate în eliminarea murdăriei şi a grăsimilor. 
Pe suporturi :  
- mecanice, zugrăveli, plastic, căptuşeala solului.
Proxyl  Super  Clean  este un curăţător de excepţie ce
pătrunde în murdăria depusă, nu atacă materialele din

Aplicaţii  : 

un amestec de substanţă şi apă de 50 %.
- lăsaţi să acţioneze 3 până la 5 minute. 
- uscaţi cu ajutorul unei cârpe sau hârtie, apoi clătiţi cu

  apă curată cu ajutorul unui burete.

Recomandări  : 

Este un detergent puternic, în prealabil se recomandă 
o probă pentru a vă asigura de rezultat.

 

 

Precauţiuni de utilizare :

Dacă produsul nu este clătit imediat, în
cazul unei suprafeţe de aluminiu netratat
metalul poate fi uşor atacat 
( urme albicioase ).

 

 

Rezerve către utilizator  : 

Produs cu destinaţie profesională.
A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă
produsul nu este utilizat conform 

Proxyl super clean concentrat

Flacon vaporizator
Proxyl super  
clean PAE
Ref. 3334

750

/  PRODUS  LICHID ANTI-COROZIV PENTRU CENTRALELE INDUSTRIALE
 PE PERIOADA DE NEFUNCŢIONARE

PPN 507
- Produs  pentru protecţia împotriva coroziunii centralelor

în perioada de oprire.
- Inhibitor cu acţiune dublă.
- Eficace împotriva ruginii, eficace împotriva coroziunii acide.
- Conţine un element ce acţionează împotriva ruginii pe bază
de ulei şi un component alcalin  care  neutralizează efectele 
 acizilor  care se formează în cursul perioadei de oprire a  

Aplicaţii  : 

- A se utiliza pur. Pregătit pentru utilizare.
- Se aplică după curăţarea centralei.
- A se pulveriza pe tot interiorul centralei.
- Produsul pătrunde în micile reziduri după clătire, se 

interferează între acestea şi metal. Crează astfel o 

Recomandări  : 

Utilizaţi pulverizatorul adaptat pentru aplicarea 
    produsului.

Precauţiuni la utilizare : 

  Produsul este destinat exclusiv uzului profesional. 
  A se raporta la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve de utilizare :
 Produs rezervat exclusiv uzului profesional.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate în caz de
utilizare incorectă. 

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare.

Ref. 3061

/  PRODUS PUDRĂ PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA
COMBUSTIEI ÎN CENTRALELE INDUSTRIALE

PPR 22 
-  Produs pudră pentru curăţarea chimică şi ameliorant  

 al combustiei  pentru  centralele  industriale  care

 funcţionează pe bază de păcură, cărbune sau lemne.

-  Reduce  emisia de cenuşă şi fum eliminate în mediu 

 la  curăţarea  pneumatică  sau  vapori.  

-  Ameliorant al combustiei, reduce depunerile din 

-  Ameliorează randamentul şi funcţionarea centralei.

Aplicaţii  : 

Se injectează PPR 22 în combustie cu aparatul de aer 
comprimat : 
- 20 gr tonă/h pentru motorină. 
- 30 gr tonă/h pentru lemn şi cărbune. 
- 2 injectări în  24 ore. 

Recomandări :

În centralele pe bază de cărbune, datorită combustibilului 
utilizat, se poate provoca fuziunea cenuşei şi depunerea  

acesteia pe pereţi. Blocul de cenuşă astfel format 
perturbă funcţionarea centralei, uneori înregistrând 
incidente mecanice grave. În acest caz se poate 
realiza un tratament al cărbunelui.

 

Precauţii la utilizare  :

Tratamentul centralelor mari cere o bună cunoaştere
a aplicării produselor corespunzătoare.
Nu ezitaţi a ne consulta  

Rezerve pentru utilizare  : 

Produs destinat exclusiv unei utilizări profesionale.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul în 
care nu s-au respectat indicaţiile date.

Periculos. Respectaţi indicaţiile de utilizare.

Saci
Ref. 3269

20 kg

/ PRODUS PENTRU CURĂŢAREA ŞI DEGRESAREA SUPRAFEŢELOR

 centralelor.

peliculă protectoare care se autodistruge la pornirea

PPN 507

Ref. 3060

2
Litri

PPN 507

5
Litri

care sunt confecţionate suprafeţele.

În cazul unei suprafeţe din aluminiu netratat se va folosi

Periculos. A respecta precauţiunile de utilizare.

2
Litri

Ref. 3330

5
Litri

10
Litri

20
Litri

Ref. 3331 Ref. 3332 Ref. 3333

prescripţiilor.

centrală, limitează curăţarea prin suflare.

centralei, finalizând curăţarea zonelor inaccesibile. 
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/  PRODUS PENTRU ELIMINAREA GUDRONULUI

BISTRE A9 
Produs pudră  destinat reducerii  funinginei şi a gudronului
din centralele şi conductele şemineurilor care funcţionează  
pe bază de lemn sau cărbune.  

Aplicatii  :

-  Creşterea temperaturii suprafeţelor ce trebuie

 
tratate.

-  Aplicaţi doza de produs pe jar ( combustibil ).

-  Reduceţi tirajul la minim pentru a prelungi tratamentul

prin emisia de fum eliberat şi încărcat de produs.

Dozaj :

 

La pliculeţe  : 1 doză pentru 12 până la  45 Kw/h

 

( aceste cantităţi sunt date cu titlu indicativ ). 

Recomandări  : 

Utilizarea  produsul  BISTRE A9  facilitează 

întreţinerea şi buna funcţionare a hornurilor,
 dar nu exclude un hornărit mecanic obligatoriu.

Precauţiuni la utilizare  : 

       BISTRE A9 în cutie este destinat tratamentului 
     preventiv pe termen lung.
    BISTRE A9 este destinat tratamentului curativ 

Rezerve la utilizare   :

Produs rezervat utilizării profesionale conform
instrucţiunilor prezentate.Nu ne asumăm nicio
responsabilitate în caz de utilizare incorectă.

Bucată
Ref. 3260

1 kg

Săculeţ
Ref. 3250

 Tratament regulat Tratament curativ

Şemineuri, sobe  1 doză de 20 cc pe săptămână  1 doză de 20 cc în fiecare zi timp de o săptămână 

Arzătoare 45 Kw/h  10 doze de 20 cc pe săptămână  10 doze de 20 cc în fiecare zi timp de o săptămână

/  PRODUS DESTINAT CENTARALELOR PE PELEŢI

INSERT 9

PELLET A9

Destinat curăţării depunerilor de funingine şi gudron 
de pe geamurile sobelor,  vetrelor,  şemineurilor.

Aplicaţii  : 

-  Produs gata preparat. A se pulveriza sau  a se aplica cu
 pensula pe suprafeţele care trebuie curăţate.

-  Lăsaţil să acţioneze câteva minute, apoi uscaţi suprafaţa
 cu ajutorul unei cârpe sau a unui burete umezit cu apă.

Este condiţionat  în  săculeţ de  40 gr de granule. Împiedică
depunerile de zgură şi desprinde praful de lemn. Tratament
economic, cutia conţine 3 luni de tratament.

Aplicaţii  : 

Pentru o bună curăţare urcaţi în temperatură camera
de combustie iar rezervorul de peleţi să fie practic  gol.

 
 
 

Flacon vaporizator 750 ml
Ref. 3276

/  PRODUS DE CURĂŢARE A VETRELOR, ŞEMINEURILOR PE LEMN

ÎNTREŢINEREA ŞI CONTROLUL COMBUSTIEI 

750
ml

450 gr

Periculos . A se respecta precauţiunile de utilizare.

Utilizare  : 

         Pentru aproximativ 1,5 kg de peleţi vărsaţi 
conţinutul unui săculeţ de PELLET A9.
Amestecaţi ansamblul şi goliţil în rezervorul centralei.

Recomandări  : 

Când amestecul arde, eliberează un fum care atacă
şi dezincrustează rezidurile de zgură,  gudron şi praf 
de lemn. După tratare utilizaţi aparatul dumneavoastră
după recomandările constructorului.

Peericulos . A se respecta precauţiunile de utilizare.

Recomandări  : 

Atenţie la scurgerile încărcate de gudron care pot fi
murdare.

Rezerve către utilizator  : 

Periculos . Respectaţi instrucţiunile date .

Găleată cu 3 săculeţi

Ref. 3280

NOU

02. PRODUSE CHIMICE PENTRU CENTRALE

sub supraveghere.

Utilizarea acestui produs trebuie să fie în 
conformitate cu instrucţiunile date.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform instrucţiunilor.
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CAMERA THERMICĂ

03. CAMERE TERMICE

/  CAMERA THERMICĂ

CAMERA THERMICĂ FLIR C2 
NOUA CAMERĂ  INFRAROŞU  DE BUZUNAR
REF. 2560

Modele

FLIR C2 FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8

Rezoluţie 80x60 px 80x60 px 120x90 px 160x120 px 320x240 px

Sensibilitate termică < 0,10°C < 0,15°C < 0,10°C < 0,06°C < 0,06°C

MSX X X X X X

FLIR Tolls X X X X

Imagine vizibilă X X X X X

Picture in Picture X X

Izoterm de culori X X

Faceţi buna alegere a camerei termice.

TOATĂ PUTEREA TERMOGRAFIEI ÎN BUZUNARUL DUMNEAVOASTRĂ

FLIR C2  este  prima  cameră infraroşu de buzunar din lume special
concepută pentru profesionişti. Vă permite detectarea punctelor calde,
sinonime de pierdere de energie, de defecte structurale, de probleme
de instalaţii, de încălzire, de ventilaţie, de climatizare, etc.

FLIR C2  posedă  caracteristici inconturnabile : tehnologie MSX® 

viziune larg,  imagini complet  radiometrice, care vă arată clar unde
se găsesc problemele.

PRINCIPALELE AVANTAJE 

• De buzunar, maniabilă
• Detectează defectele invizibile la vedere
• Orientare automată
• Tehnologie MSX : afişajul valorilor numerice, lectura etichetelor
• Detectează temperaturile de la  -10 ºC la  150 ºC
• Înregistrarea imaginilor radiometrice JPEG pentru constituirea dosarelor
• Tehnologie gratuită de analiză şi de rapoarte FLIR TOOLS
• Preţuri abordabile

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Uşoară şi compactă
- Ecran tactil luminos de 3 inchi
- Diodă de iluminat şi flash integrat
- Butoane mari pentru înregistrarea imaginilor

infraroşu vizibile şi a datelor MSX în fiecare
fişier JPEG

- Buton de oprire-pornire accesibil pentru 
a fi operaţional rapid

-  Transfer de fişiere şi date Micro - B
- Cameră cu imagini vizibile
- Cameră infraroşu
- Interfaţă intuitivă pentru utilizatorTeavă caldă

Sursă electrică

Încălzire prin pardoseală

Probleme de depunere de
mâl în circuitele hidraulice

de ameliorarea imaginei în timp real, sensibilitate ridicată, câmp de
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CAMERE TERMICE

CAMERĂ TERMICĂ 
CAMERĂ TERMICĂ FLIR SERIE EX

• utilizare simplă ca la camerele digitate
• identifică şi localizează problemele
• măsoară temperatura
• vă ajută să identificaţi defectele înainte de a fi prea târziu
• vă economisesc timpul şi banii

Exemple de beneficii ale imagienei termice
Camera infraroşu este o sculă ușor de utilizat. Veţi descoperii că termografia oferă oportunităţi 
mari şi vă dă acces la o mare varietate de aplicaţii.

FLIR EX vă ajută în munca dumneavoastră cotidiană indiferent de domeniul în care activaţi : 
electrician, expert în imobile, în construcţii, în instalaţii etc...

Aplicaţii în construcţii : 

Identificarea problemelor de izolaţie, descoperirea scurgerilor din acoperiş, inspecţia pardoselilor
încălzite, efectuarea de teste de infiltrometrie, detectarea anomaliilor în panourile solare, 

Aplicaţii industriale : 

Identificarea siguranţelor arse, localizarea problemelor electrice, inspecţia dulapurilor electrice, 
controalele pe etaje, problemele la motoare, minimizarea pierderilor de producţie.

Explicaţii
Beneficiul camerei infraroşu în raport cu termometrul infraroşu.

Termometrele infraroşii ( IR ) sunt utilizate pentru efectuarea releveurilor punctuale 
de temperatură, dar pentru zone largi  riscaţi să nu detectaţi problema.

Datorită camerei termice identificaţi instantaneu problemele, indiferent de domeniul 
de activitate în care profesaţi.

Camera termică este SINGURUL aparat care vă permite identificarea problemelor 
imediat.

Extra
FLIR Tools este programul uşor de utilizat inclus în fiecare cameră termică FLIR
serie EX

FLIR Tools vă permite realizarea facilă a rapoartelor complete a măsurătorilor
realizate. Pentru utilizatorii exigenţi FLIR Tool + este disponibil.

Seria EX
Colecţia 

Exterior

Exclusiv
Modul MSX, exclusivitate  FLIR, este accesibil în fiecare cameră din  
seria Ex. Ea garantează imagini termice clare şi nete. Cu toate că sticla
nu este transparentă razelor infraroşii, imaginea termică cu funcţia MSX
arată clar acele ceasului din spatele geamului.

FLIR E4

ref. 2570

FLIR E5

ref. 2571

FLIR E6

ref. 2572

FLIR E8

ref. 2573

Detectaţi problemele mecanice

Identificaţi problemele de aer

Verificaţi scurgerile de la încălzire

Experienţă : descoperiţi lumea infraroşu - lui

Cameră termică FLIR

verificarea instalaţiilor de încălzire, etc...
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/  HIGROMETRU INFRAROŞU

/  THERMOMETRU CU IMAGINE TERMICĂ

Higrometru infaroşu MR 160 este primul de acest tip. Echipat cu o cameră termică integrată, este 
singurul  higrometru  capabil  de a  vă indica cu precizie locul unde trebuie efectuate măsurătorile.

Dotat cu tehnologia IGM ( măsură cu ghidaj infraroşu ), vă permite localizarea şi analizarea 
problemelor de umiditate, indicându-vă cu fiabilitate locul unde trebuie măsurată umiditatea.
Un captor integrat fără vârf şi o sondă cu vârf externă vă permite să realizaţi măsurători atât
intruzive cât şi nonintruzive.

Cu garanţia liderului pe piaţă, de o concepţie robustă, MR 160 constitue un aparat de depanare
sau un complement perfect pentru orice cameră termică de înaltă rezoluţie. Vă ajută să detectaţi

IDENTIFICAREA ŞI VERIFICAREA CU UN SINGUR APARAT

Primul higrometru infraroşu cu 4800 pixeli.
• Definiţie în pixeli Lepton 80 x 60  
• Afişarea imaginilor termice şi a umidităţii pe un singur ecran ( 2,3 inchi)
• Consultarea imaginilor şi crearea de rapoarte cu ajutorul programului gratuit FLIR Tools.

REPARAŢII RAPIDE

Analizaţi cu facilitate problemele de izolaţie şi de umiditate
• Tehnologie fără vârf pentru o măsurare rapidă şi fără contact.
• Sondă cu vârf extern pentru măsurătorile de umiditate cu contact.
• Detectare uşoară cu vizor şi cu laser.

PORTABL, REZISTENT ŞI DURABIL

Concepţie robustă
• Garanţia liderului de pe piaţă
• Format compact pentru un transport uşor
• Baterie internă reîncărcabilă cu conexiune USB

FLIR TG 165 este un produs care combină termometru insfaroşu mono-punct şi legendara cameră termică de la 
FLIR TG 165 vă aduce avantajele imaginei termice pentru  detectarea  problemelor  de  temperatură  pe care un 
termometru convenţional IR nu vă permite să le descoperiţi.

FLIR TG 165 vă uşurează munca şi vă asigură de eficienţa descoperirii problemelor termice.

Echipat cu o micro - cameră termică  Lepton® , exclusivitate FLIR, vă ajută să identificaţi problemele 
termice, să măsuraţi fiabil temperaturile şi să înregistraţi imaginile şi datele pentru rapoartele Dvs.

See the Heat°™ - identificaţi rapid problemele

Echipat cu un captor Lepton, captorul infraroşu revoluţionar de la FLIR.
• Identifică imediat zonele de căldură şi permite orientarea investigaţiilor
• Vă permite un câştig de timp detectând imediat zonele cu probleme
• O mărime de spot 24 : 1 pentru a măsura în siguranţă totală

Muncă simplificată

Conectaţi şi începeţi inspecţia în câteva secunde
• Uşor de utilizat şi intuitiv
• Înregistraţi imaginile pentru rapoarte
• Descărcaţi rapid imaginile via USB sau cartea SD

Robust şi fiabil

Conceput pentru a funcţiona în mediul dificil
• Suportă o cădere de la 2 m
• Beneficiază de garanţia exclusivă FLIR 2-10
• Robust şi compact pentru a încape în geanta Dvs

HIGROMETRU INFRAROŞU MR 160

Ref. 2585

problemele de umiditate ascunse şi să obţineţi informaţii fiabile în mod eficient.

TERMOMETRU INFRAROŞU FLIR TG 165

Ref. 2586

31



Simplicitatea şi eficacitatea reunite într-un analizor cu un preţ economic !
Analizoarele  KANE 255  şi  KANE 251 sunt aparate pentru controlul combustiei simple de utilizat.
KANE 251 este echipat cu o celulă CO cu o gamă largă ( 0 - 10000 ppm ) compensat în hidrogen.
Convine perfect pentru utilizarea la centrale pe lemn.

Caracteristici : 
- Analiza combustiei la înstalaţii
  KANE 255 : motorină-Gaz KANE 251 motorină-gaz-peleţi-lemn
- Măsoară toţi parametrii necesari controlului şi reglajului combustiei.
- Celulă infraroşu, măsurare directă a Co2.
- Captor CO, durată de viaţă 5 ani.

0 - 4000 ( KANE255 )
0- 4001 0-10 000 ppm ( KANE 251 )0

- Investiţie şi cost de întreţinere redus
- Măsoară CO ambiant
- Simplicitate mare la utilizare
- Selectarea măsurătorilor prin comutator
- Ecran retro - luminat cu 2 linii
- Husă de protecţie cu magnet 
- Legătură pentru imprimantă infraroşu
- Antetul personalizat
- Memorizarea măsurătorilor
- Conformitate EN50379

/  APARATE DE CONTROL 

OPŢIUNI ŞI PIESE DETAŞATE
Ref. Descriere

5103 Imprimantă infraroşu

5104 Adaptor de alimentare 200 V /6 V 

5046 Pompă opacimetru

5106 Sondă de temperatură aer lichid

Ref. Descriere 

5107 Sondă de temperatură de suprafaţă (tip velcro)

5110 Lot de 5 role de hârtie pentru imprimantă

5116 Set de 2 flexibile de 1m, măsurare temperatură diferenţială

5109 Lot de 10 filtre de particule

KANE251 KIT PRO Ref. 5005
KANE255 KIT PRO Ref. 5008
Analizor şi sondă de combustie în sacoşă cu
- Adaptator priză / încărcător
- Imprimantă infraroşu

KANE504 KANE251 KANE255 KANE453 KANE455

Spcificaţia produsului
Verificarea simplă şi  
rapidă a combustiei

Analizoare de combustie simple, polivalente, 

cu costuri mici de întreţinere

Analizoare polivalente reglementare de  
pentru verificarea instalaţiilor de încălzire

Durata de viaţă a celulelor 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani

Garanţia celulelor 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani

Tip de instalaţie
Gaz / lemn / motorină /

păcură
Gaz / motorină / peleţi /  

condensaţie
Motorină /  

condensaţie / gaz
Gaz / motorină / peleţi /  

Tip de celule în standard şi 
gama de măsură

C02 
Co 10 000 ppm 

+ CO2 
Co 4000 ppm 

+ CO2
Co 4000 ppm 

+ CO2
Co 4000 ppm 

+ CO2

Co2 calculat cu infraroşu DA DA DA DA DA

Evolutiv  NOx NU NU NU NU DA

Rendament / exces de aer DA DA DA DA DA

Măsurarea presiunii NU
DA, doar  la  

versiunea KIT MANO 
NU DA DA

Măsurarea CO ambiental DA DA DA DA

Etanşietatea gaz NU NU NU NU Opţional

Memorizarea de date NU DA DA DA DA

Interfaţă infraroşu către  
imprimantă

NU DA DA DA DA

Imprimarea  atestaţiei  de 
revizie pentru instalaţii  de la  NU NU NU DA DA

Transfer de date către PC NU NU NU
DA  

Program opţional
DA  

Program opţional

Interfaţă Bluetooth  
pentru transferul de date

NU NU NU Opţional Opţional

Certificare  EN50379 DA DA DA DA

KANE251 KIT MANO Ref. 5009
Analizor şi sondă de combustie în sacoşă cu
- Adaptator priză / încărcător
- Imprimantă infraroşu
- Manometru / deprimometru KANE3200

Moteur
1000 watts

bypass

Colle Garantie

Papier

L. 3m renforcé

apide

000
ml ml

50
ml

TABEL COMPARATIV AL  ANALIZOARELOR DE COMBUSTIE 

ANALIZOR DE COMBUSTIE KANE 255 / KANE 251

DA

DA

4 la 400Kw

condensaţie

Garanţie

TOTALĂ

5ANI
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 04. ÎNTREŢINEREA ŞI CONTROLUL COMBUSTIEI ARZĂTOARELOR

/  APARATE ELECTRONICE DE CONTROL AL  COMBUSTIE

Esenţialul în toată simplicitatea la un preţ excepţional !
Utilizare simplă, investiţie mică şi cost redus de întreţinere, sunt principalele argumente ale lui K504
Caracteristici :  Analiza combustiei în timp real şi în continuu. Simplicitate şi rapiditate în utilizare.  
Măsurarea CO.  
Co2 (dioxid de carbon). Temperatura fumului. 
Calcul O2. Randament. Exces de aer. Temperatură netă.
Utilizabil pe combustibil : gaz natural, propan, motorină, păcură, lemn şi peleţi.

KANE504 KIT  - Ref. 5146
Analizor şi sondă de combustie în valiza livrat cu set de 5 filtre

ÎNTREŢINERE / CONTROL AL COMBUSTIEI ARZĂTOARELOR 

Principalele funcţionalităţi ale analizorului KANE 455
- Analizor de combustie pentru instalaţii pe motorină, gaz şi peleţi
- Măsoară sau calculează CO2, O2, CO ( combustie şi ambient ), temperatura gazelor,  
  ambiante şi nete, randament, randament pe condensaţie, exces de aer
- Captor infraroşu - Măsurarea directă a CO2
- Funcţie specifică regrupând ansamblul de măsurători pentru revizia instalaţiilor de la 4 - 400 Kw
- Imprimarea directă a atestaţiilor de revizie pe imprimantă sau transfer la PC ( program opţional )
- Manometru numeric : presiune / tiraj , rezoluţie înaltă
- Termometru numeric diferenţial
- Imprimarea datelor prin infraroşu pe imprimantă, interfaţă PC sau fără fir , Bt opţional 
  Livrat cu sondă de combustie dublu canal, deshidratator şi filtru, husă magnetizată şi adaptor priză 
- Evolutiv NO (Nox)
- Test de etanşietatea instalaţiilor gaz ( kit KTE opţional )
- Conformitate  EN50379

Acces direct la aplicaţii : 
- Analiza combustiei
- Presiune / tiraj

- Test de etanşeitate
- Verificarea centralelor

KANE455 KIT PRO  
Ref. 5117
Analizor şi sondă de combustie în valiză cu : 
- Adaptor priză / încărcător
- Imprimantă infraroşu

KANE455 KIT PRO +  
Ref. 5117PP
Analizor şi sondă de combustie în valiză  cu :
- Adaptator priză / încărcător
- Imprimantă infraroşu
- Opacimetru

KANE455 KIT GAZ  
Ref. 5118KG
Analizor şi sondă de combustie în valiză  cu : 
- Adaptator priză / încărcător
- Imprimantă infraroşu
- Flexibil presiune gaz
- Sondă de temperatură  ACS
- Sondă detectoare de scăpări de gaz CD50

Principalele funcţionalităţi ale analizorului KANE 453 ( celulă CO şi Co2 garantată 5 ani )
- Analizor de combustie pentru instalaţii pe gaz, motorină şi peleţi
- Măsoară sau calculează Co2, O2, CO ( combustie şi ambient ) temperatura gazelor, 

ambiente şi nete, randament, randament la condensaţie, exces de aer
- Captor infraroşu - măsoară direct CO2
- Funcţie specifică regrupând ansamblul măsurătorilor pentru reviziile instalaţiilor de la  

4 la  400 KW
- Imprimare directă a atestaţiei de revizie pe imprimantă sau transfer pe PC ( program opţional )
- Manometru numeric : presiune / tiraj înaltă rezoluţie
- Imprimarea datelor prin infraroşu pe imprimantă, interfaţă PC sau Bt opţional. Livrat cu sondă de 

combustie dublu canal, deshidratator şi filtru, husă magnetizată
- Adaptor priză / încărcător KMCU 250
- Conformitate  EN50379

Acces direct la aplicaţii : 

• Presiune / tiraj

• Termometru diferenţial
• Verificarea centralelor

KANE453 KIT PRO  
Ref. 5127
Analizor şi sondă de combustie în 
valiză cu : 
- Adaptor priză / încărcător 
- Imprimantă infraroşu

KANE453 KIT PRO +  
Ref. 5141
Analizor şi sondă de combustie în 
valiză cu :
- Adaptor priză / încărcător 
- Imprimantă infraroşu
- Opacimetru 

Moteur
1000 watts

bypass

Papier

L. 3m renforcé

000
ml

000
ml

50
ml

bypass

Papier

000
ml

000
ml

50

L. 3m renforcé

000
ml

000
ml

50
ml

Garanţie

TOTALĂ

5ANI

Garanţie

TOTALĂ

5ANI

Garanţie

TOTALĂ

5ANI

ANALIZOR DE COMBUSTIE KANE 455
Analizor care regrupează simplicitatea, performanţa şi evoluţia ( evolutiv NoX )

- Termometru diferenţial

ANALIZOR DE COMBUSTIE KANE 453
Performanţă şi simplicitate la un bun raport calitate preţ

• Test de etanşietate

ANALIZOR DE COMBUSTIE KANE 504

Ref. 5146

Măsurarea directă a CO din combustie, din aer ambiant, din aer ambiant şi fum.
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/  ÎNTREŢINERE ŞI CONTROL

DETECTOR  DE CO AMBIANT CO 71

Măsoară CO rapid, sigur şi precis, pentru a vă ajuta să
controlaţi  zonele  unde  nivelul  autorizat  este depăşit
Monoxidul de carbon este  toxic, mortal, inodor şi invizibil.
Prezenţa  unei  concentraţii de  CO  poate cauza tulburări
fizice, dureri de cap, greţuri, pierderi de cunoştinţă şi chiar
moartea.  Utilizare  uşoară  prin  butonul  unic  CO 71  se
etalonează  automat  la  pornire  şi  un  ecran  permite 
vizualizarea rezultatului. O alarmă se activează când nivelul
măsurat depăşeşte 35 ppm.  Asigură instalaţiilor, serviciului  
de întreţinere, reparaţiilor încălzirilor domestice, a aparatelor
de bucătărie, eficacitate şi garanţie absolută de siguranţă.

DETECTOR DE SCĂPĂRI DE GAZ COMBUSTIBIL CD100A

Aparat care permite  detectarea rapidă şi localizarea  
precisă a scăpărilor de gaz, chiar şi foarte mici. Noul  
său captor semiconductor putere joasă răspunde
instantaneu  la  toate  gazele  combustibile  şi vapori.
Aplicaţii la incălzire : rezidenţial, comercial sau industrial.

Manipulare foarte simplă. Iniţial trebuie reglat LED - ul
roşu  şi  ritmul  tic  tac - ului la  nivelul  ambiant  neutru. 
Când aparatul detectează o concentraţie gazoasă mai
importantă creşte frecvenţa tic tac. Pentru a localiza locul
scurgerii trebuie reajustat tic tac-ul la o cadenţă inferioară
şi deplasat instrumentul în zona controlată.  Dacă  ritmul 
creşte continuaţi astfel până la localizarea scurgerii.

Simplu, ajustabil, creşterea cadenţei 
semnalului când se apropie de scurgere

Detectează metan, gaz natural, butan, 
propan precum şi alte gaze

Sondă flexibilă de 400mm pentru a atinge
uşor zonele dificile

Lumină în capul sondei pentru vizualizarea
uşoară a zonei de scurgere

Foarte mare sensibilitate, detecţie precisă

Husă protectoare din cauciuc

Semnal audio şi vizual

Duata de viaţă a captorului este de 2 ani incontinu

Măsoară de 0 la 1999 ppm

Timp de răspuns de la 30 la 40 secunde

Precizie +/- 5 % de la citire   
>100 ppm < 100ppm : +/- 5ppm

Celulă electrochimică

Durata bateriei  500 ore fără retro lumină

THERMOMETRU INFRAROŞU INF 185

Undă  laser  pentru  măsurarea  temperaturii  la  distanţă
Instrument ideal la încălziri, climatizări şi aer condiţionat  
Măsoară temperatura fără contact

Foarte simplu de utilizat, mic, uşor şi inovant, care dă instantaneu temperatura
unui radiator, unei ţevi sau temperatura apei.  Trebuie doar ţintită zona, blocaţi
măsurarea  şi  citiţi  valoarea  pe ecranul din spate.  Posedă o undă laser care
permite localizarea uşoară a obiectului de măsurat.

- 40 la 420 °C

Detector de Monoxid de Carbon CO 7B

Ce este Monoxidul de Carbon ( CO )

Gaz puternic, mortal, provenit din combustia incompletă 

 a unui combustibil ( gaz, motorină, cărbune, petrol...).

Este dificil de detectat deoarece este inodor şi incolor.

Efecte :  utilizatorii de  încălzire alimentată în motorină ,

 gaz, petrol sau cărbune, sunt expuşi  riscurilor de

monoxid de carbon,

Detectorul de monoxid de carbon CO7B este un instrument 

dedicat protecţiei persoanelor şi a mediului domestic.

Caracteristici tehnice :

- Echipat cu baterie Lithium, durată de viaţă 6 ani

- Captor CO electrochimic de calitate (7 ani garanţie)

- Test automat al detectorului ( electronic + captor )

- Bouton test  ( permiţând un control manual facil )

- Indicator de baterie slabă şi epuizarea captorului

- Polivalenţă a sistemului de montare : poate fi fixat 
  pe perete vertical sau pe un suport orizontal

DETECTOR DE CO

Ref. 5152

Ref. 5121

Ref. 5123

Ref. 5125
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 04. ÎNTREŢINEREA ŞI CONTROLUL COMBUSTIEI  ARZĂTOARELOR 

/  ÎNTERŢINERE ŞI CONTROL

MANOMETRU / DEPRIMOMETRU 
NUMERIC DIFERENŢIAL  K3500
Ref. 5131

HIGROMETRU  HC100

DETECTOR DE FUM MH 14 

HIGROMETRU  PENTRU LEMN
 

HIGROMETRU CIOCAN  
 

0 la - 40 °C

Pack
X3

ÎNTRŢINERE / CONTROL AL COMBUSTIEI ARZĂTOARELOR 

NOU

Instalarea detectorului de fum reduce riscul 
mortal de 10 ori.  Detectoarele de fum sunt 
elemente  indispensabile  pentru  protecţia 

 umană şi prevenţia siguranţei.

MH 14 este conform normelor EN 14604 conformitate CE omologat VDS
şi TUV - GS, garantat 5 ani, baterie 9 W,  instalare uşoară pe plafon.

Echipat cu o celulă opto - electronică, de un semnal de alarmă de putere
mare ( 85 db ), de un buton test de funcţionare după normele BS 5446 T1
şi de un indicator de înlocuirea bateriilor ( prin semnal sonor ).

Dimensiuni :  

Ø : 105 mm, H : 35 mm 

Greutate :  
140gr (baterii incluse)

Compoziţie  :  
1 detector MH14, 1 baterie 9 V - 6F22, şuruburi de fixare şi instrucţiuni. 

Kane 3500 este instrumentul ideal pentru 
măsurarea tirajului şemineurilor, a presiunii
gazului în simplu sau diferenţial. Etalonaj 
automat, măsurarea presiunii sau a depresiunii,
măsură relativă sau diferenţială, resetare posibilă
în cursul utilizării, memorie de 255 valori, 
posibilitate de imprimare cu personalizarea a două
linii horodate cu antetul dumneavoastră ( opţional 
imprimantă ref. 5103 ).

Rezoluţie pînă la 01 Pa pentru scara +/- 20 Pa, 
ecran mare retro iluminat, livrat cu un flexibil + 

Este utilizat pentru măsurarea umidităţii în 
lemn, carton, hârtie precum şi materiale
dure cum este gipsul.

Scara : 
Lemn : 6 la 44 %

Materiale :  

0.2 la 2.0 %

Precizie : 

Lemn  ±1% 
Materiale ± 0.05%

Scară de temperatură de la 0 până la 40 °C

Umiditate relativă de la  0 până la 85 %

Electrozi înlocuibili

Cârlig de agăţat la curea

Concepţie robustă

Testor universal pentru umiditatea din : lemn, hârtie şi carton,
materiale de construcţie, peleţi. În plus de vârfurile integrate
este livrat cu sonde dedicate : spatulă ( pentru hârtie, cartorn
pelet şi plachete ) prelungitor adaptabil 2 x 30 cm şi vârfuri
lungi pentru grâne, făină, precum şi un ciocan pentru 
percutarea lemnului. Compensat în temperatură, măsoară 
 conditiile ambiante în temperatură şi în higrometrie

Scara  : 
Umiditate : 0 la 75 % (lemn) / 0 la 2.4% (materiale) 
Temperatură : -40°C la 70 °C / higrometrie : de 0 la 100 % 
Rezoluţie : 0.1% / 0.1°C

Precizii pentru lemn  : 
De la 1 % la 30 % : ± 1 % 
De la 31 % la 60 % : ± 2 % 
De la 61 % la 75 % : ± 4 %

Precizie pentru materialele de construcţie : +- 0,5 %

Precizia temperaturii :  

Între -10°C şi 40°C : ± 1 % 

De la  40°C : ± 2 %

Precizia umidităţii în aer :  

De la  20 % la  80 % : ± 3.5 % 

De la  80 % : ± 5 %

- Funcţie  «maxim / minim»

- Inchidere auto : 3min

- Ecran retro - iluminat

Indică pragul sec - umiditate la 130 tipuri de lemn şi 19 materiale.
Calibrare manuală, compensare în  T°.

Echipat de vârfuri 8 mm, vârfuri de 150 mm, ciocan cu vârfuri de 30 mm, spatulă
de 150 mm, prelungitor de 2 x 300 mm.

Este utilizat pentru măsurarea gradului de umiditate în lemn precum şi
a materialelor dure precum gipsul.

Scară  : 
Lemn  :de la  6 până la 42 %

Materiale  :  
de la 0.2 până la 2.0 %

Precizie : 

Lemn  ±1% 

Materiale ± 0.1%

Scară de temperatură de la 0 până la 40 °C

Umiditate relativă  < 85 %

Ecran LCD

Referinţa  1533 conţine 3 piese
de la 0 la - 40 °C

Memento  : 

Testor de detector de fum

Ref. 5405

Ref. 5138

Ref. 5145

Ref. 5124

Ref. 5133

sonda sa metalică.
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DIELEX NF
Aplicaţii  :

Se utilizează în stare pură prin pulverizare, jet,  
înmuiere, aplicare cu pensula.
Dizolvă rapid grăsimile şi se usucă în mai puţin 
de 5 minute fără a lăsa urme.

Recomandări  : 

Îndepărtaţi orice sursă de foc  atunci  când 
utilizaţi produsul. Nu aplicaţi pe o  sursă  de 
căldură inportantă sau corpuri incandescente.

Rezerve către utilizator : 

Produs destinat exclusiv uzului profesional. 
A se raporta la fişa de securitate disponibilă
la cerere, a se conforma instrucţiunilor. 
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul 

Mod de ambalare  :

Aplicaţii  : 

Se utilizează pur : pulverizare, în fântână, 
imersie, cu pensula.Dizolvă rapid grăsimile 
şi se usucă în  mai puţin de 5 minute, fără a

 lăsa urme. Domenii de utilizare : electronică,
mecanică fină,  aeronautică,  tratamente de 
suprafaţă, optică medicală, argintărie şi 

Recomandări  :

îndepărtaţi  orice sursă de igniţie  atunci  când utilizaţi 
produsul. Nu aplicaţi pe corpuri incandescente sau pe
o sursă de căldură importantă.

PNB17 NF
Substituent al lui Trichlo 1.1.1 ETHANE 
Viteză de evaporare echivalentă
Înaltă putere degresantă.
Tensiune superficială ameliorată.
Compatibil cu majoritatea materialelor plastice.
Garantat fără Ether de Glycol şi fără HCFC 141 B.
PNB 17 este un solvent şi degresant la rece,

dielectric, utilizat la curăţarea şi întreţinerea pieselor
mecanice ale arzătoarelor pe motorină, gaz, etc.
Asigură o eficacitate maximă de curăţare şi nu 
atacă suporturile din mase plastice sau vopsite.
Pentru suprafeţe din materiale de sinteză se 
recomandă o probă în prealabil.

Mod de ambalare  :

Rezerve către utilizator   :

Produs rezervat unui uz exclusiv
profesional. A se raporta la fişa de
securitate disponibilă la cerere.
A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate 

CLEAN NET

Combinaţie echilibrată de tensioactivi şi de agenţi degresanţi.
- Special conceput pentru eliminarea rapidă a uleiurilor de orice natură.
- Respectă fierul, cuprul, diversele materiale de construcţie, prezenţa aluminiului.

Este sfătuit să se facă un test prealabil pentru a ajusta diluţia produsului.

Aplicaţii  :

-  Se utilizează diluat cu apă între 5 şi 20 % CLEAN NET
- Se pulverizeată, cu buretele sau în imersie
-  După periat, imersie sau pulverizare clătiţi cu apă
- Utilizare la rece, poate fi folosit la cald, maxim 60 °C

Recomandări  :

            În prezenţa aluminiului faceţi un test prealabil

Rezerve către utilizator  :

Produs destinat exclusiv uzului profesional, a se 
conforma instrucţiunilor. Declinăm orice responsabilitate
dacă produsul nu este utilizat conform prescripţiilor

 
Ref. 3310

Formulă concentrată 

Ref. 3309
750
ml

/  PRODUS  DEGRESANT ARZĂTOARE / DETERGENT ALCALIN

Se utilizează împreună cu PULVERIZATORUL : Ref. 3020 

2
Litri

5
Litri

10
Litri

20
Litri

60
Litri

200
Litri

Ref. 3050 Ref. 3051  Ref. 3052  Ref. 3053  Ref. 3057   Ref. 3055

Ref. 3436 Ref. 3437 Ref. 3439

Ref. 3440

Ref. 3441

5
Litri

10
Litri

20
Litri

60
Litri

200
Litri

Fluid  tehnic  ultra  pur de  degresare  ale  cărui 
proprietăţii fizico-chimice sunt direct comparabile
 ale Triclo 1.1.1 Etan. 
Astfel rezultă inconvenientele pe plan toxicologic
şi pe planul mediului.
Nu posedă mirosul eterat al  Trichlor 1.1.1 Etan.

Se  utilizează  în  numeroase  domenii  unde
caracteristicile  organoleptice  a  unei  soluţii 
influenţează direct producţia,  mediul  ambiant,

condiţiile de  lucru. Este un degresant  tehnic, 

dielectric la rece pentru curăţarea şi întreţinerea
pieselor mecanice ale arzătoarelor pe motorină,

gaz, etc. Asigură o eficacitate de curăţare maximă
respectând metalele, plasticurile şi vopselele. Este
sfătuit să se facă un test prealabil pe anumite  
materiale de sinteză.

Diluat pentru utilizare
Ref. 3315 Ref. 3316 Ref. 3311 Ref. 3312 Ref. 3314

2
Litri

5
Litri

10
Litri

20
Litri

60
Litri

200
Litri

laboaratoare.
dacă produsul nu este utilizat
conform prescripţiilor.

nu este utilizat conform prescripţiilor.
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 05. UNELTE DE UTILIZARE A PRODUŞILOR CHIMICI

/  UNELTE DE UTILIZARE A PRODUŞILOR CHIMICI

PULVERIZATOARE CU POMPĂ ELECTRICĂ

PULVERIZATOR CU PRESIUNE PREALABILĂ 1,5 LITRI

Pulverizator pentru produşi degresanţi şi detergenţi pentru tratamente.

Supapă de securitate de 2,5 bari cu funcţie depresurizantă, orificiu mare pentru umplere, concepţie ergonomică, rezervor
rezistent şi translucid cu indicator de nivel, montaj şi demontaj uşor pentru întreţinere fără scule.

Capacitate totală : 1,5 L Capacitate utilă : 1 L Debit  : 0,5 L/m Greutate netă :  0,65 kg

Utilizare  : 

Această gamă de pulverizatoare electrice conţine :  
rezervoare de 30 sau 60 litri, cu sau fără cărucior. 

Aceste caracteristici vă permit pulverizarea produşilor
de hornărit, a hidrofugilor, a eliminatorilor de muşchi
vegetali de pe acoperiş ( solvenţii interzişi ).

Livrat cu  : 

1 flexibil 5 m, echipat cu racord femelă rotativ
¼ vană cu bilă ¼ tură. 
1 manometru de la 0 la 10 bari. 
1 clapetă anti - retur.
1 bac pentru stocarea furtunelor sub rezervor ( pentru ref. 3978 ).
1 kit pulverizator  ( 1 mâner, 1 întrerupător, 1 lance 50 cm şi o duză de 15/10 ). 

Ref. 3976 + 3979
30 litri fără cărucior

Opţional
Ref. 3617 : Prelungitor  50 cm

Ref. 3977 + 3979
60 litri fără cărucior

Ref. 3978 + 3979
60 litri cu cărucior

Ref. 3979

Kit pulverizator
(1 mâner, 1 intrerupător, 1 lance 

 50 cm şi o duză de 15/10)

UNELTE DE UTILIZARE A PRODUŞILOR CHIMICI

Motor electric  220 Volts

Presiune de la   0 la 10 bari

Debit 342 l/h

PULVERIZATOR PP 1,5 L IK FOAM  
(spumă) 
Ref. 3615

PULVERIZATOR PP 1,5 L IK ALK  
(amoniac )  

  Ref. 3625

PULVERIZATOR  PP 1,5 L IK HC  

PULVERISATEUR PP 1,5 L IK MULTI  
(acid) 
Ref. 3630

Garnituri şi materiale rezistente la
majoritatea produşilor detergenţi şi 
a produşilor de curăţare. Duză tip  
evantai pentru a produce spumă.

Garnituri şi materiale rezistente la
majoritatea produşilor alcalini şi de 
dezinfecţie. Duză conică reglabilă.

Garnituri şi materiale rezistente la 
uleiuri şi la majoritatea solvenţilor
şi a hidrocarburilor. 
Duză conică reglabilă

Garnituri şi materiale rezistente la
majoritatea acizilor şi a solvenţilor.
Duză conică reglabilă.

Poate fi utilizat cu : CLEAN NET / PAT 700 /
PROXYL  ALCALIN / CLIMEX / VMC NET /
PROXYL SUPER CLEAN 

Poate fi utilizat cu PAT 400 / PAT 600 / PAT 300 / IXYL MOUSSE /  
PROCHLORE / PROXYDE ECORA

Poate fi utilizat cu PNB 17 / DIELEX

Poate fi utilizat cu acid : CLORHIDRIC MAX 30%, FLUORHIDRIC MAX 20%,

FOSFORIC, NITRIC MAX  20 %

NOU

( degresant )

Ref. 3620
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LUMEA ÎNTREȚINERII INSTALAȚIILOR 

ECHIPAMENTE

PRONET 
INSTAL



 01. AEROSOLI

/  GAMĂ DE AEROSOL DETECTANT - DEZINFECTANT - DEGRESANT

Utilizare :  Poate fi utilizat pentru orice fel de gaz cum ar fi : oxigen, 
aer comprimat,  azot,  gaz carbonic,  gazele propulsoare de
sisteme frigorifice precum şi gazele inflamabile.

Mod de utilizare : Pulverizaţi scurt la aproximativ 30 cm de locul unde este o

scurgere.  Detectorul  reacţionează chiar şi la scurgeri extrem 
de mici. Formarea bulelor vă indică imediat şi cu precizie locul
unde se găseşte scurgerea.

  

Utilizare :  Se foloseşte la degresarea materialelor, la întreţinerea şi eliminarea
produşilor de protecţie înainte de montaj. Acest aerosol are o putere
dizolvantă foarte puternică,  asigurând  o  eficacitete maximă pe orice
tip de depuneri grase. 
Este compatibil cu toate metalele şi se usucă fără a lăsa urme sau
reziduri ( a se face un test prealabil pe plastic ).

Mod de utilizare : Agitaţi înaintea utilizării. Pulverizaţi pe piesele care trebuie curăţate.

400/

650 
ml

400/

650 

ml

AEROSOLI

Periculos . A se respecta precauţiunile de utilizare.

DEZINFECTANT DE CLIMATIZARE 

Mod de utilizare :  Agitaţi aerosolul. Utilizabil în orice poziţie. Pulverizaţi direct pe locul de tratat. Lăsaţi produsul să penetreze şi să acţioneze.

Utilizare :

Dezinfectant bactericid pe bază de un nou tip de amoniu cuaternar, 2 la 3 ori mai eficace 
decât derivaţii clasici. Conţine tensioactivi neionici, formulă spumantă, elimină mirosurile
neplăcute generate de micro - organisme.
Lichid incolor, miros uşor ( mentă ), solubil în apă în orice proporţie, acţiune algicidă în apele
industriale.

NFT 72150 şi 72151 ( bactericid ) NFT 72171 ( bactericid apă dură şi proteine ) NFT 72190 
 ( decontaminarea suprafeţelor ) NTF 72200 - 72201 ( fungicid ).

Temperatura maximă de utilizare : 80°C stabilă la stocare între 5 şi  50°C, necoroziv pe plasticuri şi
pe metalele neferoase. Gaz propulsor neinflamabil.

Dezinfectarea tuturor suprafeţelor în sistemele de climatizare. Acţionează în cele mai inaccesibile 
zone şi elimină radical particulele poluate. Poate fi utilizat pe materiale care sunt în contact cu
produse  alimentare  dar  în  cazul acesta în conformitate cu legislaţia trebuie clătit. Utilizabil pentru 
bateriile de schimb termic cald, rece, camerele reci, climatizare auto, ventilo-convectoare,
climatizoare individuale...

NOU

Utilizaţi biocizii cu precauţie. Citiţi eticheta şi informaţiile asupra produsului.

NOU
400/

650 
ML

400
650
 ml

DETECTOR DE SCURGERI DE GAZ

Ref. 5410

PROGAZ

Ref. 5443

AEROSOL DEGRESANT DIELECTRIC

Ref. 5430

3939



/  AEROSOLI PENTRU UMFLAREA VASELOR DE EXPANSIUNE

Utilzare :
Gaz neutru pentru : - Umflarea vaselor în presiune

- Eliminarea prafului din locurile sensibile

- Test de etanşeitate pentru reţelele mici

Aerosolul este un gaz netoxic şi neinflamabil sub presiune. Foarte util
pentru reumflarea vaselor sub presiune, pentru suflarea prafului de 
pe arzătoare,  piese sensibile şi dificil accesibile.
Testarea etanşietăţii micilor canalizări cu regulator.

Utilizare :
Vă permite testarea de funcţionabilitate a celulei detectorului de fum
Fără acest aerosol puteţi curăţa, testa alarma dar nu funcţionabilitatea
celulei. 

Vaporizarea simulează fumul care declanşează sistemul.

Mod de utilizare: Agitaţi înaintea utilizării. Pulverizaţi pentru a îndepărta praful.

Reumflarea şi controlul presiunii într-un vas de expansiune
cu ajutorul acestui kit.

Gaz-ul  neutru din aerosolul nostru  vă permite  să  reumflaţi în
toată  siguranţa  vasul  de  expansiune ( membrana vaselor de
expansiune este sensibilă la oxigen care o face să devină poroasă ).

Pentru testarea vasului deschideţi valva şi acţionaţi- o. Dacă la
apăsare iasă apă, vasul de expansiune este deteriorat. Dacă iasă
aer la apăsare verificaţi presiunea şi adăugaţi dacă este necesar.

10 litri / 0,8 bari
12 litri / 1 bar
16 litri / 1,2 bari
18 litri / 1,5 bari

400/
650 
ml

50/

75  
ml

Kit - ul este compus din : 

1 x manometru gradat de la 0 la 2,5 bari 

1 x furtun suplu de 1 metru 

1 x aerosol cu gaz neutru de 400/650 ml

NOU

NOU

 AEROSOLI

AEROSOL PENTRU UMFLAREA
VASELOR DE EXPANSIUNE

Ref. 5409

TESTER PENTRU DETECTOARE 
DE FUM

Ref. 5405

KIT PENTRU UMFLAREA VASELOR DE EXPANSIUNE

Ref. 5408
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 02. AEROSOLI

/  GAMĂ AEROSOLI GRĂSIME - LUBRIFIANT 

GRĂSIME ALBĂ ALIMENTARĂ

LUBRIFIANT TEMPERATURI ÎNALTE

Mod de utilizare : Agitați sprayul înainte de utilizare până când auziți bila din 
interior lovindu-se de pereți.  Vaporizați  pe  suprafețele  care trebuie  tratate.

Utilizare  : Grăsime extrem de pură ( materia activă de calitate CODEX ), 
insipidă, putând fi în contact cu produse alimentare.  Are  o  foarte bună 
aderență pe orice metal. Punctul de picătură inferior la  > 260°C, foarte 
bună rezistență la apă.

GRĂSIME VERDE MULTIFUNCȚII

Mod de utilizare : Agitați, țineți sprayul drept, acoperiți fără exces cu un strat 
regulat, partea care trebuie lubrificată.

Mod de utilizare  :  Agitați viguros aerosolul înainte de utilizare pentru omogenizarea
produsului. La filete a se aplica cu o pensulă.

Utilizare : Lubrifiant cu putere mare de penetrare și aderență excepțională.

Utilizare :   Lubrifiant static anti - fricțiune la temperatură înaltă și presiune
mare. Rezistă la coroziunea salină, la contactul cu apa și la vapori. Nu se usucă, 
nu se evaporă, reduce uzura pieselor metalice și a frecării prin depunerea unui
film neutru între diferite metale. Poate fi folosit în mecanică ( axe, rulmenți, etc)
în construcții ( echipamente pneumatice, pompe de beton ), în automobile
( garnituri de eșapament, de carter, de chiuloasă ) și la mentenanța centralelor.

400/

650
ML

400/

650 
ML

400/
650
ML

de la - 30°C 

până la + 110° C

de la  - 20°C 
până la + 160° C

AEROSOLI

Periculos. Respectați precauțiunile de utilizare.

Periculos. Respectați precauțiunile de utilizare.

Periculos. Respectați precauțiunile  de utilizare.

Ref. 5439

Ref. 5433

Ref. 5434
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 02. AEROSOLI

/  GAMĂ DE AEROSOLI DEZINFECTANȚI ȘI DEGRIPANT LUBRIFIANT

SPUMĂ DEZINFECTANTĂ PENTRU CURĂȚAT

Mod de utilizare : Agitați aerosolul, vaporizați la 20 cm de suprafața de curățat. Lăsați produsul să acționeze

și să pătrundă pentru a dizolva murdăria. Ștergeți cu o mișcare circulară cu o cârpă curată și uscată. Reînoiți
operațiunea dacă este necesar. Pentru curățarea tastaturilor și a suprafețelor mici, pulverizați spuma direct pe cârpă. Clătiți eventualul excesul de produs.

Utilizare  : Elaborată în laboratorul nostru R&D această spumă parfumată ușor, integrează ultimele 
imperative ecologice și de mediu, fără rabat de eficacitate : biodegradabilitate superioară la 95%(norme
OCDE 301). Conținut în COV (Compus Organic Volatil)  inferior la 25%.

DEZINFECTANT DE CONTACT

Mod de utilizare : Agitați aerosolul. Pulverizați pe suprafețele de tratat. Lăsați produsul să penetreze și să 
acționeze. Frecați cu o perie sau un burete curat părțile tratate. În funcție de suprafețe clătiți cu apă sau 
ștergeți cu o cârpă curată și uscată.  Pentru  utilizare  ca  dezinfectant  de climatizare, opriți climatizarea, 
pulverizați produsul în gurile de ventilație și intrările de aer. Lăsați să acționeze 10 min și reporniți climatizarea.

Utilizare  : Dezinfectant, decontaminant pe bază de amoniu cuaternar. Formulă lichidă cu aspect incolor pe
bază  alcoolică,  parfumat cu mentă.  Acțiune bactericidă : împiedică fermentarea  bacteriană și  elimină
mirosurile acesteia. Acțiune fungicidă : ( ciuperci, drojdii, mucegaiuri ), sporicid.  Acțiune algicidă  în  apele 
industriale.

400/

650
ML

400/

650 
ML

NOU

NOU

AEROSOLI

Utilizați biocizii cu precauțiune, citiți eticheta și informațiile produsului înainte de utilizare. Periculos. Respectați precauțiunile de utilizare.

Utilizați biocizii cu precauțiune, citiți eticheta și informațiile privind produsul înainte de utilizare.

SUPER DEGRIPANT LUBRIFIANT (D.G.P)

Utilizare  : Prezintă proprietăți decapante și degresante lăsând după evaporarea  
solvențiilor o peliculă anticorozivă. Produs cu punctul de scurgere jos, pătrunde 
rapid suporții corodați, rugina, le dezagreghează  permițând astfel degriparea 
suprafețelor tratate.

Mod de  utilizare  : Agitați înainte de utilizare. Vaporizați pe suprafețele care trebuie degripate. 
Așteptați câteva minute.

400/
650 

ML

Periculos. Respectați precauțiunile de utilizare.

Ref. 5441

Ref. 5442

Ref. 5435
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/  GAMA DE PRODUSE PENTRU CURĂŢAREA MÂINILOR

02. CURĂŢAREA MÂINILOR

GEL DE ATELIER PENTRU MÂINI FOARTE MURDARE

GEL DE ATELIER VEGETAL PENTRU MÂINI FOARTE
MURDARE

Ref. 3592

Excelentă toleranţă cutanată

Compoziţie  : tensioactivi neionici, ester derivat din cânepă cu efect
solvent, spumant, emoliant, gras.

Înaltă toleranţă dovedită, moale pentru piele, parfum discret.

Compoziţie :  tensioactivi neionici, agent foarte gras, unguent şi emoliant 

pentru piele, ulei de parafină.

Special studiat pentru curăţarea mâinilor foarte murdare,

( instalatori, atelier mecanici, etc...). Pastă glicerinată fără abrazivi şi fără solvenţi.

Mod de aplicare : Aplicaţi o doză, frecaţi mâinile pană la dizolvarea
murdăriei, clătiţi cu apă. Uscaţi

Mod  :  de folosire Aplicaţi o doză. Frecaţi mâinile până la dizolvarea murdăriei.

Clătiţi cu apă. Uscaţi

Utilizare : Pentru profesioniştii care sunt obligaţi să se spele pe mâini foarte des.

indicat pentru : instalatori, depanatori, mecanici, etc...

Ref. 3590

Ref. 3591

3
 litri

Ref. 3592

4,5
  litri

500
ml

NOU

NOU

CURĂŢAREA MÂINILOR

1 kg

SĂPUN PASTĂ PENTRU MÂINI

Ref. 3586

PRO PATE
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 03. SOLVENŢI DE CURĂTARE

/  GAMA DE CURĂŢARE ŞI DESFUNDARE PENTRU INSTALAŢII

Special elaborat pentru detartrajul toaletelor şi al chiuvetelor.
Curăţă şi parfumează fără să dăuneze faunei bacteriene din fosele
septice.

Detartrant lichid pentru duş, robineţi, cabine de duş, pardoseli.

DETARTRANT PENTRU ROBINEŢI

Este conceput pentru a reduce şi a elimina calcarul uric depus 
în canalizări. Elimină de asemenea orice alte depuneri.

Distruge instantaneu dopurile de orice natură fără a ataca canalizările.
Elimină de asemenea orice alte depuneri cum ar fi : calcarul sau
rugina ( a nu se utiliza în prezenţa nailonului ).

Dozaj  : Se utilizează în stare pură.
A nu se utiliza în prezenţa nailonului.

Dozaj  : Se utilizează în stare pură.

Dozaj  : Se utilizează în stare pură.
A nu se utiliza  în prezenţa nailonului.

Dozaj  : Se utilizează în stare pură.

1
litru

1
litru

750
ml

1
litru

SOLVENŢI DE CURĂŢARE

Periculos . Respecaţi indicaţiile date. Periculos . Respectaţi indicaţiile date.

Periculos . Respectaţi indicaţiile date. Periculos . Respectaţi indicaţiile date.

DESFUNDĂTOR AL CANALIZĂRILOR

PROFAL CANALISATION

Ref. 31520

DETARTRANT DE CHIUVETE ŞI 
TOALETĂ
PROFAL GEL DETARTRANT

Ref. 30960

ŞI CABINE DE DUŞ

DOUCHA 9

Ref. 3245

DESFUNDĂTOR DE TOALETĂ
PROFAL URINOIR

Ref. 31510
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/  TRATAREA ŞI CURĂŢAREA  ACOPERIŞURILOR ŞI FAŢADELOR

Lichid concentrat special conceput pentru curăţarea solului, a 
faţadelor, a acoperişurilor şi alte materiale de construcţii.
Transformă  depunerile  de  origine  animală,  vegetală  sau 

Utilizare : 

Manual, cu maşina sau prin pulverizare.

Lichid incolor în fază apoasă, distruge muşchiul vegetal, ciupercile, algele 
şi verdeţurile de orice natură atât în interior cât şi în exterior. Posedă o acţiune
de curăţare şi dezinfectare. Prin formula  sa  specifică  se  reactivează  prin
umiditatea din aerul ambiant conservându-şi astfel foarte mult timp calităţiile
remanente apreciabile.

Utilizare  :  
Tratament de suprafaţa acoperişurilor, teraselor, pereţilor ( vopsiţi sau nu ),
izolaţii termice care necesită protecţie împotriva drojdiei, algelor,
ciupercilor, mucegaiurilor, lichenilor şi a muşchiului vegetal.

Putere de acoperire :  
.   

Soluţie cristalizantă hidrofugă de polimeri bazificaţi pentru pereţi şi soluri.

Utilizare : 

Protejează materialele de riscurile legate de pătrunderea apei. Foarte util pentru 

Protecţia pereţilor:   - Utilizaţi produsul pur
- Pulverizaţi sau periaţi 

- Lăsaţi să se usuce 24 ore 

- Un al doilea strat va fi necesar.

Protecţia solurilor :  - Utilizaţi produsul pur 
- Praful perfect eliminat de pe sol 
- Pulverizaţi un strat unifrom
- Lăsaţi să se usuce 24 ore

- Un al doilea strat este necesar

Puterea de acoperire a produsului : 5 până la 10 m

Mod de utilizare  : de la 5 până la 15 ori volumul de apă în
funcţie de natura depunerilor, de pe suprafeţele de curăţat.

Mod de utilizare :  Se  utilizează pe suprafeţele  foarte infectate.
Pentru tratament fungicid diluaţi cu de 4 ori volumul său. Se aplică 
cu  pulverizatorul,  cu  peria  sau cu ruloul. Impregnaţi produsul pe
suprafeţele infectate, nu clătiţi. După 6 - 10 zile mucegaiurile, algele
se detaşează şi dispar. Pe anumite suporturi foarte poroase trebuie şi
periat pentru eliminarea scheletelor. Clătirea cu înaltă presiune este
preconizată precum şi tratamentul preventiv diluat.

Mod de utilizare :  Etalarea imperativă pe suport umed

Ref. 30221

5
 litri

Ref. 31361

5
 litri

Ref. 31581

5
 litri

Ref. 30222

20
 litri

Ref. 30223

60
 litri

Ref. 30224

200
 litri

Ref. 31366

20
 litri

Ref. 31582

20
 litri

Ref. 31363

60
 litri

Ref. 31583

200
 litri

Ref. 31364

200
 litri

TRATAREA  ACOPERIŞURILOR

04. TRATAREA  ACOPERIŞURILOR

Utilizaţi biocidele cu precauţiune. Citiţi eticheta şi informaţiile despre produs. Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare.

Periculos . Respectaţi precauţiunile de utilizare.

minerală, saponificândul-e sau emulsionându-le.

PRODUS PENTRU ELIMINAREA MUŞCHIULUI VEGETAL
IXYL MOUSSE

1 litru de soluţie permite tratarea a aproximativ 10 m

PRODUS HIDROFUG

PROFAL HYDROPORE

a evita degradarea acoperişurilor din ţiglă.

2

2

Puterea de acoperire a produsului : 6 până la 12 m2
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05. GAMĂ DE TRATAMENT BIOLOGIC

/   GAMĂ DE TRATAMENT BIOLOGIC PENTRU FOSE, SOL ȘI CANALIZĂRI

ENZIME ÎMPOTRIVA  MIROSURILOR DE MOTORINĂ

REDUCTOR PENTRU MIROSUL DE FERMENTAȚIE

BACTERII PENTRU BACURI DE GRĂSIME ȘI FOSE SEPTICE

Produs constituit  din  2  elemente :  primul  este  compus din 
agenți  inmuietori,  tensioactivi și nutrimenți;  al  doilea  este  un
amestec de micro-organisme destinat degradării hidrocarburilor.
Acesta  conține  7 rădăcini  de  micro - organisme care utilizează 
drept hrană hidrocarburile. După ingerarea hidrocarburilor de către
micro-organisme  la  sfârșit  de metabolism  se obține  apă  și gaz 
carbonic. 

Conține mai multe rădăcini bacteriene și un parfum destinate
controlului  biologic  al  mirosurilor.  Degradează  materiile  organice 
responsabile de mirosuri.

Utilizare : Controlul biologic al mirosurilor : sanitare, fose septice,

canalizări, containere de gunoaie.

Se vinde la carton 

 de  12  flacoane

Se vinde la carton

 de  4 bidoane

Produs biologic în pudră pe bază de micro-organisme, enzime și
elemente nutritive  pentru  lichefierea  și  digerarea  grăsimilor  a 
corpurilor grase,  a proteinelor,  a amidonului  și a celulozei.

Utilizare : în hoteluri, restaurante, cantine de spitale, clinici, școli, etc.

Avantaje : 
-  Acțiune  imediată  și  amforsată  datorită  prezenței  bacteriilor,  a
enzimelor și a nutrimenților.

-  Permite însămânțarea rapidă a bacurilor cu grăsime și a canalizărilor :
vidanjarea bacului se face mai rar.

Aplicații  :  Numeroase  aplicații  în  sectoarele 
industriale și petro-chimice. Tratarea scurgerilor
de carburanți pe suprafețe din beton (garaje, 
benzinării, uzine, parcări, centrale termice...), 
pentru soluri poluate cu scăpări de ulei.

Dozaj  : Pur sau diluat la 50 %

Aplicații  : Acțiune în profunzime a produsului datorită
micro-organismelor care digeră materiile grase complexe,
uleiurile, celuloza, proteinele și amidonul. Permite controlul
mirosurilor  datorită  parfumului.  Prezervă  mediul  prin 
înlocuirea metodelor chimice. Nu conține sodă caustică.
Stabilitate  și  conservare  îndelungată.  Manipulare  fără 
niciun pericol.

-  Contribuie la buna funcționare a sistemelor
de  evacuare  a  bacurilor  de  grăsimi  menținând
echilibrul biologic și eliminând mirosurile.

-  Permite însămânțarea rapidă a foselor septice noi
și accelerează repornirea tratamentului după o pauză
îndelungată ( concediu, casă de vacanță...).

- Stabilitate și conservare îndelungată.
- Manipulare absolut fără pericol.

Mod de utilizare : Elimină hidrocarburile ( ulei, motorină, kerosene, păcură ) prin degradarea acestora de către micro-organisme. Nu conține sodă
caustică, acid sau solvent. Prezervă mediul prin tratarea suprafețelor și a solului poluat cu hidrocarburi. Putere de curățare foarte mare. 
Conform Reglementărilor Europene de biodegradabilitatea tensioactivilor.

Mod de utilizare și dozaj  : Sanitare : urinoare, toalete, chiuvete și dușuri. Câteva pulverizări ( 1 pulverizare = 1 ml ) pentru acoperirea suprafeței sunt
suficiente. A nu se utiliza împreună cu produși chimici. Aplicați produsul după curățare. Fose septice : utilizarea sa în obiectele sanitare regenerează
flora bacteriană din fosa septică. Canalizări și sifoane de sol : 200 ml pe săptămână. Întreținere regulată : 100 ml pe săptămână pentru canalizări
cu diametrul standard. Măriți doza pentru canalizări mai mari. Pentru imobile cu etaje adăugați 100 ml / zi / nivel. Continuați tratamentul săptămânal
începând de la ultimul etaj. Containere și lăzi de gunoaie, compactoare : pulverizați în mod regulat ( în funcție de intensitatea mirosului ) în interior  
unde sunt stocate gunoaiele, acoperiți suprafețele cu produs. Lăsați să acționeze. Distrugător de  orice  miros de origine organică.

Mod de utilizare și dozaj  :  Bac de grăsimi. Vidanjă prealabilă a bacului, însămânțarea acestuia ( doză de atac 3-4 săculeți pe m 
3 
de volum ). Doză 

de întreținere - prin canalizări și sifoane de la bucătărie - în funcție de numărul de mese zilnice din locație. 

Dozaj  :     - până la 250 mese / zi = 1 săculeț / săptămână.
- 250  la 500 mese / zi =  2 săculeți / săptămână.
- 500 și mai mult de mese / zi =  3 săculeți / săptămână. 

Canalizări : pentru prevenirea înfundării, a mirosurilor urâte din sistemul de evacuare al apelor folosite, tratament cu un săculeț la 15 zile. 
Fosă septică : pentru 1 m , însămânțare 3 săculeți direct în fosă. Întreținere = 1 săculeț la 15 zile în chiuveta WC.

3

1
 litri

5
 litri

pliculețe

x 25

GAMĂ DE TRATAMENT BIOLOGIC 

Ref. 4502

Ref. 4500

BIO FIOUL

BIODEURS 96

BIOPACK
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/  CURĂŢARE ŞI PULVERIZARE

6. KIT DE CURĂŢAREA PANOURILOR SOLARE

APARATE DE PULVERIZARE

După racodrarea la reţeaua de apă amestecul apă produs se va efectua prin

Echipat cu  :

• 25 m de furtun
• 1 lance telescopică de 2 m
• 2 m furtun pentru racordarea la apa de la reţea
• 1 set de reglaj pentru Venturi

Ansamblul este montat pe un cărucior pe care puteţi aşeza un bidon de 20 litri.

 
Sistemul nostru de curăţare a panourilor solare utilizează o apă filtrată si demineralizată,
care trece printr-o lance telescopică de aluminiu de 6 m, echipată cu capete de pulverizare
şi de o perie. Dispune de 20 m furtun ( pulverizare ) + 8 m furtun ( alimentare ). 
Apa filtrată şi demineralizată acţionează ca un detergent şi elimină toate impurităţile.
Puterea sa de înmuiere îi permite să cureţe toate celulele fără a lăsa urme care împiedică
buna funcţionare a încărcăturilor statice.

Respectă mediul
Fără produşi chimici
Economic

Cele 2 cartuşe schimbătoare de ioni care vă permit să produceţi 5600 litri apă demineralizată 
de la 0.1 la 20 μS/cm dintr-o apă de la reţea cu un  TH de 18°F
( Fie 2800 L  / cartuş schimbător ).

Ref. 4031 

CARTUŞE DE SCHIMB
SCHIMBĂTOARE DE IONI 280

Ref. 4032 

CARTUŞE
SCHIMBĂTOARE DE IONI 280

KIT DE CURĂŢARE A PANOURILOR SOLARE

Ref. 4030

LANCE DE PULVERIZAT TELESCOPICĂ 6 M

Ref. 4034

SISTEM DE PULVERIZARE VENTURI

Ref. 30000

efectul Venturi în proporţie de 0,6 până la 20 %
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PRONET 
INSTAL

ÎNTREŢINEREA APEI ŞI A REŢELELOR

ÎNTREŢINEREA  INSTALAŢIILOR



 01. INFORMAŢII

/  CALITATEA PRODUSELOR

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA COROZIUNII

Formează un strat protector prin conversie
chimică asupra anodului / catodului.
Produşii cationici formează un strat fizic doar pe
catod.
Produşii anionici formează un strat doar pe anod.
Produşii filmogeni neionici dispersează un film

fizic pe suprafeţe.
Produşii mixti ( ambiotici ) formează un strat
atât pe anod cât şi pe catod.

ECO 10 are o acţiune mixtă.

CALITĂŢILE NECESARE UNUI PRODUS BUN DE CURĂŢARE 

- Formulă de detergent ( degresant - decalaminant)
- Dispersant şi menţinător în suspensie a

rezidurilor decolmatate.
- Inhibitor de coroziune ( pentru toate metalele )
- Inhibitor de calcar ( sechestrant de săruri )

Atenţie la riscul de scurgeri
- Neutru faţă de plastic şi cauciuc
- Dozaj uşor de controlat pe şantier

Nu este : periculos / toxic / poluant 
Biodegradabil pentru deversare la canalizare

ECO 20 se utilizează la spălarea prealabilă
a instalaţiilor noi precum şi la eliminarea 
depunerilor din instalaţiile vechi.

CALITĂŢILE UNUI PRODUS BUN PENTRU DETARTRARE / DEZOXIDARE

- Dizolvă depunerile de calcar
( acţionează uşor şi asupra siliciului )
- Reducerea oxizilor metalici pentru ai dizolva,
perfect inhibat, pentru a nu ataca metalele neutre,

plasticurile şi cauciucurile

Nu este priculos la utilizare, la transport, netoxic,

biodegradabil şi deversare la canalizare.

ECO 30 este formulat pe bază de acizi organici
de grad alimentar.

CALITĂŢILE UNUI PRODUS BUN COLMATANT PENTRU MICROFISURI

- Suprimarea porozităţii din instalaţii şi racorduri
fără demontarea elementelor.

- Protejarea instalaţiilor prin depunerea unei
pelicule fine fără a modifica schimbul termic.

- Diminuarea coeficientului de frecare.

- Colmatarea fisurilor.
- Efect lubrifiant pentru pompe, robineţi, vane, etc.

ECO 40 este atât colmatant de microfisuri cât
şi lubrifiant.

CALITĂŢILE UNUI PRODUS BUN CALOPORTOR

- Este o soluţie lichidă pe bază de monopropilen
glicol, inhibitor de coroziune, conţine un biocid

- Soluţie gata de utilizare, pentru a servi la un bun
transfer de căldură în instalaţiile de încălzire prin
pardoseală şi panouri solare.

- Conţine inhibitori de coroziune şi biocid pentru a
trata fenomenele de coroziune şi de dezvoltare
bactericide care apar în aceste tipuri de instalaţii.

FLUIGEL ECO 50 este o formulă pe bază de
mono - propilen glicol.

NOU

ECO 20

ECO 30

ECO 40

FLUIGEL ECO 50

ECO 10

ELIMINARE MÂL

şi anti - scurgeri.
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GAMA  ECONOX® REZIDENŢIALĂ

Protector de instalaţii de încălzire.  Inhibitor  de
coroziune,  depunerea calacarului,  dezvoltare
bacteriană. Garantează buna funcţionare şi durata
de viaţă a instalaţiilor. Tratament obligatoriu pentru
a evita :  coroziunea  metalelor în apa  din reţele,
coroziunea  prin  electroliză  (  potenţialitatea 
metalelor : oţel, cupru, aluminiu ), depunerea de
calcar,  formarea  bacteriană  cu  efectele  sale,
formarea mâlului ( oxizi ), formare de gaz
( hidrogen ), degradarea materialelor ( perforaţie )

Gomajul pompei, zgomot de circulaţie.
 Radiatoare care se încălzesc greu.
Centrale care fac zgomote.
Asemenea instalaţii se degradează, nu mai aduc

 confortul necesar, irosesc energia.

 Tratamentul simplu ECO 10 garantează perenitatea
instalaţiei.
Dozajul de 1 % din volum după preparare, clătire, 
eliminarea mâlului şi a oxizilor.

 

/  GAMA  ECONOX®

PROTECTOR INHIBITOR DE COROZIU NE 
REDUCTOR DE ZGOMOTE

ECO 10
Ref. 40010

NOU

Dublă utilizare : spălarea instalaţiilor noi
înainte de punere în folosinţă şi eliminarea 
mâlului din instalaţii +/- vechi.
Dublă utilizare :  Elimină  fluxul  de  sudură,1.
rezidurile anticorozive, pregăteşte instalaţia pentru
tratamentul protector. Compatibil cu materialele 
din instalaţie. Tratament 0,5 %  din  volumul
instalaţiei. 

Eliminarea mâlului din instalaţii +/- vechi.
2. Elimină mâlul, oxizii şi carbonaţii sedimentaţi
în instalaţii  şi  radiatoare. Pregăteşte  instalaţia
pentru tratamentul protector. Tratament de 1 %
din volumul instalaţiei.

CURĂŢĂTOR PENTRU INSTALAŢII NOI ŞI ELIMINATOR
DE MÂL PENTRU INSTALAŢII +/- VECHI
ECO 20
Ref. 40020

NOU

Triplă utilizare :  Renovator de instalaţii de1.

încălzire.  Dezincrustant pentru calcar şi oxizi2.
în centrale, instalaţii, radiatoare. Instalaţiile
regăsesc funcţionarea de origine. Reduce 3. 
zgomotele din instalaţie. Detartrant, Dezoxidant,
Eliminator de mâl. Se aplică instalaţiilor +/- vechi
care prezintă anomalii de funcţionare. Schimburi
termice scăzute (radiatoare, pardoseli încălzite).
Zgomote de circulaţie provocate de depunerile 

de calcar şi oxizi, reducerea circulaţiei prin 
colmatarea  ţevilor,  zgomote  în  centrală. 
Tratament de 2 - 4 % din volumul instalaţiei.
Pregăteşte instalaţia pentru tratamentul 
protector.  Compatibil  cu  metalale  şi
materialele din instalaţii dacă se respectă 
modul de aplicare preconizat.

RENOVATOR, DEZINCRUSTANT, REDUCTOR DE ZGOMOT  
PENTRU ÎNCĂLZIRI, ÎNCĂLZIRI PRIN PARDOSEALĂ , PANOURI SOLARE
ECO 30
Ref. 40030

NOU

Soluţia  pentru  colmatarea micro - scurgerilor  din 
instalaţiile de încălzire. Tratament pentru micro - scurgeri,
reglează  problema  pierderilor  de  presiune  datorate 
scurgerilor inaccesibile şi dificil detectabile. Efect lubrifiant
pentru pompe, vane...
Ameliorează coeficientul de frecare.   Tratament :  2 %
din volumul instalaţiei.

COLMATANT DE MICROFISURI
ECO 40
Ref. 40040

NOU

Fluid caloportor pentru pardoseli încălzite

( poli - metale, inclusiv aluminiu), materiale de
sinteză ( PER ), instalaţii hidrocablate, panouri
solare, pompe de căldură. Soluţie pe bază de
Monopropilen  glicol,  inhibitor  de  coroziune, 
biocid şi anti - scurgeri. Pregătit pentru utilizare 
ca fluid  caloportor  în  instalaţiile de pardoseli
încălzite,  panouri  solare.  Produsul  conţine 
inhibitor şi biocid pentru tratarea fenomenelor 

corozive, dezvoltare bacteriană, produse în 
acest tip de instalaţii. Formulat cu mono propilen
glicol, pregătit pentru protecţie la - 25
Produsul trebuie introdus într-o instalaţie curată.
Controlul trebuie realizat anual : densitate pentru
protecţia îngheţului şi Ph - ul pentru protecţia
anti - corozivă.

FLUID CALOPORTOR FLUIGEL

ECO 50
Ref. 3552

NOU

 02. GAMA  ECONOX® REZIDENŢIALĂ

1
litru

2 KG

1
litru

20
 litri

1
litru

Agrement eliberat de Direcţia Generală de Sănătate cu nr. DGS EA4NFC14 - 0003

º C.
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ANTIGEL SANITAR

NET GEL SANIT

Este  un  antigel  cu  inhibitori de coroziune elaborat
pentru încălzire centrală cu sau fără ACM. Răspunde
exigenţelor  relative  la  fluidul  caloportor eliberate de
direcţia Generală de Sănătate, cu ref DGS Ea4 Nr.
FC 15 - 0007 ( aviz disponibil pe site - ul 
www. anses.fr sau la cerere la adresa info@progalva.com ).

       Tabel orientativ pentru calculul concentarţiilor

Concentraţie % Densitate la 20 °C Protecţie în °C

50 1,045 -34

40 1,035 -22

30 1,025 -15

Determinarea cantităţii de  NET GEL SANIT  în instalaţii :

-  

-  

- Stabiliţi volumul instalaţiei
- Stabiliţi temperatura de protecţie a instalaţiei

Curăţarea instalaţiei :

Recomandăm cu  insistenţă curăţarea prealabilă  a 
instalaţiei.  Dacă  există   depuneri   de  mâl  sau  oxizi, 
acestea trebuie eliminate în mod obligatoriu înainte
de adăugarea antigelului.
Chiar în absenţa factorilor enumeraţi mai sus este
preferabil să se realizeze o golire şi o spălare completă
a instalaţiei înainte de a introduce NET GEL SANIT.

Introducerea  NET  GEL  SANITU-lui  în  instalaţii  se 

  

-
 

Controlul calităţii amestecului de antigel :
- Controlul se face din doi în doi ani.
- Pentru antigel : densitatea ( a se vedea tabelul ).
- Ph-ul pentru asigurarea protecţiei corozive.

Recomandări : 

O doză corespunzătoare a soluţiei de antigel se
stabileşte  pornind de  la  o  concentraţie de  cel 
puţin 30 % în scopul obţinerii unui bun echilibru al

Precauţii : 

Pentru deversare, a se vedea reglementările în vigoare.

Rezerve :

Produsul este destinat exclusiv uzului profesional. A se
raporta la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator : 

Produs cu destinaţie profesinală. A se conforma
instrucţiunilor. Declinăm orice responsabilitate dacă
produsul nu este utilizat conform prescripţiilor.

/   ANTIGEL  PENTRU ÎNCĂLZIRE - PE BAZĂ MONO - PROPILEN GLICOL

Lichid de culoare roz

Densitate 1,065

PH. 8,8

Nu este toxic

1000
 litri

Ref. 3557

Opţional :  Ref. 7576 : Refractometru   
Ref. 7571 : Hârtie  PH ( role ) 

Corespunde exigenţelor Direcţiei Generale de Sănătate : DGS EA4 N° FC 15-0007

Ref. 3545

10
Litri

poate face prin 2 metode :

1 - Se introduce NET GEL SANIT prin punctul cel mai 
înalt  al  instalaţiei, în  mai  multe  tranşe, în  scopul
omogenizării compoziţiei.
2 Se prepară amestecul de apă cu antigel într-un
rezervor pentru a obţine o omogenizare perfectă
amestec ce va fi introdus în instalaţie cu ajutorul
unei  pompe  de  injecţie  printr-un  punct  de  golire
sau robinet

rezervei inhibitoare şi alcaline.

ANTIGEL SANITAR03.
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/  ANTIGEL PENTRU INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE

Antigel pe bază de Mono Etilen Glicol şi inhibitori de
coroziune, utilizat în circuitele de  climatizare  şi de
încălzire fără ACM.
Corespunde normelor europene  NF 15601.

Tabel orientativ pentru calculul concentarţiilor

Concentraţie % Densitate la 20 °C Protecţie în °C

50 1,070 -35

40 1,055 -25

30 1,041 -16

Determinarea cantităţii de NET GEL CLIM RADIA   
ce trebuie injectată :

- Se face prin evaluarea capacităţii instalaţiei
- Prin determinarea temperaturii de protecţie ( vezi tabel )

Curăţarea instalaţiei :

- Recomandăm  cu  insintenţă curăţarea în  prealabil a
instalaţiei.
- Dacă există depuneri  de  mâl  sau  oxizi,  acestea
trebuie eliminate în mod obligatoriu înainte de adăugarea
antigelului. Chiar în absenţa factorilor enumeraţi  mai
sus este preferabil să se realizeze o golire şi o spălare
completă a instalaţiei înainte de introducerea antigelului.

Introducerea antigelului NET GEL CLIM RADIA  se poate 
realiza prin 2 metode  :

  1 - Se  introduce   NET  GEL CLIM RADIA  prin  punctul
cel mai înalt al instalaţiei, în mai multe tranşe, în scopul
omogienizării compoziţiei.

 2 -  Se  prepară  amestecul  de  apă  cu  antigel  într-un  

rezervor pentru a obţine o omogenizare perfectă, amestec
ce va fi introdus în instalaţie cu ajutorul unei pompe de
injecţie, printr-un punct de golire sau robinet.

Controlul calităţii amestecului de antigel : 
- Controlul se face din doi în doi ani.
- Pentru antigel : densitate (a se vedea tabelul ).
- Ph- ul pentru asigurarea protecţiei anticorozive.

Recomandări : 

Neavând calitate alimentară se recomandă
ca NET GEL CLIM RADIA - antigel special
pentru  circuitele  de  climatizare şi  încălzire 
să nu fie introdus în circuitele cu ACM.

 

Lichid de culoare roz

Densitate 1,13

PH 8,5 - 9

Toxic

NET GEL CLIM RADIA 

Ref. 3582

1000
 litri

Ref. 3554

200
litres

10
Litri O dozare corspunzătoare a soluţiei de antigel 

se stabileşte pornind de la o concentraţie de cel
puţin 30 % în scopul obţinerii unui bun echilibru

al rezervei inhibitoare şi alcaline.

Precauţiuni :

Pentru deversarea, a se vedea reglementările în

Rezerve :

Produsul este destinat exclusiv uzului profesional.
A se raporta la fişa de securitate disponibilă la 

Rezerve către utilizator  :

Produs cu destinaţie profesională. A se 
conforma instrucţiunilor. Declinăm orice 
responsabilitate dacă produsul nu este 
utilizat conform prescripţiilor.

vigoare.

cerere.
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/  ANTIGEL PENTRU REŢELE DE INCENDIU PE BAZĂ MONO - PROPILEN GLICOL 

NET GEL R.I
Antigel pe bază de mono propilen glicol şi inhibitori de

coroziune (protecţie multi - metale, inclusiv aluminiu),
o rezervă alcalină, biocid.
Caracterul anticoroziv corespunde normelor europene (CF 
norme NFR 15602-7). 

  Tabel orientativ pentru calculul concentraţiilor

Concentraţie % Densitate la 20 °C Protecţie în °C

50 1,024 -37

40 1,019 -23

30 1,014 -14

Determinarea cantităţii de NET GEL R.I :

- Se face prin evaluarea capacităţii instalaţiei.
- Prin determinarea temperaturii de protecţie (vezi tabel).

Curăţarea instalaţiei : 

Recomandăm cu insistenţă curăţarea în prealabil a  
instalaţiei.
Dacă  există  depuneri  de  mâl  sau  oxizi, acestea 
trebuie eliminate în mod obligatoriu înainte de adăugarea

antigelului NET GEL R.I. Chiar în absenţa factorilor

 

enumeraţi mai devreme este preferabil să se 
realizeze o golire şi o spălare completă a
instalaţiei  înainte  de  introducerea  antigelului.

Precauţiuni :

Pentru deversare, a se vedea reglementările în 

Lichid de culoare roz

Densitate 1,048

PH 8 - 9

Conţine un biocid

Ref. 3550

1000
 litri 

Ref. 3559

ANTIGEL SANITAR

Opţional :  Ref. 7576 : Refractometru 

Ref. 7571 : Hârtie PH ( role )

Rezerve către utilizator : 

Produs cu destinaţie profesională. A se 
conforma instrucţiunilor. Declinăm orice
responsabilitate dacă produsul nu este utilizat
conform prescripţiilor.

Utilizaţi biocizii înainte de folosire.
Citiţi eticheta şi informaţiile despre produs.

10

Litri
Recomandări : 

Pentru aplicarea acestuia în reţelele de incendiu
vă sfătuim să respectaţi  Apsad R1 ediţia 2008.
O dozare corespunzătoare a soluţiei de antigel
se stabileşte pornind de la o concentraţie de 
cel puţin 30 % în scopul obţinerii unui bun echilibru
al rezervei inhibitoare şi alcaline.

vigoare.

Rezerve : 

Produsul este destinat exclusiv uzului profesional.
A se raporta la fişa de securitate disponibilă la 
cerere.

ANTIGEL SANITAR03.
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04. DEDURIZARE

DEDURIZARE

/  STAŢII DE DEDURIZARE

DEDURIZATOR REZIDENŢIAL / VANĂ 5600 

Răşinile conţinute în buteliile cu dedurizatoarele noastre, au proprientatea de a reţine calcarul din apă prin schimb ionic.
Acestea au primit avizul Ministerului Sănătăţii din Franţa ca fiind produse ce pot trata apa destinată consumului uman.

220 volts monoPresiunea de lucru
de la 1,4 la 8,5 bars

Temperatura maximă
43 °C

Notă : Debitele comunicate sunt debite instantanee de vârf, cu pierderi de sarcină medie de 1 bar.

Gama bi-bloc 5600

Gama monobloc 5600

Opţional
Cronometric

Referinţă Referinţă L l H

8180 8190 4 L 230 400 520

8181 8191 10 L 310 425 660

8183 8193 15 L 310 425 990

8184 8194 20 L 310 425 1120

8185 8195 25 L 310 425 1120

Cronometric

Referinţa Referinţă
+

Volum

8200 8210 10 L 160 756 480 630 100 L

8202 8212 15 L 160 1083 480 630 100 L

8203 8213 20 L 210 1083 480 630 100 L

8205 8215 25 L 230 1083 480 630 100 L

8207 8217 35 L 260 1302 480 630 100 L

8208 8218 50 L 260 1565 480 630 100 L

8209 8219 75 L 330 1556 680 780 200 L

Ø Ø
H. H. 

Curăţător pentru răşină
Ref. 8545

Trusă TH
Ref. 7575

- Vană FLECK 5600 - 1’’. 
- By-pass bronz F 1’’. 
- Butelie din fibră de sticlă.

- Încărcătură de răşină.
- Rezervor pentru sare din polietilenă
- Flotor cu protecţie dublă.

Reglaj setare durată pe fiecare ciclu

Posibilitate de regenerare cronometrică
de la  1 la 99 zile,  
sau volumetrică până la 999,9 3m  

Regenerare forţată reglabilă

Reglarea orei de regenerare

220 volts mono transformat 
în 24 volts 50 hz

Racord de  1 <

Racordare la L
volume de răşină Debit  de vârf m³/h

Consum mediu 
de sare pe ciclu

de regenerare - Kg

4 L 1,15 0,75

10 L 1,15 1,5

15 L 1,5 2,25

20 L 1,5 3

25 L 1,5 3,75

35 L 1,9 5,25

50 L 2,35 7,5

75 L 3,9 11,25

Volumetric decalat

Volum de răşină

Dimensiuni în mm

L

Recipient + vană Bac de sare

Dimensiuni în mm

Volum de răşină

L

canal 1/2 

-

“

Volumetric decalat
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/  DEDURIZARE

220 volts mono

DEDURIZATOR REZIDENŢIAL / VANĂ 5700 VENUS 

DEDURIZATOR REZIDENŢIAL / VANĂ RUN

- Vană FLECK 5700 (electrică) - 1’’. 
- By-pass bronz F 1’’. 
- Butelie din fibră de sticlă

- Vană RUN. 
- By-pass plastic  ¾. 

Notă : Debitele comunicate sunt debite instantanee de vârf, cu o pierdere de sarcină medie de 1 bar.

Gama monobloc 5600

Opţional

Curăţător pentru răşini
Ref. 8545

Trusă TH
Ref. 7575

Presiunea de lucru

de la 1,4 până la 8,5 bari

Presiunea de lucru
de la 1,4 până la 8,5 bari

Temperatura maximă
43 °C

Temperatura maximă 
43 °C

L
volumul de răşină 3Debit de vârf m  /h

 Consum mediu de

sare pe ciclu de

regenerare - Kg

15 L 1,5 2,25

20 L 1,5 3

25 L 1,5 3,75

30 L 1,9 4,5

L
volumul de răşină 3Debit de vârf m  /h

 Consum mediu de

sare pe ciclu de
regenerare  - Kg

20 L 2 3

Cronometric
Volumetric

Volumetric decalat

Referinţa
L l H

vană 5700

8225 15 L 570 320 1115

8226 20 L 570 320 1115

8227 25 L 570 320 1115

8228 30 L 570 320 1115

Vană Run 8197 20L 328 328 1238

- Încărcătură de răşină
- Rezervor pentru sare din polietilenă
- Flotor cu protecţie dublă

- Butelie din fibră de sticlă.
- Încărcătură de răşină
- Rezervor pentru sare din polietilenă
- Flotor cu protecţie dublă.

L
   volumul de

răşină

Dimensiuni în mm

Răşinile conţinute în buteliile cu dedurizatoarele noastre, au proprientatea de a reţine calcarul din apă prin schimb ionic.
Acestea au primit avizul Ministerului Sănătăţii din Franţa ca fiind produse ce pot trata apa destinată consumului uman.
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05. DEDURIZARE

DEDURIZARE

/  DEDURIZATOR INDUSTRIAL

DEDURIZATOR INDUSTRIAL VANĂ 2910 RACORD DE 2’’ 

- Vană FLECK 2910 bronz - 2’’. 

- Butelie din fibră de sticlă.
- Încărcătură de răşină.
- Rezervor pentru sare şi planşeu din polietilenă
- Flotor cu protecţie dublă.

L
volumul de răşină 3Debit de vârf m  /h

Consum mediu de

sare pe ciclu de

regenerare - Kg

100 L 4,6 15

150 L 6,0 22,5

200 L 8,0 30

250 L 10,0 37,5

350 L 14 52,5

400 L 16 60

Notă : Debitele comunicate sunt debite instantanee de vârf, cu o pierdere de sarcină medie de 1,5 bari.

Gama 2900

Opţional

Vană by-pass proporţională
din bronz 1’’1/4 
Ref. 8396

Versiune programator
electronic 

Trusă TH
Ref. 7575

Această serie de dedurizatoare
posedă performanţe ridicate
şi o mare supleţe în posibilităţiile
de aplicaţii industriale.

Programator cu 5 cicluri,
cu o excelenţă fiabilitate.

Declanşarea regenerării
prin programator 
Cronometric de 12 zile
volumetric 

Racord de  2’’

220 volts mono transformaţi
în  24 volts 50 Hz

   Temperatura maximă 

40 °C

Cronometric Volumetric decalat Dimensiuni în  mm

Referinţă Referinţă
+

  Butelie Vană Bac  de sare

Ø
H. 

Ø
H. 

Volum

8260 8270 100 L 75 m3 369 1810 530 1050 200 L

8262 8272 150 L 75 m3 406 1810 690 980 300 L

8263 8273 200 L 75 m3 470 1932 840 900 500 L

8264 8274 250 L 375 m 3 552 1780 840 900 500 L

8266 8276 350 L 375 m 3 610 1925 1030 1130 750 L

8267 8277 400 L 375 m 3 770 2180 1030 1130 750 L

Dimensiunile sunt date pentru  1 butelie + 1 vană şi 1 bac de sare. 

NOU

Presiunea de lucru
de la 1,8 până la 8,5 bari

L
       volumul

de răşină

Versiune 

volumetrică

    m ³

Răşinile conţinute în buteliile cu dedurizatoarele noastre, au proprientatea de a reţine calcarul din apă prin schimb ionic.
Acestea au primit avizul Ministerului Sănătăţii din Franţa ca fiind produse ce pot trata apa destinată consumului uman.
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/  DEDURIZATOR INDUSTRIAL

DEDURIZATOR INDUSTRIAL  DUPLEX VANĂ  2910 
CU RACORD DE 2’’

- 2 Vane FLECK 2910 bronz - 2’’. 
- 1 Contor duplex. 
- 2 Butelii din fibră de sticlă.
- 2 Încărcături de răşină.
- 2 Rezervoare pentru sare şi

- 2 Flotoare cu protecţie dublă.

Gama 2910 duplex

Posedă performanţe ridicate şi
aplicaţii industriale multiple cu
cerinţă de apă dedurizată 24/24h
fără întrerupere.

Programator cu 5 cicluri,
cu o excelentă fiabilitate.

Declanşarea regenerării prin
alternanţă

Racord de  2’’

220 volts mono transformaţi
în 24 volts 50 hz

Presiunea de lucru
de la1,8 până la 8,5 bari

Temperatura maximă 
43 °C

Notă : Debitele comunicate sunt debite instantanee de vârf,
cu o pierdere de sarcină în medie de 1,5 bari.

L
volumul de răşină 3Debit de vârf m  /h

 
Consum mediu de

sare pe ciclu de
regenerare - Kg

2 x 100 L 4,6 15

2 x 150 L 6 22,5

2 x 200 L 8 30

2 x 250 L 10 37,5

2 x 350 L 14 52,5

2 x 400 L 16 30

Alternanţă

volumetrică

L
volumul

     m 

Dimensiuni în  mm

Referinţa
+

    Butelii Bac de sare

Ø
H. 

Ø
H. 

Volum

8315 2 x 100 L 75 m                                                   3 369 1950 530 1050 200 L

8316 2 x 150 L 75 m3 406 1950 690 980 300 L

8317 2 x 200 L 75 m3 470 2072 840 900 500 L

8318 2 x 250 L 375 m3 552 1920 840 900 500 L

8319 2 x 350 L 375 m3 610 2165 1030 1130 750 L

8320 2 x 400 L 375 m3 770 2325 1030 1130 750 L

Vană By-Pass proporţională 

Ref. 8397

Opţional

Versiune programator electronic

Trusă  TH
Ref. 7575

Dimensiunile sunt date pentru 1 butelie + 1 vană şi 1 bac de sare. 

NOU

planşeuri din polietilenă.

de răşină ³ vană

din bronz de 2 “

Răşinile conţinute în buteliile cu dedurizatoarele noastre, au proprientatea de a reţine calcarul din apă prin schimb ionic.
Acestea au primit avizul Ministerului Sănătăţii din Franţa ca fiind produse ce pot trata apa destinată consumului uman.
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06. ÎNTREŢINEREA  APEI ŞI A REŢELELOR

/  ANTICALCAR ELECTROMAGNETIC

ANTICALCAR

ANTICALCAR ELECTROMAGNETIC SANTAR

Protejează instalaţiile sanitare şi aparatele
menajere de daunele calcarului împiedicând
depunerea sa. Consumă puţină energie, este
inuzabil,  fără întreţinere,  reduce  considerabil
consumul  de energie specific  instalaţiilor  cu
depuneri de calcar. Produce  apă  potabilă 
cu toate proprietăţile sale minerale. Nu poluează, 
funcţionând pe principiul unui fenomen fizic natural,
nu necesită utilizarea produşilor chimici. SANTAR
este soluţia practică,  economică,  care respectă 
mediul,  soluţie  profesională  pentru  rezolvarea 
problemelor de depuneri de calcar. 

Se fixează pe conducta de apă fără a

o tăia după contor pentru a trata întreaga
instalaţie.
Există 7 modele, în funcţie de tipul de instalaţie,

Cum se instalează un SANTAR

După contor, pe orice tip de conducte
( plastic, oţel , cupru ) fără operaţiuni 
de instalare.

Calcarul indinspensabil omului este duşmanul instalaţiilor sanitare.

Referinţa Denumire Grosime Înălţime Lungime Putere Conductă

8034 S 1022 45 mm 74 mm 110 mm 4 

8035 A 1028 55 mm 74 mm 160 mm 9 

8042 IS 4 62 mm 125 mm 283 mm 36 W Ø ext 22  - 2 mm
Clădiri mici ( 6 apartamente )
Comercial

8044 IM 6 62 mm 125 mm 566 mm 54 W Ø ext 22 - 2 mm
Imobile de dimensiuni medii
(25 apartamente), intreprinderi  

Gama domestică  SANTAR

NOU

de dimensiuni medii, şcoli mici...

de mărimea clădirii şi de diametrul exterior al

conductelor pe care se instalează aparatul.
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W Ø ext 10 - 22 mm Garsonieră, apartamente mici

W Ø ext 10 - 28 mm Apartament mic, case mici

8040 D 1028 90 mm 70 mm 180 mm 15 W Ø ext 10 - 28 mm Casă, vilă

8041 C 2242 93 mm 135 mm 162 mm 20 W Ø ext 22 - 42 mm Comerciale, piscine

8043 C 4292 93 mm 135 mm 162 mm 20 W Ø ext 22 - 92 mm Comerciale, piscine



/  OSMOZĂ INVERSĂ

Apa care curge la robinetul dumneavoastră şi pe
care trebuie să o consumaţi, nu vă convine
( gust neplăcut,  mirosuri  neplăcute,  conţinut  în 
săruri  şi  în  metale  exagerat  şi  neconforme cu 

 

să treacă decât moleculele de apă şi opreşte  mai

Principiul de funcţionare :

Osmozorul invers are o funcţionare simplă şi este
foarte economic  pentru  a  înlătura  aproape toate
impurităţile din apă.
Funcţionare  uşoară,  eficace  :  presiunea  apei   ce
traversează membrana semipermeabilă, nu lasă

mult de 90 % din totalul impurităţiilor.  Acestea vor
fi imediat evacuate la canalul de scurgere.  
Tratamentul se face fără adaos de produşi chimici.

Sp  : ecificul apei de tratat 

°C

- TDS maxim 2000 ppm 
- PH cuprins între  4 şi 11
- Duritate  mai puţin de 170 ppm (dedurizator) 

- Fier mai puţin de 0,1 ppm 

- Bacterii apa trebuie să fie potabilă

Osmoseur Prolight
Ref. 8045

Osmozor Prolight Perméat

Ref. 8046

REZERVOR STANDARD PENTRU TOATE TIPURILE DE OSMOZOARE

Osmoseur Prolight Booster Pompe
Ref. 8047

11 
  litri

- 1 robinet auto-percutor
- 1 conexiune la canal
- 1 robinet de distribuţie
- 1 soluţie dezinfectantă
- Cuve pentru filtre opace
-  O membrană de  50 GPD ( capacitate de producţie de până la 190

litri pe zi, în funcţie de presiune, temperatură şi conţinutul  de minerale
din apa de la intrare ).

Osmoseur Prolight 

Presiunea apei 2,1 bari sau mai mult
Aparat compact livrat complet
Membrane şi filtre ce pot fi înlocuite

Osmozor Prolight Pompe Perméat 

Presiunea apei 2,1 bari sau mai mult
Aparat compact livrat complet
Membrane şi filtre ce pot fi înlocuite
Pompă Perméat necesară înlocuirii rapide şi 
eficace a rezervorului chiar şi cu o presiune redusă

Osmoseur Prolight Booster P ompe

Preiunea apei joasă. 
Aparat compact livrat complet
Membrane şi filtre ce pot fi înlocuite
Pompa Booster necesară în cazul unei presiuni a apei mai
joasă de 2,1  bari, pentru a  asigura o producţie  eficace şi 

OSMOZĂ INVERSĂ

De ce trebuie instalat un osmozor

legislaţia în vigoare ). între  4 şi 43

rapidă a apei.
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06. ÎNTREŢINEREA  APEI ŞI A REŢELELOR

ULTRAVIOLETE

/  ULTRAVIOLETE

Descriere
Eficacitatea acestei tehologii de dezinfecţie a apei este recunoscută pentru eliminarea legionellei, a microbilor, a bacteriilor, virusilor, protozoare,
respectând mediul. Este  metoda  ideală pentru eliminarea  microorganismelor din  apă permiţândui  astfel să devină  potabilă  din punct  de vedere 
bacteorologic. Apa va fi potabilă dacă şi parametrii chimici vor corespunde normelor.

Originea apei :
Apă / apă de foraj, puţ / apă de la reţea / apă de izvor, de suprafaţă / apă stocată în rezervor.

Avantaje
Instalare şi utilizare simplă / dezinfecţie 100 % fizică prin procedeul UV /  tratament  natural al apei fără adăugarea  şi  riscul  de  supradozaj  al 
produşilor chimici / o apă fără gust şi miros neplăcut / eficacitate dovedită pe microorganismele patogene pentru om / nu se formează sub-produşi
toxici / fără întreţinere.

Pre-filtrare înaintea tratamentului UV
Indicată pentru ca razele UV să fie optime şi neperturbate de către particulele în suspensie.

Tipuri de filtre

2100 2000 TIO-UV 10000

Ref. 8506 Ref. 8508 Ref. 8509 Ref. 8511

Diametru de racordare 3/4” 1” 3/4” + 1” 2”

    Debit maxim la temp de 30°C 1 2 2 10

Presiunea max. de utilizare (bar) 16 16 16 16

Temperatură max. 50°C 50°C 50°C 50°C

Greutate (kg) 3.7 4.5 6.4/6.6 9

Transmiterea apei ( % minim ) 90 90 90 90

Puterea lămpii (W) 11 25 25 95

Echipament / tip
Tablou

întreţinere

Buton
ON/OFF

Martor
Lampă

UV

Contor
orar Buzzer

1000 ECO

1000

2000 ECO

2000

TIO UV/ECO

10000

A B C E

270 155 135 396

270 155 135 396

270 155 135 582

270 155 135 582

240 187 194 641

NOU
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07. ANSAMBLU DOZATOR ŞI DE INJECŢIE

/  ANSAMBLU DOZATOR

CONTOARE

BAC DE DOZAJ

Dozajul consistă în introducerea unui cantităţi de produs de tratare apei într-un circuit.

Contoarele cu turbină sunt echipate cu un
cuplaj  magnetic. Turbina  este  în i mersie.
Perturbaţile datorate apei impure nu pot 
dăuna totalizatorului capsulat, sub vid şi rotativ.

Utilizare :

Contoarele emetoare sunt utilizate în cazul unui
tratament cu dozaj precis. Contorul comandă 

Contoare cu jeturi multiple
şi cadran uscat

30 °C maximum

Presiune maximă
16 bari

Materie polipropilenă
rotomulată

Gradat

Tampon superior
ø 140 mm

2 principii :

-  Cu un contor cu impulsii care comandă
o pompă dozatoare pentru circuitele deschise.

-  Cu  o măsură  de ( ph-ul sau altceva ) care  
comandă o pompă dozatoare, pentru circuitele

2 tipuri de instalaţii

- Circuit deschis tip apă sanitară sau de adaos
- Circuit închis tip încălzire sau răcire.

Diferite valori de impulsuri sunt posibile.

Ref. Descriere Volum

Dimensiuni în mm

H. 
Ø

8346 Bac de dozaj 120L 120 L 830 470

8354 Bac de dozaj 50L 50 L 455 400

Ref. DN 

Conexiune

Debit nominal
3în m /h

8340 15 Filetată 1/2’’ 1,5

8341 20 Filetată 3/4’’ 2,5

8342 25 Filetată 1’’ 3,5

8343 32 Filetată 1’’1/4 5

8344 40 Filetată 1’’1/2 10

8345 50 Filetată 2’’

Utilizarea contorului emetor de impulsii :

15

Contoarele emetoare sunt utilizate în cazul unui tratament cu dozaj precis. Contorul comandă pompei dozatoare să introducă produsul.
Sunt posibile diferite valori de impulsii.

închise.

Poziţie orizontală

Contor pentru apă rece

introducerea substanţei efectuată de pompa dozatoare.
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07. ANSAMBLU DOZATOR ŞI DE INJECŢIE

STAŢII DE DOZAJ

/  STAŢII DE DOZAJ

POMPE DE DOZAJ

Pompele dozatoare TEKNA funcţionează cu o 
frecvenţă de 160 până la 300 de impulsuri pe minut
permiţând  astfel  un  dozaj  uniform.  Materialele 
utilizate pentru fabricarea lor garantează o excelentă
compatibilitate cu produsele chimice. Contactul 
elastomer / produs lichid dozat permite utilizarea 
orcărui produs pentru tratarea apei şi a turnurilor 

Gamă proporţionale analogice

Gama proporţională permite de a avea atât o funcţie constantă
cât şi funcţiile proporţionale disponibile la acelaşi model.

Sonde pH şi Redox

Măsura ph şi REDOX rezultă din transformarea unui 
fenomen chimic în putere electrică care se citeşte
printr-un captor numit electrod. Electrozii sunt elemente
active care se compun din produşi cu viaţă limitată,
care  trebuiesc  calibraţi periodic  cu soluţii  tampon
(cablu 6 m).

Gama pH proporţional numerice PH sau Redox

Gama PH metrică TPR cu instrument de control
integrat poate funcţiona ca măsură, control şi reglaj
atât al ph - ului cât al potenţialului REDOX. Utilizând
sonda şi soluţiile tampon relative, unul şi acelaşi
produs permit îndeplinirea majorităţii exigenţelor ale
instalaţiilor mici de tratare a apei.

Corpul pompei
din  PVDF

Bile din ceramică

Scaun şi membrane din PTFE

Alimentare la 220 volts

Gradul de protecţie
IP 65

Temperatura
 de funcţionare  

- 10 + 40°C.

Pompa este furnizată
în serie cu un cablu de
alimentare  de 1.5 m

Instalaţie murală cu
fixaţia pe bacul de 
dozaj furnizată

Securitate nivel jos

Amorsaj manual

Între 4-20 ml/A pentru  
reglajul debitului

Ref. Descriere

în bari
Debit l/h

Tub  

Ø
 

în mm

Ø

injectorului

Frecvenţa
impulsurilor

pe minut
Volumul 

8336 Pompă  APG603 10 5 4 x 6 3/8’’ 160 0,52 cc

8337 Pompă  APG800 10 10 4 x 6 3/8’’ 300 0,52 cc

Ref. Descriere Scara Temperatura
maximă

Sonde pH 0… 14 pH 50 µ 60 °C 7 bari

8356 Sonde de Redox ± 200 mv 50 µ 60 °C 7 bari

Ref. Descriere

în bari
Debit l/h

Tub  

Ø
 

în mm

Ø

injectorului

Frecvenţa
impulsurilor

pe minut
Volumul

8352 Pompe  602 TPR               10 5 4 x 6 3/8’’ 160 0,52 cc

8353 Pompe  902 TPR               10 10 4 x 6 3/8’’ 300 0,52 cc

pH Soluţie
Redox 465m/n  
la 25 ° de 250 ml

pH 

Soluţii tampon 4.00 
20 °C de 250 ml
Ref. 8350

Soluţii tampon 7.00 
20 °C de 250 ml
Ref. 8351

Soluţie tampon pentru etalonarea sondei 

Precizia şi fiabilitatea măsurii a ph-ului sunt
influienţate de soluţia tampon utilizată pentru
calibrarea electrodului. Buteliile speciale cu cameră
dublă, garantează disponibilitatea unui eşantion de
soluţie nepoluată.

Detector de nivel pentru pompă  603 şi 800
Ref. 8335

Tubing 4 x 6 metri

Ref. 8338

NOU

Accesorii

8347

Conductibilitate
Presiune

corpului

corpului

Utilizare

de răcire.
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/  STAŢII DE DOZAJ

POMPE DOZATOARE HIDRAULICE FĂRĂ ELECTRICITATE
ŞI CONTOR

Faza 1 :

A împinge pistonul care antrenează ieşireaC 
amestecului în . În acelaşi timp pistonul dozator C
D  aspiră produsul şi îl introduce în camera 

de omogenizare. La cap de cursă sus clapetele de
emisie se deschid, clapetele de evacuare se închid. 2 1  

Faza 2 :

B coboară introducând o parte din soluţie
în camera de omogenizare. La capătul cursei jos

1 se deschid, iar clapetele de
2 se închid, ciclul repetându-se.

Ansamblul este montat
pe un cadru echipat de :

1 Filtru 20 µ debit 1200 l/h

1 Limitator de presiune
   de 4 bari

1 Manometru de presiune
   pentru control

1 Vană de baraj

1  Pompă dozatoare :
- Debit min 20 l/H 
- Debit max 1500 l/H 

- 2 Flexibile de
racordare

Presiunea minimă
0,5 bari

Presiunea maximă
5 bari

Temperatura de utilizare
40 °C

Notă  : Reglajul pompei pentru un dozaj de 0.2 % 

- 2 gr la litru de apă debitată
- În funcţie de fişa tehnică a produsului Prochlore 
- Pentru un dozaj de  150 mg/l, trebuie diluat la 50 % cu apă. 
- Calcul : în 1 litru Prochlore cu 48  clorometrice, sunt 152 g de clor liber 152000 mg  x 02 % + 304 mg diluând  
  produsul la 50 % dozajul va fi de 152 mg /L.

NOU

Ref. 3975

Grup de dozaj pentru tratarea şi decontaminarea 
reţelelor de apă sanitară.

Funcţionarea dozatorului proporţional :

Apa chiar şi în mică cantitate acţionează pistonul
dozator, care aspiră produsul şi îl introduce în apa
din conductă.

contor

vană

Grup dozator hidraulic

Apa

Pistonul

clapetele de evacuare 
admisie

°
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STAŢII DE DOZAJ 

/  STAŢII DE DOZAJ

Această pompă de injecţie manuală permite
injectarea produselor cum ar fi : antigelurile sau alte
substanţe pentru condiţionarea apei în instalaţiile 
de încălzire şi de apă sanitară ( fac excepţie solvenţii 
şi produsele derivate din produse petroliere ).

Se livrează cu :

- 1 manometru de la 0 la 5 bari
- 1 vană 1/4 tur 
- 1 clapetă anti-retur
- 1 supapă de securitate
-  1 furtun flexibil cu lungimea de 
   1 m cu racord femelă de 

5
 litri

Presiunea maximă
3 bari

Această pompă manuală vă permite injectarea produselor
cum ar fi produsele de condiţionarea apei în instalaţii
de încălzire şi apă sanitară ( fac excepţie solvenţii 
şi produsele derivate din produse petroliere ).

Caracteristici :

Presiune maximă 2 bari, debit pe impuls al pompei 0,5 L.

Se livrează cu :

1 flexibil lung de 1 m echipat cu un racord  femelă
de 12 x 17, de 1 tub de ambalaj care serveşte de rezervor
de retenţie a produsului care trebuie introdus în instalaţie.

NOU

Modelul 6 m3/h
Ref. 7564

Echipat cu :

2 vane
26 x 34

1 vană
33 x 42

1  

Modelul 15 m3/h
Ref. 7565

Echipat cu :

2 vane
50 x 60

1 vană
33 x 42

1 

Presiunea
de funcţionare

Presiunea
de funcţionare

Montat cu by-pass, permite introducerea produşilor în instalaţii precum şi decantarea mâlului.

INJECTOR MANUAL PENTRU REŢELE MICI

Ref. 3974

POMPĂ DE INJECŢIE MANUALĂ PENTRU REŢELE MICI

Ref. 41050

³⁄� 
„

VAS PENTRU INJECŢIE

aerisitor automatic aerisitor automatic

07. ANSAMBLU DOZATOR ŞI DE INJECŢIE
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POMPĂ DE INJECŢIE ELECTRICĂ PENTRU REŢELE MICI

Această pompă de injecţie permite injectarea
produselor cum ar fi antigelurile sau alte substanţe
pentru condiţionarea apei în instalaţiile de
încălzire şi de apă sanitară ( fac excepţie solvenţii şi
produsele derivate din produse petroliere ).

Livrat cu :

-  1 Flexibil lung de 5 m echipat cu un racord femelă
   ¼ vană cu bilă ¼ tură.

- 1 Flexibil pentru retur
- 1 Manometru de la 0 la 10 bari
- 1 Clapetă anti-retur
- 1 bac de depozitare sub rezervor (pentru Ref. 3978)

Opţional : 

1 Kit pulverizator (1 mâner, 1 întrerupător, 1 lance
    de 50 cm  şi o duză de 15/10).

Motor
electric
220 volts

Presiunea 0 la10 bari

Debit 342 l/h

30  sau 60 
litri Kit pulverizator (1 mâner,  1 întrerupător, 1 lance 

de 50 cm şi o duză de 15/10)

Ref. 3979

/  STAŢII DE DOZAJ

Pompă de injecţie electrică 10 bari 
fără cărucior
Ref. 3976 

30 Litri

Ref. 3977 

60 Litri

Pompă de injecţie electrică 10 bari
cu cărucior (urcă şi coboară 

Ref. 3978

60 Litri

Montaj posibil pe 30 L şi 60 L. Foto de ilustrare.

NOU

Pompă de injecţie electrică 10 bari 
fără cărucior scările)
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 08. FLEXIBILE ŞI SERTIZARE

 FLEXIBILE ŞI SERTIZARE

/  FLEXIBILE ŞI SERTIZARE

FLEXIBILE SANITARE DE SERTIZAT
Fabricate adhoc pe şantier în funcţie de necesităţi, de o
calitate şi o rezistenţă excepţională, din EPDM(pentru
sanitară) armătură în oţel-inox,temperatură -20 +100 °C.

Ref. Presiunea
Temperatura
maximă de
utilizare

Ø  
interior

Ø  
exterior

  L. colac

8685 15 bari 100 °C 8 mm 12 mm 30 metri

8686 15 bari 100 °C 10 mm 14 mm 30 metri

8687 15 bari 100 °C 13 mm 17 mm 30 metri

MANŞOANE DE SERTIZAT

Dulie de sertizat din alamă nichelată

Ref. 8700

DS8

Ø 
8 mm

Ref. 8701

DS10

Ø 
10 mm

Ref. 8702

DS13

Ø 
13 mm

RACORDURI MAMĂ CU PIULIŢĂ
Capăt mamă de înşurubat, plat, alamă nichelată

Ref. 8709 

3/8

Ø 
8 mm

Ref. 8712

1/2

Ø 
10 mm

Ref. 8710

1/2

Ø 
8 mm

Ref. 8722

3/4

Ø 
10 mm

Ref. 8714

1/2

Ø 
13 mm

Ref. 8711

3/8

Ø 
10 mm

Ref. 8713

3/8

Ø 
13 mm

Ref. 8715

3/4

Ø 
13 mm

Ref. Descriere
Ø  

Pentru flexibil

Ø  
Pentru tub

8750 Racord bicon de sertizat 8 mm

RACORD BICON DE SERTIZAT

8 x 10

Ref Descriere
Ø  

Pentru flexibil

Ø  
Pentru tub

8760 Racord inel de sertizat 8 mm

RACORD INEL DE SERTIZAT

8 x 10

RACORDURI TATĂ FIXE
Capăt tată fix, plat, alamă nichelată

Ref. 8731 

3/8

Ø 
8 mm

Ref. 8733

1/2

Ø 
10 mm

Ref. 8746

1/2

Ø 
8 mm

Ref. 8734

3/4

Ø 
10 mm

Ref. 8736

1/2

Ø 
13 mm

Ref. 8732

3/8

Ø 
10 mm

Ref. 8735

3/8

Ø 
13 mm

de lucru

Săculeţi

x 50
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Utilizat pentru tăierea flexibilelor sanitare care
au o armătură metalică sau textilă.

Serveşte la fabricarea flexibilelor. Fără stoc mare,

la locul depanajului, fabricaţi flexibile în funcţie de

necesităţi.

Aveţi nevoie de :

- Demontaţi flexibilul uzat

- Recuperaţi capetele existente

- Tăiaţi lungimea flexibilului nou 

- Montaţi la extremităţi manşoanele de sertizat

- Montaţi racordurile recuperate

- Sertizaţi

Permite sertizarea flexibilelor până la Ø 18 mm maxim

şi degajarea piuliţelor hexagonale de 22 sau 1/2.

L. 700 mm

Ø
120 mm

Greutate 4 kg

Permite sertizarea flexibilelor până la Ø 28 mm maxim
şi de a degaja piuliţele hexagonale de 32 sau 3/4.
Presa trebuie fixată într-o menghină.

L. 1 m

Ø
250 mm

Greutate 8 kg

MEMENTO

DN - 8 10 15 20 25 33 40 50

Pas de gaz 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1’’ 1’’ 1/4 1’’ ½ 2’’

Pas 
metric

5 x 10 8 x 13 12 x 17 15 x 21 20 x 27 26 x 34 33 x 42 40 x 49 50 x 60

/  FLEXIBILE ŞI SERTIZARE

CLEŞTE DE SERTIZAT

Ref. 5501

CLEŞTE DE TĂIAT

Ref. 5502

PRESĂ DE SERTIZAT

Ref. 5520
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 09. TRATAMENTUL REŢELELOR

 TRATAMENTUL REŢELELOR

/  TRATAMENTUL REŢELELOR DE APĂ

O GAMĂ LARGĂ DE PRODUŞI PENTRU NECESITĂŢIILE INSTALAŢIILOR
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ALEGEREA BUNĂ

Debit l/h

       Capacitatea                Detartrare     Eliminare mâl / dezoxidare    Pagina             

 
Ref. 3999

20 CC 4 8 L DA NU 70

Tubnet Classic
Ref. 4001

2300 l/h 1 8 L DA NU 70

Tubnet Classic 
Pression  
Ref. 4000

2300 l/h 1,3 8 L DA NU 71

Tubnet Prestige

Ref. 4005
2300 l/h 1,3 14 L DA NU 71

Tubnet 3100
Ref. 4023

3000 l/h 2 30 L DA DA 72

Tubnet 3100
kit V6 
Ref. 4024

3000 l/h 2 30 L DA DA 72

3000 l/h 2 30 L DA DA 73

Tubnet 600 0
Ref. 4011

6500 l/h 2,5 60 L DA DA 74

6500 l/h 2,5 60 L DA DA 74

Tubnet 1200 0
Ref. 4006

6500 l/h 2,5 180 L DA DA 75

Tubnet 12000 
kit V6

6500 l/h 2,5 180 L DA DA 75

Tubnet 2000 0
Ref. 4008

9000 l/h 2 180 L DA DA 76

Tubnet 20000 
kit V6 
Ref. 4009

9000 l/h 2 180 L DA DA 76

NOU

NOU

NOU

NOU

/  POMPE DE DETARTRAT, DEZOXIDAT, ELIMINAREA MÂLULUI

Presiune în bari rezervorului

Tubnet Manual

Tubnet 3100 
kit V6 

Ref. 4022
cu cărucior

Tubnet 6000 
kit V6 

Ref. 4012
cu cărucior

Ref. 4007
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POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL

/  POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL

TUBNET MANUAL

Ref. 3999

Detartrarea schimbătoarelor de căldură, de 
centrale murale, maşini de cafea şi orice 
reţea întartrată de mică capacitate, injectarea

Aplicaţii :

Detartrarea schimbătoarelor de căldură din
centralele murale, maşini de cafea şi orice
reţea cu depunere de calcar de mică capacitate.

Materialul pompei : PVC

Livrat cu 2 flexibile cu
Ø 12 lungime 2 m echipată
cu un racorduri de 15 x 21

Dimensiuni :
L 410 x 260 x 500 mm

Greutate : 4,6 kg

Materialul pompei
polipropilenă

Livvată cu 2 flexibile
Ø 12 lungime 2 m echipată
cu un racorduri de 15 x 21

Vană inversoare

Dimensiuni :
L 410 x 260 x 500 mm

Greutate : 9 kg

Ref. Descriere

Presiunea în bari Debit l/h

3999 Tubnet Manual 40 m/CE 20 CC pentru o pompare

Ref. Descriere Putere

Presiune în bari Debit l/h

4000 Tubnet Clasic Presiune 0,18 Kw 1.3 2300

Noua noastră gamă de pompe are o tehnologie foarte avansată, materialele utilizate pentru fabricarea lor sunt prevăzute pentru a rezista produşilor acizi sau
bazici. Gura lor de umplere este de Ø 90 pentru o umplere facilă. Stabilitatea şi etanşeitatea lor vă asigură un transport în siguranţă. 

8

     
 Rezervor din polietilenă  

tratat  anti-UV

  

de utilizare : 50°C

tratată anti-UV

 
de utilizare

50°C

produselor şi desfundare.

litri
Temperatura

TUBNET CLASIC PRESIUNE

Ref. 4000

Rezervor din polietilenă

8
litri

Temperatura

Aplicaţii :

POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL10. 
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POMPE DE DETARTRARE

/  POMPE DE DETARTRARE

TUBNET CLASIC
    Ref. 4001

Materialul pompei
polipropilenă

Livrată cu 2 flexibile de
Ø 12 lungime 2 m echipată
cu racorduri de 15 x 21

Dimensiuni :
L 410 x 260 x 500 mm

Greutate : 9 kg

Ref. Descriere Putere

Presiunea în bari Debit l/h

4005
Tubnet Prestige Presiune

0,18 Kw 1,3 2300

Materialul pompei 
polipropilenă

Livrată cu 2 fexibile de
Ø 12 lungime 2 m echipată
cu racorduri de 15 x 21

Vană inversoare

Dimensiuni :
L 680 x 340 x 530 mm

Greutate : 11kg 

tratată anti-UV

 
de utilizare

50°C

Ref. Descriere Putere

Presiunea în bari Debit l/h

4001 Tubnet Clasic INVERSOR 0,18 Kw 1 2300

tratată anti-UV

 
de utilizare

50°C

Aplicaţii :

8

     
  Rezervor din polietilenă  

litri
Temperatura

Detartrarea  schimbătoarelor  de  căldură din
centralele murale, maşini de cafea şi orice
reţea cu depunere de calcar de mică capacitate.

Detartrarea schimbătoarelor  de  căldură  din
centralele murale, maşini de cafea şi orice
reţea cu depunere de calcar de mică capacitate.

TUBNET PRESTIGE

Ref. 4005

Aplicaţii :

     
      Rezervor din polietilenă  

14
litri

Temperatura

Temperatura

Inversoare
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/  POMPE DE DETARTRARE

Opţional : Cartuş de grăsime
Ref. 4011PDOOJ

Opţional : Cartuş de grăsime
Ref. 4011PDOOJ

TUBNET 3100 INVERSOR + KIT V6 + BAC 

Ref. 4024

Aplicaţii :

Detartrare, dezoxidare, eliminarea mâlului din instalaţiile
din case şi apartamente.

Aplicaţii : 

Detartrare, dezoxidare, eliminarea mâlului din instalaţiile
din case şi apartamente.

Materialul pompei : polipropilenă

Volum necesar pentru circulaţia produsului

Presiune debit utilă pierderilor de sarcini din reţea 

Putere : 0,37 kW

Greutate : 15 kg

Livrată cu 2 furtune flexibile de 2,5 m, ø 16 mm, cu racorduri 15 x 21

Dimensiuni : L 490 x 360 x 580mm fără cărucior 

Materialul pompei : polipropilenă

Putere : 0,37 kW

Greutate : 19 kg

Livrată cu 2 flexibile de 2,5 m, ø 16 mm, racorduri de 15 x 21

Dimensiuni : L 490 x 360 x 580 mm fără cărucior

Presiunea 2 bari

Presiunea 2 bari

Debit 3000 l/h

Debit 3000 l/h

30
 litri de utilizare

50°C

Temperatura
de utilizare 

50°C

IMAGINE TERMICĂ  
Camera termică vă permite să 
detectaţi rapid problemele hidraulice
din instalaţiile de încălzire şi
climatizare.

POMPE DE DETARTRARE

TUBNET 3100 INVERSOR

Ref. 4023

Bac

Bac

30
 litri

Volum necesar pentru circulaţia produsului

Presiune debit utilă pierderilor de sarcini din reţea 

Temperatura

POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL10.
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POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL

TUBNET 3100 INVEROR+ KIT V6 + BAC + CĂRUCIOR

KIT V6 PENTRU  TUBNET 3100

Opţional : Cartuş de grăsime

Ref. 4011PDOOJ

/  POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL

Aplicaţii : 

Detartrare, dezoxidare, eliminarea mâlului
din instalaţiile din case şi apartamente.

Echipat cu roţi sub presiune cu axe 
deportate ( brevet ) pentru urcarea şi
coborârea scărilor, un bac de depozitare

Este un selector de circulaţie 

3 poziţii : 

- Circulaţie - clătire
- Oprire totală
- Circulaţia pompei ( detartrare, eliminare mâl )

Racordată,  permite  eliminarea  calcarului,  a mâlului  şi  clătirea
prin alternanţa circulaţiei fără a o decupla de la reţea. Vă asigură
facilitate, eficacitate, performanţă şi siguranţă.

Compoziţie : 

- Selector 6 căi
- 2 x 5 m de flexibil de clătire

Considerând obligaţia de a circula soluţia detartrantă, kit-ul sanitar permite un buclaj total, detartrarea conductelor ACS, în siguranţă, 

performanţă şi eficacitate.

Compoziţie : 

- 1 repartitor cu 5 căi, o sosire ( 5 dopuri )
- 5 flexibile de 5 m repartitor / liră
- 2 lire de racordare cu robinet tată de 24
- 1 liră de racordare robinet tată  28
- 1 liră de racordare robinet mamă 22
- 1 liră de racordare robinet rapid
- 3 furtune prelungitoare de clătire
- 1 cupă
- 1 valiză

Materialul pompei : polipropilenă

Volum necesar pentru circulaţia produsului

Presiune debit utilă pierderilor de sarcini din reţea

Putere : 0,37 kW

Greutate : 35 kg

Dimensiuni : L 490 x 360 x 580 mm fără cărucior

Presiunea 2 bari Debit 3000 l/h
de utilizare

50°C

Ref. 4022

Livrată cu 2 furtune flexibile de 2,5 m, ø 16 mm, cu racorduri 15 x 21

Bac

30
 litri

Temperatura

Ref. 19630

KIT CĂRUCIOR SCĂRI + BAC

Ref. 19632

KIT SANITAR

Ref. 19639 / 19640

a furtunelor în partea joasă.
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/  POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL

TUBNET 6000 inversor
Ref. 4011

TUBNET 6000 inversor + kit V6
Ref. 4012

Kit V6 pentru Tubnet 6000/12000/20000 inversor

Ref. 19660 

TUBNET 6000 4V

Materialul pompe :
polipropilenă

Volumul necesar
pentru circulaţia
produsului

Presiunea debit utilă
pierderilor de sarcină din reţea

Putere : 0,75 kW

Greutate : 46 kg (cu kit V6)

Dimensiuni : 
L 730 x 620 x h 970 mm

Livrată cu 2 flexibile de 2,5 m

Ø 20 mm cu racorduri 20 x 27

Echipată cu roţi sub presiune
cu axe deportate ( brevet )
pentru urcarea şi cobărârea
scărilor, un bac de depozitare
a furtunelor în partea joasă

Presiunea 2,5 bari

Debit 6500 l/h

60

Bac

Kit-ul V6 este un selector de circulaţie

- 2 x 5 

Temperatura
de utilizare :

50°C

Aplicaţii : 

Detartrare,  dezoxidare,  eliminarea  mâlului  din 
instalaţiile de case şi apartamente semi-colective.

Opţional :
Cartuş de grăsime :  R f. 4011PD00Je

  

10. POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL

IMAGINE TERMICĂ

Camera termică vă permite să 
detectaţi rapid problemele hidraulice
din instalaţiile de încălzire şi
climatizare.

 litri

3 poziţii :
- Circulaţie - clătire
- Oprire totală
- Circulaţia pompei ( detartrare, eliminare mâl )

Compoziţie :
- Selector 6 căi

m de flexibil de clătire
- 2 x 3 m de flexibil detartrare, eliminare mâl

Racordată, permite eliminarea calcarului, a mâlului
şi clătirea prin alternanţa circulaţiei fără a o decupla
de  la  reţea . Vă  asigură  facilitate,  eficacitate,
performanţă şi siguranţă.
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/  POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL

TUBNET 12000 4V

Aplicaţii : 
Detartrare,  dezoxidare,  eliminarea mâlului   din

instalaţiile caselor şi apartamente şi a instalaţiilor
necesitând un rezervor cu volum mare.

Putere : 0,75 kW

Mono : 220 volts

Greutate : 51 kgs  
(cu kit V6)

Dimensiuni : 

930 x 580 x 1125 mm

Echipată cu : 2 roţi orientabile
şi 2 roţi fixe cu frână

TUBNET 12000 inversor
Ref. 4006

TUBNET 12000 inversor + kit V6
Ref. 4007

180

      Bac

Debit 6500 l/h

Temperatura
de utilizare

50°C

Presiunea 2,5 bari

NOU

  

Materialul pompei :
polipropilenă

Volumul necesar
pentru circulaţia
produsului

Presiunea debit utilă
pierderilor de sarcină din reţea

Livrată cu 2 flexibile de 2,5 m

Ø 20 mm cu racorduri 20 x 27

Kit V6 pentru Tubnet 6000/12000/20000 
inversor

Ref. 19660 

Kit-ul V6 este un selector de circulaţie

3 poziţii :
- Circulaţie - clătire
- Oprire totală
- Circulaţia  pompei ( detartrare,  eliminare  mâl )

Compoziţie : 
- Selector 6 căi
- 2 x 5 m de flexibil de clătire
- 2 x 3 m de flexibil detartrare, eliminare mâl

Racordată, permite eliminarea calcarului, a mâlului
şi clătirea prin alternanţa circulaţiei fără a o decupla
de la reţea . Vă asigură  facilitate,  eficacitate,
performanţă şi siguranţă.

litri

IMAGINE TERMICĂ

Camera termică vă permite să 
detectaţi rapid problemele hidraulice
din instalaţiile de încălzire şi
climatizare.
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TUBNET 20000 4V
Aplicaţii : 

Putere : 1,1 kW

Tri : 380 volts

Greutate : 56 kg

Dimensiuni : 

L 930 x 580 x H 1125 mm

Presiunea 2 bari Debit 9000 l/h

180

           Bac

TUBNET 20000 inversor
Réf. 4008

TUBNET 20000 inversor + kit V6
Réf. 4009

TUBNET PE COMANDĂ

Pentru specialiştii de întreţinerea încălzirilor  PROGALVA ENERGIES
fabrică pe comandă grupuri de detartraj, de eliminarea mâlului
şi a oxizilor.
Trei criterii pentru a definii pompa: presiunea, debitul pompei şi
volumul rezervorului, funcţie de volumul şi caracteristicile instalaţiilor
care trebuiesc tratate în mod curent.

Descriere

Presiunea în bari Debit l/h

L
Capacitate bac

TUBNET 400 S 3 10 000 De definit

TUBNET peristatic 4 1000

TUBNET TH 1040 9 20 000

             Temperatura

de utilizare 
50°C

NOU

10. POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL

POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL

/ POMPE DE DETARTRARE, DEZOXIDARE, ELIMINARE MÂL

Materialul pompei :
polipropilenă

Volumul necesar
pentru circulaţia
produsului

Presiunea debit utilă
pierderilor de sarcină din reţea

Livrată cu 2 flexibile de 2,5 m

Ø 20 mm cu racorduri 20 x 27

Echipată cu : 2 roţi orientabile
şi 2 roţi fixe şi frână

Detartrare,  dezoxidare,  eliminarea  mâlului  din

instalaţiile caselor şi apartamente şi a instalaţiilor
necesitând un rezervor cu volum mare.

litri

Kit V6 pentru Tubnet 6000/12000/20000 
inversor

Ref. 19660 

Kit-ul V6 este un selector de circulaţie

3 poziţii :
- Circulaţie - clătire
- Oprire totală
- Circulaţia pompei ( detartrare, eliminare mâl )

Compoziţie : 
- Selector 6 căi
- 2 x 5 m de flexibil de clătire
- 2 x 3 m de flexibil detartrare, eliminare mâl

Racordată, permite eliminarea calcarului, a mâlului
şi clătirea prin alternanţa circulaţiei fără a o decupla
de la reţea . Vă asigură facilitate, eficacitate,
performanţă şi siguranţă.

De definit

De definit
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TRATAMENT CURATIV

/  PRODUŞI DETARTRANŢI

PRODUS DETARTRANT PE BAZĂ CLORHIDRICĂ

PRODUS DETARTRANT PE BAZĂ DE ACID CLORHIDRIC ŞI FOSFORIC

Produs detartrant cu acţiune rapidă compus
din acid clorhidric şi inhibitori de coroziune. Foarte
concentrat în acid, permite  dizolvarea  rapidă a 
calcarului carbonat şi sulfatat. Inhibitorii sunt dozaţi
pentru a respecta fierul, fonta, cupru, aluminiu şi
zincul în timpul operaţiei de detartrare, în afară de
inox. Neutralizarea  este  necesară  după  fiecare 
operaţiune.

Teste în laborator :

 

 

0,5L de CALEX CFF + 0,5L de apă pot dizolva
180 gr de calcar în  30’.
0,3L de CALEX CFF + 0,7L apă pot dizolva
80 gr de calcar în  30’.
Informaţii cu  titlu  indicativ  rezultatul  putând  varia
în funcţie de natura calcarului care trebuie dizolvat.

Nota : Sub 100g acid liber o soluţie detartrantă poate fi
considerată ca insuficient de eficace pentru a dizolva
calcarul într-un timp rezonabil.

Proprietăţi fizico - chimice :

- Lichid pe bază de HCL.
- Culoare gălbuie.
- pH Acid.
- Miscibil cu apă în orice proporţie.

Produs detartrant cu acţiune rapidă compus din 
acid clorhidric, acid fosforic, inhibitori de  
coroziune, tensioactivi  şi  antispumant.
Prin compoziţia sa  este un puternic detartrant şi
dezoxidant.
Dizolvă r apid  calcarul  şi oxizii stăpânind emulsiile
gazoase.
Respectă metalele : fierul, fonta, cupru, aluminiu și
zincul în timpul operaţiunii de detartrare, cu excepţia
inoxului.
Neutralizarea  este necesară  după  fiecare operaţiune.

Teste în laborator :

Proprietăţii fizico-chimice : 

- Lichid pe bază de  HCL + PO4H2.

- Culoare verde.
- pH Acid.
- Miscibil cu apă în orice proporţie.

Aplicaţii : 

 

-  

-  

Se utilizează prin imersie sau în circulaţie
cu o pompă de detartrare tip TUBNET.
Nu se utilizează în prezentă de inox sau zinc
sau aluminiu.
CALEX CFF trebuie utilizat întotdeauna diluat
cu apă maxim 50 % sau mai puţin în funcţie 
de operaţia de detartrare.

-  CALEX CFF dizolvă rapid calcarul. Gazele emise
prin dizolvare  trebuiesc  evacuate  din reţea  sau
din localul unde se intervine.

Recomandări :

Este  necesară  neutralizarea,  pasivizarea după
un detartraj cu CALEX CFF.

Rezerve :

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Aplicaţii : 

-  METALNET dizolvă rapid calcarul diminuând
formarea spumei.
Gazele eliberate prin dizolvare trebuiesc
evacuate  din  reţea  şi  aerisit  localul.

CALEX CFF

20
 litri

Ref. 4105

METALNET

5
 litri

Ref. 4096

METALNET

20
 litri

Ref. 4100

11. TRATAMENT PENTRU DETARTRARE A REŢELELOR DE APĂ

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Recomandări :

Este necesară neutralizarea, pasivizarea după
un detartraj cu METALNET.

Rezerve :

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Nota : Sub 100g acid liber o soluţie detartrantă poate fi
considerată ca insuficient  de  eficace  pentru a dizolva
calcarul într-un timp rezonabil.

0,5L de METALNET + 0,5L de apă pot dizolva
160 gr de calcar în  20’.
0,3L de METALNET + 0,7L apă pot dizolva
120 gr de calcar în  20’.
Informaţii  cu  titlu indicativ  rezultatul  putând varia
în funcţie de natura calcarului care trebuie dizolvat.

Se utilizează prin imersie sau în circulaţie
cu o pompă de detartrare tip TUBNET.
Nu se utilizează în prezentă de inox sau zinc
sau aluminiu.
METALNET trebuie utilizat întotdeauna diluat
cu apă maxim 50 % sau  mai puţin  în funcţie 
de operaţia de detartrare.

-  
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/  PRODUŞI DETARTRANŢI

PRODUS DE DETARTRARE PE BAZĂ DE ACID FOSFORIC

Produs  de  detartrare  şi  dezoxidare  cu  acţiune
mediu rapidă pe bază de acid fosforic, inhibitori
de coroziune şi tensioactivi.
Prin compoziţia sa CALEX INOX dizolvă rapid
calcarul şi oxizii producând o fosfatare asupra
suprafeţelor interioare din instalaţii.
Respectă metalele cum ar fi : fierul, inoxul,
fonta, cuprul, în afară de aluminiu şi zinc
pe perioada de detartrare.
Dacă golirea reţelei este totală o clătire este  
suficientă.

Teste în laborator : 

0,5L de CALEX INOX + 0,5L de apă pot
dizolva 100 gr de calcar în 60’.
0,3L de CALEX INOX + 0,7L de apă pot 
dizolva 70 gr de calcar în 60’.

Proprietăţi fizico-chimice : 

- Lichid pe bază de acid fosforic.
- Culoare neutră.
- PH Acid.
- Miscibil în apă în orice proporţie.

Aplicaţii : 

CALEX INOX  se  utilizează  pentru  detartrarea
aparatelor din inox.
Se poate utiliza în proporţii de 50 % CALEX INOX 
50 % CALEX CFF,  pentru  eliminarea  calcarului
şi dezoxidarea  canalizărilor.  Diluţia recomandată

PRODUS DETARTRANT PE BAZĂ DE ACID SULFAMIC ŞI FOSFORIC

Produs  detartrant  cu acţiune mediu  rapidă  compus  din
acid sulfamic şi fosforic.

Respectă metalele : fierul, fonta, cuprul, inoxul, aluminiu

în timp limitat de contact, exclus zincul.

Calex 2000 nu are emenaţii odorante şi agresive.

Teste în laboarator : 

0,5L de CALEX 2000 + 0,5L  de apă pot dizolva
70 gr de calcar în  60’.

0,3L de CALEX 2000 + 0,7L de apă pot dizolva

40 gr de calcar în  60’.

Proprietăţii fizico-chimice : 

- Lichid pe bază de acid sulfamic şi fosforic.

- Culoare portocalie.

Posedă o indicaţie colorimetrică care îi schimbă

culoarea în albastru la PH6.

- PH Acid.
- Miscibil în apă în orice proporţie.

Aplicaţii :

Se utilizează în circulaţie cu o pompă de 

detartrare de tip TUBNET.

Se utilizează unde este necesară evitarea

alterării sau degradării materialelor şi 

metalelor care pot fi în contact cu produsul.
Diluţia recomandată este de 40 - 50% cu apă 
pentru a obţine o soluţie eficace.

Recomandări : 

CALEX 2000 este un detartrant care nu are
capacitatea de a dizolva  mult  calcar  rapid,
dar  care  permite  o  utilizare  de  siguranţă.

CALEX INOX

CALEX 2000

Ref. 4085  

     litri
10

Informaţii cu titlu indicativ rezultatul putând varia
în funcţie de natura calcarului care trebuie dizolvat.

este de 40% cu apă pentru obţinerea unei soluţii

Recomandări : 

A nu se folosii produse pe baza de HCL.

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

     litri
10

Ref. 4108

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

eficace.

Informaţii cu titlu indicativ rezultatul putând varia
în funcţie de natura calcarului care trebuie dizolvat.
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11. 

detartrant rapid şi puternic destinat să elimine
calcarul  depus  în  aparatele de producţie de apă
caldă, încălzitoarelor, schimbătoarelor, pentru a

oţel,  inox,  fontă,  cupru,  bronz,  alamă, cauciucul
şi aproape toate plasticurile.
Este recomandat în mod special pentru detartrarea
aparatelor din inox, deoarece nu riscă să 
depasivizeze suprafaţa metalului.

Proprietăţi fizico-chimice :

Pudră acidă pe bază de acid sulfamic inhibat,
conţinând un agent indicator de activitate,
un agent antispumă  şi  un martor  de  clătire 

Ph concentrat : neaplicabil 

Pentru obţinerea unei soluţii acide de detartrare

Culoare : galbenă
Miros : particular, uşor acru
Forma : pudră cristalină umedă

Ph ( soluţie 0,1 % ) : 1,5 până la 2,5

Aplicaţii : 

litri de apă ( concentraţia minimă este de 250g
pentru 10 litri apă ).
Apa caldă accelerează detartrajul dar să nu se
depăşească 80 °C. 

Kit-ul  conţine 1L  de  detartrant şi  1/2L de neutralizant.
Detartrantul este o soluţie acidulată dozată pentru
a dizolva 150g calcar în 15 min, calcarul din  centralele
murale.
Produsul detartrant are indice colorimetric.
Neutralizantul aduce Ph-ul soluţiei detartrante la neutru
pentru a fi deversat la canal.

Mod de aplicare :  

  

2- Introduceţi 3L de apă în rezervorul pompei.
  

  

  

  

  

  

3- Puneţi vana inversoare în poziţie intermediară.
4- Porniţi  pompa  şi  basculaţi  vana  inversoare

alternativ stânga/dreapta în funcţie de sensul de
circulaţie ales.

5- Asiguraţi-vă că apa circulă, verificaţi etanşeitatea
racordurilor.

6- Cu pompa în circulaţie introduceţi progresiv
produsul detartrant.

7- Pentru respectarea mediului Ph-ul soluţiei deversate
la canal trebuie să fie între 6 - 8,5.  Neutralizaţi
înainte de deversare.

8- Repunerea în funcţie : dacă schimbătorul este repus
în funcţie imediat, clătiţi cu apa de la reţea.
Vana în poziţie intermediară.

Martorul de activitate : culoarea soluţiei din
galben devine verde, apoi albastru care 
indică epuizarea detartrantului şi necesitatea

este terminat ( culoare galbenă stabilă şi lipsă 
de emisie de gaze ), goliţi şi clătiţi de mai multe
ori până gând dispar urmele de produs precum 
şi mirosul martorului specific.

Recomandări : 

Dizolvă calcar până la 50 % din greutatea sa,
inhibă împotriva coroziunii, indicator de activitate
prin  schimbarea  culorii,  controlul  clătirii  prin 
martor olfactiv. Sub formă de pudră pentru o
utilizare fără pericol şi o manipulare uşoară şi
sigură. A nu se utiliza cu recipiente galvanizate

Ref. 40845

5 kg20 kg

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

olfactiv şi rapid. sau din aluminiu.

1- Racordaţi tur / retur a schimbătorului la pompă.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare
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/  PRODUSE DE NEUTRALIZARE

NEUTRALIZANT PUDRĂ DUPĂ DETARTRARE SAU DEZOXIDARE

Produs pudră compus din carbonat de sodiu 

şi fosfat trisodic, utilizat pentru neutralizarea
reziduurilor acide.

Proprietăţi fizico-chimice : 

- Pudră de culoare albă.
- pH bazic.
- Se dizolvă în apă.

Aplicaţii : 

NEUTREX se dizolvă în apă după modelul :
1 kg pentru 20L de apă. În urma operaţiei
de detartrare şi dezoxidare, după golire şi
clătire, injectarea NEUTREX-ului în instalaţie
permite neutralizarea tuturor reziduurilor acide.
Controlul neutralizării se face prin Ph-ul care

trebuie să se situeze între 9 -10.
Verificaţi dacă soluţia neutralizantă este bine

Recomandări : 

Nu introduceţi  NEUTREX  într-o soluţie prea 
acidă, ( reacţie chimică ).

NEUTRALIZANT LICHID, PASIVIZANT ŞI FILMOGEN DUPĂ DETARTRARE 
ŞI DEZOXIDARE

Este o combinaţie neutralizantă, pasivizantă 
şi  filmogenă. NPF neutralizează  reziduurile  acide 
şi pasivizează suprafaţa metalelor. NPF lasă un film 
protector  util  pentru  instalaţiile  sau  schimbătoarele
care trebuiesc să rămână goale înainte de umplere.

Proprietăţi fizico-chimice :

- Lichid de culoare verde clar.
- pH bazic.
- Miros neutru.

Aplicaţii : 

Se aplică în urma detartrării şi dezoxidării instalaţiilor,
după golire şi clătire. Injectarea cu NPF permite
neutralizarea şi pasivizarea tuturor reziduurilor acide.
Dozajul se situează între 0,5 şi 3 % în funcţie de Ph-ul
care trebuie să fie cuprins între 9,3 şi 12. Verificaţi dacă

soluţia NPF este bine repartizată în instalaţie.
Pentru o neutralizare eficace lăsaţi soluţia să
circule la cald sau la rece 1 oră înainte de golire.

Recomandări : 

A nu se stoca la temperaturi reduse.

NEUTRALIZANT LICHID PENTRU SOLUŢII UZATE

Este un produs chimic având la bază sodă
caustică, utilizat pentru neutralizarea soluţiilor
detartrante înainte de deversare, a căror Ph 

Proprietăţii fizico-chimice : 

- Lichid de culoare translucidă.
- pH bazic.
- Reacţie chimică exotermă.

Aplicaţii : 

Soluţia este gata preparată pentru utilizare. 
Se amestecă în solventul de calcar încă acid  
pentru a atinge o neutralizare care se situează 

Dacă soluţia de neutralizat este foarte 
încărcată în calcar dizolvat prin neutralizare
se va forma un precipitat. La volumele mari 
este necesară filtrarea înainte de deversare
pentru a respecta normele mediului (MES).

NEUTREX

Ref. 4102

NEUTREX

NEUTRAL

Ref. 4110

Ref. 4089  

NPF

20
litres

1 kg 8 kgs

12. NEUTRALIZAREA REŢELELOR DE APĂ ŞI A SOLUŢIILOR ACIDE

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

    

     litri
10

Ref.4090

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

repartizată în instalaţie înainte de golire.

este inferior la  6,5.

Recomandări : 

Dacă soluţia de neutralizat este prea acidă
vă sfătuim să o diluaţi înainte de a introduce 
NEUTRAL până se aduce ph-ul la 6,5 pentru 
a evita o încălzire puternică a soluţiei.

între 6,5 şi 8,5.

     litri
10
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13. 

Compoziţia  sa îi  oferă o mare  polivalenţă
(dispersant, anti-calcar, reductor de coroziune,
de zgomote, poli-metale)  şi nu  reclamă o 
tehnică particulară pentru utilizare şi contact.
Este utilizat pentru tratarea încălzirilor centrale,
a circuitelor închise de aer  condiţionat, a
preselor şi a condensatoarelor.

Proprietăţi fizico-chimice : 

-  Formulă detergentă complexă dispersantă,
cu inhibitor de coroziune.

- Aspect : lichid brun.
- pH (produs pur) : 10,2 aproximativ.
- Densitate la 20 °C : 1,045 aproximativ.
- Punct de cristalizare  : 0 °C.

Aplicaţii : 

Tratament preventiv : 
Dozajul între 1 - 3 litri/m  în funcţie de caracteristicile

3

apei  circuitului. Controlul se  efectuează  prin 
măsurarea ph-ului care trebuie să fie menţinut
peste 8,5. Controlul se face anual după ce s-a
efectuat un aport de apă signifiant, dacă este 

Curăţarea circuitului : 

Dozaj 1 - 2 litri pentru 100 litri de apă, 
încălziţi circuitul (50 - 60 
săptămâni de funcţionare, goliţi, clătiţi
şi introduceţi doza de preventiv, verificând ph-ul.

Recomandări : 

Pentru a evita ca oxizii şi mâlul puşi în suspensie
să creeze anomalii de funcţionare, orice
instalaţie având mai mult de 2 ani fără tratament
necesită o  curăţare  înaintea  unui  tratament de
întreţinere. Orice instalaţie veche şi foarte murdară
necesită un audit înainte de curăţare.

5
 litri

Ref. 7528

Produs « 2 în 1 » a cărui calităţi servesc atât la spălarea 
instalaţiilor noi pentru neutralizarea reziduurilor, grăsimilor,
calaminelor, mineralelor etc cât şi la eliminarea mâlului din
instalaţiile vechi indiferent de vârsta lor. Prin acţiunea sa
detergentă şi  dispersantă, pune în  suspensie mâlul şi
depunerile care pot fi eliminate prin clătire. Dizolvă uşor
calcarul. Convine  perfect  curăţării instalaţiilor  vechi  fără 

şi materialele din instalaţiile de încălzire ( chiar  şi  aluminiul
aşa cum este preconizat ).

Proprietăţi fizico-chimice : 

Formulă complexă detergentă şi dispersantă.
Conţine un polimer şi agenţi inhibitori.
Culoare : maro deschis.
Miros : uşor a peşte.
Formă : lichidă uşor vâscoasă.

Densitate : 1,16 - 1,20

Aplicaţii : 

Goliţi instalaţia eliminând depunerile în suspensie,
introduceţi produsul în instalaţie.

Instalaţii noi : 

Se introduce 0,5%, se urcă în temperatură instalaţia
şi se lasă să circule 2 ore. 

Instalaţii vechi : 

Dozaj 1% în instalaţia care funcţioneză în condiţii
normale o săptămână sau 48 ore în funcţionare

forţată contiună ( 70 C ). Cu o pompă 

într-o zi ( consultaţi serviciul nostru tehnic ).
Clătiţi  instalaţia  până  când apa  iasă curată.
Pentru  a prevenii depunere de mâl  şi  calcar,
oxidarea, coroziunea, scăderea randamentului,

Recomandări : 

Pentru a obţine un rezultat bun instalaţia
trebuie să poată fi golită în întregime. Vanele
motorizate şi robineţii termostatici trebuie să 
rămână în timpul operaţiunii. În cazul unui vas
de expansiune deschis verificaţi ca prea-plinul
să  nu  deverseze.  Dacă  instalaţia  este  foarte
mâloasă 2  tratamente succesive sunt  indicate
decât un singur tratament cu supradoză.

Ref. 40210

20
 litri

Ref. 40215

5
 litri

20
 litri

Ref. 7528

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

°C). După 1-2

necesar.

°

0



/  PRODUS PENTRU ELIMINAREA MÂLULUI

ELIMINAREA MÂLULUI PE BAZĂ ALCALINĂ

Conceput pentru realizarea tratamentelor curative
de eliminarea mâlului din instalaţii. DBR 80 permite
disocierea mâlului, oxizilor metalici, şi a mineralelor
care conţin carbonaţi. Prezervă metalele (cupru,
fontă, fier) şi instaurează un mediu reductor de
oxigen. Produsul  poate  rămâne în instalaţie  timpul
necesar  pentru  a  normaliza  circulaţia şi a o curăţa.
O operaţie de eliminarea mâlului cu DBR 80 se
poate derula pe mai multe luni fără a altera
buna funcţionare a circuitului. Astfel tratamentul
curativ şi preventiv sunt asociaţi.
DBR 80 este  un produs bazic  şi utilizarea sa este
incompatibilă  dacă  instalaţia  conţine  aluminiu, 
aliaje şi derivate.

2

Proprietăţi fizico-chimice : 

- Produs lichid gata de utilizare.

- pH bazic.

- Densitate la 20 °C : 1,12.

- Alcalin, dispersant.

- Reductor de oxigen şi de CO

- Inhibitor de coroziunea cuprului şi a fierului.

Aplicaţii : 

În colectiv : 

Dozajul variază în funcţie de importanţa şi cantitatea
depunerilor de eliminat.
Se introduce între 1 -3 % DBR. Ph - ul trebuie menţinut
la minim 10 pe durata tratamentului curativ.

Introducerea în instalaţie se face cu un dozator.
Instalaţia trebuie echipată în prealabil cu vane de golire
în partea inferioară a coloanei, cu vase de recuprearea
mâlului  sau  cu  filtre  magnetice  pentru  evacuarea 
depunerilor  disociate şi  fluidificate de către DBR 80,
puse în circulaţie.

Individual : 

Prin circulaţie cu ajutorul unei pompe de tip TUBNET,
dozajul  poate  varia  de  la 6 la 10 %  sau  prin  două
operaţiuni  succesive  de  la 3 la 5 %,  separate  printr-o
clătire sau prin montarea unui captor magnetic.

de DBR/m  :3

- PH : 9,5 la 10.
- SO3 : 10 m

kg/m3

    reduc 20g/m  de oxigen dizolvat.

- P2O5 : 35 mg/l.

Recomandări : 

Tratamentul de eliminarea mâlului cu DBR 80 convine
perfect  reţelelor  mari  dotate  cu  captare magnetică
pentru eliminarea bornelor şi prezervarea riscului
de colmataj. Operaţiunea se va efectua în sezonul
rece, ameliorând progresiv funcţionarea instalaţiei.

Modul de operare 

( treceri prin sol şi pereţi ), a radiatoarelor
( ambianţă umidă ), zonele de slabă circulaţie
( sau obstrucţie ), blocaj de vane, etc.

Important :

3. Verificaţi dispersia produsului  în  toată instalaţia  

6. Controlaţi  turbicitatea ( MIS ),fluidului circulant.  

7. Când  instalaţia  încălzeşte peste  tot iar fluidul  

Verificaţi  Ph-ul ( neutru )  în diverse  puncte  ale
   

 
  

  

Acţiunea tratamentului consistă în eliminarea
oxizilor de carbonaţi încrustaţi şi pulverulenţi.
Produsele utilizate respectă componenţii instalaţiei,
dar dacă vor survenii scurgeri  în  urma eliminării
depunerilor colmatante, trebuie anticipat şi făcute
reţineri.

1. Vidanjă totală pentru evacuarea mâlului.
Notă : pe instalaţiile mari această operaţiune nu
este întotdeauna posibilă.

2. Introducerea dozei de DBR 80.

prin măsurarea Ph-ului (Ph 10 în timpul operaţiei).
4. Vidanjaţi deschizând vanele din partea de jos a
coloanelor sau prin captorii magnetici.
5. Verificaţi repartiţie încălzirii.

circulant este limpede, goliţi şi clătiţi cu apa de la
reţea, creând circuite preferenţiale de clătire.

instalaţiei.
8. Introduceţi produs inhibitor de coroziune.

10
 litri

Ref. 7509

20
 litri

Ref. 7511

DBR 80

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Bază de control pentru 10 kg 

33

Prealabil : 

Înainte  de  intervenţie  verificaţi  funcţionabilitatea
sistemelor  de  degazare.  Verificaţi  de  asemeni
starea generală a instalaţiei pentru anticiparea
riscului de scurgeri, a coroziunii interne şi
externe a ţevilor.
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 /  PRODUS INHIBITOR DE COROZIUNE ŞI DE DEPUNEREA CALCARULUI 
 INSTALAŢII INDUSTRIALE ŞI COLECTIVE

½
 litri

Ref. 7500

5
 litri

Ref. 7502

2
 litri

Ref. 7501

20
 litri

Ref. 7503

20
litres

Ref. 40130

Compoziția lui îi oferă o mare
polivalență de acțiune,
( dispersant, anti - calcar,
reductor de coroziune, reductor
de zgomote ), ușor de introdus
și de controlat. Este utilizat la
tratarea apei din instalațiile de
încălzire centrală, a circuitelor
închise de răcire, a preselor, a
condensatoarelor. Compatibil cu toate metalele.

Proprietăți fizico-chimice : 

- Formulă complexă detergentă și dispersantă
cu ajutorul inhibitoriilor.

- Aspect : lichid brun limpede.
- pH (produs pur) : 10,2 aproximativ.

care conţin materiale de sinteză : 
PEX, PB, PP. În acest caz utilizaţi protectorul
ECO 110, ECO 120.

Aplicaţii : 

Concentraţia  preconizată  este  de 1 %. Un 
supra-dozaj  este fără consecinţe. Instalaţia
trebuie  curăţată  cu  ECO 210  înainte  de 
introducerea  produsului ECO 130,  pentru a 
elimina orice depunere sau materie indezirabilă.
Astfel se redă randamentul inţial al centralei.
Controlaţi anual Ph-ul sau în caz de adaos de 

- Densitate la 20 °C : 1,045 aproximativ.

- Punct de cristalizare : 0 °C.

3
 în funcție de

°C.

Aplicații : 

Preventiv : Dozaj de 1 - 3 litri m
caracteristicile apei din circuit. Controlul se face
anual prin măsurarea Ph-ului care trebuie menținut
superior la 8,5 sau în caz de adaos important de 
apă.
În curativ pentru curățarea circuitelor : 
Dozaj de 1-2 litri pentru 100 litri apă din circuit.
Circuitul trebuie încălzit la 50-60
După 1-2 săptămâni de funcționare, clătiți și puneți
doza preventivă verificând Ph-ul.

Recomandări : 
Instalațiile netratate având mai mult de 2 ani, trebuie
curățate înainte de introducerea dozei de întreținere.

Special  conceput  pentru  protecţia  împotriva
coroziunii şi a depunerii de calcar în instalaţii.
Compatibil cu orice centrale şi  tip de instalaţii,
materii de sinteză : PLX, PB, PP.
ECO 120 nu protejează dar nu este agresiv 
cu aluminiu. 

Aplicaţii :

Concentraţia preconizată este de 1 %. Supra
dozajul este fără consecinţe. Într-o instalaţie
nouă ECO 120 poate fi introdus fără o spălare
prealabilă dar este indicată o clătire repetată.
La o instalaţie veche se curăţă în prealabil cu ECO
210. Controlaţi anual Ph-ul sau în caz  de  adaos de
apă important.

La nevoie reactualizaţi dozajul produsului. Durata
de viaţă a protecţiei poate exceda 5 ani intr-o
instalaţie curată şi corect întreţinută. 
Este contraindicat  folosirea unei ape dedurizate
pentru umplerea instalaţiei.

ECO120ECO120

  ECO130 ECO130

20
 litri

20
litres

Ref. 40120

/  PRODUS ÎMPOTRIVA COROZIUNII ŞI DE DETARTRARE 

Proprietăţi fizico-chimice : 
Complex de inhibitori: organici, calcar,
anorganici,  de  coroziune,  agenţi de
sinergie. Conţine biocid.
- Culoare : gălbui pai.
- Miros : specific.
- Formă : lichidă. 

(poate conţine cristale)
- pH (concentrat) : 8,5 - 9,0

pH ( în soluţie 1 % ) : 7,6 - 8,0
- Densitate : 1,15 - 1,17

Proprietăţi fizico-chimice : 

 
 

 
 

- Culoare : galben pai.
- Miros : specific.
- Forma : lichidă.

(poate conţine cristale).
- pH (concentrat) : 7,8.

- Densitate : 1,065 - 1,075.

HYDROCHAUFF DÉSEMBOUANT 

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Complex de inhibitori: organici, calcar,
anorganici,  de  coroziune,  agenţi de
sinergie. Conţine biocid.

pH ( în soluţie  ) : 8 - 8,5.

Special  conceput  pentru  protecţia  împotriva
coroziunii şi a depunerii de calcar în instalaţii.

ECO 130 nu protejează aluminiu.

La nevoie reactualizaţi dozajul produsului. Durata
de viaţă a protecţiei poate exceda 5 ani intr-o
instalaţie curată şi corect întreţinută. 

apă important.

Este incompatibil cu instalaţii de ACS şi 

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.
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/  PRODUSE DE DEZOXIDARE ŞI ELIMINAREA MÂLULUI

/  ACID ORGANIC

ACID ORGANIC
DESOX 80

PRODUS DE DEZOXIDARE ŞI ELIMINAREA MÂLULUI

Este o soluţie compusă din acid citric, sulfamic,
glicolic. Prin compoziţia sa dizolvă carbonaţii şi oxizii.
Permite dizolvarea depunerilor de calcar şi a oxizilor.
Acţiunea  produsului  este  rapidă  şi asigură o curăţare
completă a instalaţiilor. Nu atacă metalele din care sunt
compuse  acestea  pe timpul  operaţiei  de curăţare.

-  

Aplicaţii : 

DESOX 80 poate fi utilizat în 2 feluri : 
- Prin injectare şi circulare cu ajutorul pompei instalaţiei.

Prin circulare forţată cu ajutorul unei pompe de tip
TUBNET.

Dozajul se situează între 5 - 10 % în funcţie de gradul
de eliminare a depunerilor din instalaţie, posibilitatea
de încălzire şi timpul de circulaţie. Într-o instalaţie 
foarte murdară se recomandă a se acţiona de 2 ori.

Prealabil : 

Înainte de a interveni la o instalaţie trebuie verificată
funcţionalitatea supapelor  şi a  aerisitoarelor şi starea
generală  pentru a  măsura şi  anticipa  riscurile  de
scurgeri  la  coroziunea  internă şi  externă  a ţevilor
( trecerile  prin sol şi pereţi ), a  radiatoarelor
( ambianţă umedă ), a  zonelor  de slabă circulaţie
( atenţie  la  înfundare ),  blocajul  robineţilor,  etc.

Important : 

Acţiunea   tratamentului   constă  în   eliminarea 
oxizilor şi a carbonaţilor încrustaţi sau în suspensie.
Produsul  respectă  elementele  componente ale
instalaţiei. Trebuie anticipat că pot apărea scurgeri
în urma eliminării depunerilor colmatante.
1. Golirea instalaţiei.
2. Umplerea şi introducerea dozajului.

Permite eliminarea zgomotelor din centrale.
Compatibile cu toate materialele uzuale, furnizat 
cu săculeţ de clătire.

Prin  tripla  sa acţiune permite  renovarea radicală
a  instalaţiilor  de încălzire. Dizolvă calcarul, mâlul,
oxizii şi  dezoxidează metalele, redând curăţenia

şi elimină zgomotele din centrală. Este adaptat pentru
renovarea  instalaţiilor  din planşeu  încălzit cu tuburi
din plastic, dizolvă depunerile solidificate din interiorul
acestora.

Aplicaţii : 

Clătiţi  instalaţia  până când  vine apă  limpede.
Dizolvaţi  ECO 30 în  apă caldă şi  introduceţi  în
circuit. Menţineţi instalaţia 5 zile în  condiţie  normală
sau 48 în mers forţat continuu (70/80 C). Pentru
un detartraj separat al centralei ( dozaj 10%) faceţi
să  funcţioneze  în  buclă ( 6/8 ore la 80/90  C).
În timpul operaţiei dacă Ph-ul devine superior la 4 trebuie
adăugat produs. Când Ph-ul rămâne stabil la o 
valoare joasă şi nu se mai produc gaze, operaţiunea
este terminată şi trebuie golită instalaţia imediat,
( cu apa încă caldă ) şi clătiţi bine.

3. A se verifica dacă produsul circulă bine în toată  
instalaţia prin măsurarea Ph-ului care trebuie
să fie de aproximativ 1 în toate radiatoarele sau
punctele de de aerisire. 

4. A se pune în funcţiune de la 4 la 48 ore.
5. A se verifica dacă instalaţia încălzeşte uniform.
6. Golirea totală a instalaţiei.
7. Clătirea instalaţiei acţionând asupra robineţilor  

de la radiatoare şi de la circuite pentru 
a crea o circulaţie preferenţială la clătire.

Verificaţi Ph-ul în diferite puncte ale instalaţiei,
care trebuie să fie neutru ( pH  între 6 şi 7 ).

8. Umplerea  şi  introducerea  neutralizantului.  A  se

controla dacă soluţia circulă în toată instalaţia prin
Ph, care trebuie să fie mai mare decât 10.

9. A  se  circula  timp  de o  oră.  Golirea şi clătirea
până când apa iese curată iar Ph-ul este neutru

10. Se introduce un inhibitor de coroziune.  

Recomandări : 

DESOX 80  este  un  produs  acid.  Trebuie  să vă 
asiguraţi  că  eliminarea  gazelor  din  instalaţie 
decurge normal. Având în vedere că pot exista
porţiuni greu accesibile în timpul golirii, este necesar
să neutralizaţi după golire şi clătire.

La ultima clătire adăugaţi săculeţul neutralizant şi
lăsaţi să circule 1/2 ore. Clătiţi până apa iasă limpede
şi  neutră. Pentru  prevenirea  coroziunii,  depunerii
calcarului,  păstrarea  randamentului,  protejaţi  
instalaţia  cu  produsul  ECONOX  apropriat.

Recomandări : 

Pentru obţinerea unui bun rezultat instalaţia trebuie
prevăzută cu vidanjă totală iar vanele motorizate
şi robinetele termostatice să rămână deschise în 
timpul operaţiei de curăţare.

10
 litri

20
 litri

Ref. 7480Ref. 7479

20 kg

Ref. 40300

5 kg

Ref. 40305

- Lichid de culoare galbenă clară.
- pH între 4 şi 5. 
- Stabilitate până la 95 °C.

Proprietăţi fizico-chimice : 

Formulă complexă pe bază de acizi
organici de grade alimentare inhibate.
Conţine un antispumant.
Couloare : albă cremoasă.
Formă : pudră cristalină umedă.
Ph : neaplicabil  

ECO30

  ECO30   ECO30

TRATAMENTUL CURATIV AL REŢELELOR

Proprietăţi fizico-chimice : 

NOU

°

°

Soluţie : ( concentrată 2 %) 1,5 la 2.

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.
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PRODUS DEZOXIDANT PE BAZĂ DE ACIZI TARI

Este  o  soluţie  compusă din acid clorhidric,  fosforic,
sulfamic, inhibitori şi tensioactivi.  Dizolvă  rapid
oxizii şi carbonaţii. Se  aplică în cazul canalizărilor
încărcate. Aplicarea produsului u se face în circuit
închis, ci cu buclă cu ajutorul unei pompe TUBNET
pentru eliminarea gazelor. Instalaţia trebuie să fie 
de dimensiuni controlabile. DDS 80 se aplică pentru
restabilirea în zonele  instalaţiei  pline  cu mâl şi cu
riscul  de  obturare  precum şi  pentru  eliminarea 
calcarului şi  dezoxidarea  instalaţiilor de  ACM.
Nu atacă metalele precum : ferul, fonta, cupru,
inoxul, exceptând zincul  şi  aluminiu  pe  durata
operaţiunii de curăţare.

Proprietăţi fizico-chimice : 

- Lichid de culoare gălbuie.
- pH acid.
- Miscibil cu apă în orice proporţie.

Aplicaţii : 

- Se utilizează în concentraţie de 20-30 %.
- Se aplică cu ajutorul unei pompe TUBNET

într-un loc bine aerisit. Durata de circulaţie 
poate  varia  între 4 şi 12 ore  în  funcţie  de
concentraţie şi  de  gradul de depuneri în 
canalizări.
După verificarea depunerilor eliminate,aceasta 
trebuie golită si neutralizată.

Recomandări : 

DDS 80 garantează eliminarea oxizilor şi a
carbonaţilor colmataţi. Este important ca instalaţia
să fie controlată, pentru a se interveni, dacă 
este necesar în timpul operaţiunii.

10
 litri

20
 litri

Ref. 7530Ref. 7529

KIT PENTRU DEZOXIDAREA ŞI ELIMINAREA MÂLULUI
DIN INSTALAŢIILE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ (KIT DB)

Este un ansamblu compus din 3 produse :

- 5 L de DESOX 80.
- 2 L de Neutralizant.
- 2 L de Protector inhibitor de coroziune.
Pentru  a trata  o instalaţie de încălzire, în funcţie
de volumul de apă, cu Kit-ul DB aplicatorul nu are
altceva de făcut decât să le aplice astfel :

Prealabil :

Înainte de a intervenii la
o instalaţie trebuie să se verifice
dacă  este  echipată  cu un
sistem  de  aerisire  şi cu  o
supapă  funcţionabilă.
Trebuie verificată de asemenea
starea   generală  a   instalaţiei
pentru  a măsura şi  anticipa
riscurile de scurgeri, coroziunea
internă şi externă a ţevilor.
Trecerea acestora  prin zid şi
sol,  radiatoarele ( umiditate
ambientală), zonele cu circulaţie
proastă, blocajul vanelor, etc.

Important :

Acţiunea  tratamentului  constă  în  eliminarea 
oxiziilor şi a carbonaţiilor încrustaţi şi în suspensie.
Produsele  utilizate  respectă  componentele 
instalaţiei,  dar  trebuie  anticipate  eventualele 
pierderi de apă ivite în urma înlăturării reziduurilor

prin tratamentul chimic.

Mod de aplicare : 

1. Golirea completă a instalaţiei.
2. Reumplerea şi introducerea a 5L desox 80  
pentru 100L  apă în instalaţie.

3. Verificaţi dacă produsul circulă prin instalaţie  
prin verificarea Ph-ului în timpul duratei
tratamentului, care trebuie să fie aproximativ
1 în toată instalaţia.
4. Instalaţia de încălzire trebuie să fie funcţională  
timp de 48 ore.
5. Verificaţi dacă instalaţia încălzeşte uniform.
6. Golirea totală a instalaţiei.
7. Clătirea cu apă de la reţea acţionând robinetele 
radiatoarelor, pentru a creea o circulaţie
preferenţială, radiator cu radiator şi verificaţi
Ph-ul care trebuie să fie cuprins între
( 6 şi 7) de neutralitate.
8. Reumplerea instalaţiei adăugând 2 litri de 
neutralizant pentru 100 litri de apă. Verificaţi
circulaţia în instalaţie. Verificaţi Ph-ul care  este
mai mare decât 10. Soluţia trebuie să circule

 timp de o oră la rece sau la cald.
9. Goliţi şi clătiţi până când apa curge curată, iar Ph

 se apropie de neutralitate.
10. Reumplerea şi introducerea a 2L protector

inhibitor de coroziune care trebuie să rămână

în instalaţie.
Pentru a facilita aplicarea produsului vă propunem

Pentru o instalaţie de 60-100L, 1 kit DB.

Pentru o instalaţie de 100- 200 L, 2 kits DB.

DDS 80

 /  PRODUSE DE DEZOXIDARE ŞI ELIMINAREA MÂLULUI

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Ref. 7598

să utilizaţi injectorul nostru manual.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.
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14. TRATAMENT PREVENTIV AL REŢELELOR DE APĂ ŞI CLIMATIZARE

TRATAMENTUL PREVENTIV AL REŢELELOR

 /  PRODUS INHIBITOR ȘI PROTECTOR DE COROZIUNE, CALCAR ȘI DE 
 CONTAMINARE BACTERIANĂ

Protector  de  instalații  de  încălzire,  inhibitor de
coroziune, de depunere de calcar, de dezvoltare
bacteriană.  Garantează  buna  funcționare  și 
durata de viață a instalațiilor.

Tratament obligatoriu pentru a evita : 

- coroziunea metalelor din apa de la
rețea.

- coroziunea prin electroliză ( potențialitatea
metalelor, oțel, cupru, aluminiu).

- depunere de calcar.
- formarea bacteriană cu dezagrementele ei.

-  Proprietăți fizico-chimice : 

Inhibitor de coroziune, de depunere de calcar,

- Conține un biocid
- Couloarea ambrei
- Aspect : forme lichidă vâscoasă
- ph concentrat : 6,4 la 7,5
- ph în soluție de 1 % : 7,1 la 7,3
- Densitate : 1,258 -1,264

Aplicații : 

Se aplică în instalații curate, spălate înainte de
punerea în funcțiune, dezoxidate, eliminarea mâlului
Eco 10  protejează  durabil  împiedicând  coroziunea,
depunerea  de  calcar  și  contaminarea  bacteriană.
Compatibil  cu  toate  instalațiile  de încălzire centrală,
de răcire, de încălzire  prin  pardoseală  și instalații
hidrocablate.
Se utilizează 1 litru pentru 100 litrii apă din instalație.

Recomandări : 

- Înainte de introducerea ECO 10 recomandăm
ca instalația să fie bine curățată.

- Pentru instalațiile ce conțin materiale de sinteză
poate fi  necesară  întărirea  puterii  bacteriene
adăugând  o  doză  de  biocid  BIOCHAUFF  în
cantitate de 100 ml pentru 100 litri de apă.

Notă : În condițiile de exploatare preconizate , produsul 

Precauțiuni : 

Nu amestecați produsul cu alte substanțe. Produsul
nu  este  nici  toxic și nici periculos dar ca orice alt
produs chimic, trebuie manipulat cu grijă iar 
depozitarea lui să nu fie la îndemâna copiilor. Produsul
poate fi ușor iritant pentru ochi.

5
 litri

Agrement eliberat de Direcția Generală de Sănătate din Franța, sub referința DGS EA4 N FC 14 - 0003°

Pentru instalații de încălzire domestică compuse din diferite metale și materiale de sinteză și aluminiu.

 ECO 10

 litri1
Ref. 7526

5

- formarea mâlului ( oxizi ).
- formarea de gaz ( hidrogen ).
- degradarea materialelor ( perforație ).
- zgomote în instalație.
- gomajul pompei.
- radiatoare care nu încălzesc.
- centrale care fac zgomot.

În termen  mediu  o instalație  care  se degradează,
care nu mai aduce confortul necesar, care risipește
energia,  tratamentul  simplu  ECO 10  garantează
perenitatea  instalației.  Dozajul de 1 %  din volum
după  preparare,  spălare,  eliminarea  mâlului și a
oxizilor.

organic și anorganic

Un  supra-dozaj  rezonabil  este  fără  consecințe.
Controlul și întreținerea se face anual după un adaos
de apă important. Ph-ul trebuie să fie între 7,1-7,3.

În  caz  de  stropire  clătiți  imediat  cu  apă  curată 
timp de 15 minute. Dacă iritația persistă, consultați
un medic. Evitați contactul prelungit cu pielea.
Nu înghițiți.

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

 ECO 10

 litri1
Ref. 7527

20
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15. TRATAMENTUL FILMOGEN AL REȚELELOR DE APĂ SANITARĂ

/  TRATAMENTUL FILMOGEN AL REȚELELOR DE APĂ CALDĂ

/  PRODUS TRASANT PENTRU REȚELELE DE APĂ SANITARĂ 

TRATAMENTUL FILMOGEN AL REȚELELOR DE APĂ

Fluorescéine

Ref. 3290

Apele relativ dure ( °fH< 35 ) provoacă în
rețelele  de  distribuție  a  apei  calde  menajere 
depuneri mâloase și de rugină datorate coroziunii
sau depunerilor de calcar. PEP 04 combinând 
proprietățiile unor fosfați și silicați, împiedică 
aceste fenomene . Cele 2 acțiuni sunt : 
- Anti-calcar :
ionii de calciu și de magneziu inhibați de
polifosfați sunt sustrași procesului chimic,
astfel formarea de germeni  cristalini ai calcarului
este inhibată.
- Anti-coroziune :
fosfații și silicații formează în zonele anodice ale
amestecului  de fier și calciu,  particule  negative
care izolează metalul de agenții oxidanți.

Proprietății fizico-chimice :

- Lichid incolor și inodor.
- Densitate : 1,16 (+/- 0,02).
- pH la 1 % : >9,0.
- Punct critic : -6 °C.

Aplicații :

Dozajul  PEP 04 depinde  în principal de calitatea  apei
ce va fi tratată și de starea rețelei.
Produsul este pregătit pentru utilizare. Introducerea este
strict proporțională  cu  debitul și se face cu ajutorul  unei
stații de dozaj.

- Reperarea traseului apei, a scurgerilor în
canalizări,  măsurarea debitului râurilor...

- Colorarea fântânilor, bazinelor, ...
- Colorarea produșilor chimici, de întreținere.
- Colorarea produșilor cosmetici : săpun...

Proprietății fizico-chimice : 

- Prezentare : pudră brun roșiatică.
- Ne - chimic : fluoresceină, sare de sodium.
- Formulă chimică : C20H10O5Na2
-  Condiții de stocare : în loc răcoros și

temperat, uscat (produs foarte higroscopic)
-  Normă alimentară :

În conformitate cu Reglementarea

Recomandări : 

Introducerea produsului  PEP 04 într-o rețea de apă
destinată consumului  uman  trebuie  să  se facă în
conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății

Aplicații : 

Soliditate la bazele : 
Amoniac pur sau diluat : 1 lună minimum.
Sodă : câteva  ore  în  sodă pură, 1 lună 
minimum intr-o sodă diluată.
Soliditate  la  lumină :  dispariție r apidă a 
culorii când soluția este expusă la lumină.

Dozaj : 10 gr/m3

20
 litri

Ref. 8452

NOU

Utilizați biocizii cu precauțiune. Periculos. Respectați precauțiunile de utilizare.

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional.  A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Pep 04

 PRODUS PENTRU CĂUTAREA CANALIZĂRILOR ȘI 

Utilizați biocizii cu precauțiune. Periculos. Respectați precauțiunile de utilizare.

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

( procedura  CSTB,  precizează  punerea  în 
conformitate  a  instalației,  dozajul  și  controlul
analizei ).

SCURGERILOR DE APĂ

Europeană :  EN71.3

9187



/  TRATAMENT PENTRU DEZINFECTAREA REȚELELOR DE APĂ SANITARĂ

TRATAMENTUL DEZINFECTANT AL REȚELELOR

DEZINFECTAREA CIRCUITELOR DE APĂ SANITARĂ

PROCHLORE

Este un dezinfectant al rețelelor de apă potabilă
sau de consum și  este utilizat  ca  agent  oxidant 
al  germenilor  microbiologici. Spectrul său de 
activitate  este  foarte  larg  acționând  asupra 
ansamblului  bacteriilor  patogene  care pot fi 
întâlnite în rețelele apei de distribuție. PROCHLORE
este utilizat în tratamentul preventiv al consumului
din rețelele de apă caldă sanitară. În forma sa
HCLo acționează direct pe membranele micro-
organismelor blocând metabolismul de funcționare
enzimatică  prin  acțiunea  oxidantă  a  țesutului.
PROCHLORE  posedă  un efect remanent specific
clorurilor.   Este  de  asemenea  utilizat  împotriva 
proliferării bacteriei Legionella (curativ și preventiv).

Proprietăți fizico-chimice :

- Complex de hipoclorit de sodiu  la concentrație
°, clorometric  și  agenți fosfatanți  pentrude 48

stabilizarea produsului.

- Produs lichid clar.
- pH la 1 % : 11.
- Densitate : 1,23.

Aplicații : 

Considerând că : 
.- 1 ° clorometric = 3,17g de clor/ litru.

- PROCHLORE este în concentrație de 48 °Cl/litru

rezultă 48 x 3,17g = 152,16g clor liber/litru.
Pentru un dozaj de 150 mg/L = 1 L de PROCHLORE

3pentru 1 m  de apă.

Table de dozaj pentru tratament curativ :

Dozaj de clor liber Timp de contact

150mg/l  30 minute
100mg/l  4 ore
50mg/l  12 ore

Dozaj pentru tratament preventiv : Max 1,5 mg/l
Injectarea se va face volumetric. PROCHLORE
se utilizează la instalații detartrare  și dezoxidate.

Recomandări : 

O instalație  trebuie  curățată,  clătită  și 
dezinfectată.
- când funcționează pentru prima dată
-  când este pusă în funcțiune după reparații

sau modificări
- când este contaminată

Precauțiuni :

Când o instalație este contaminată cu
Legionella, este  recomandat  ca  după un
tratament  curativ  să  se  efectueze  un
tratament preventiv.  Se stochează intr-un
spațiu aerisit.  Este  interzis  amestecul  de

5
 litri

Ref. 8453

20
 litri

PRODUS DEZINFECTANT AL REȚELELOR DE APĂ

PROCHLORE cu acid.

Rezerve :

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Utilizați biocizii cu precauțiune. Citiți eticheta cu informațiile referitoare la produs. Periculos. Respectați precauțiunile de utilizare.

Ref. 8454

88
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17. TRATAMENTUL DEZINFECTANT AL REȚELELOR

TRATAMENTUL CURATIV ȘI PREVENTIV AL REȚELELOR

 /  PRODUS BIOCID PENTRU INSTALAȚIILE DE ÎNCĂLZIRE 
ȘI DE AER CONDIȚIONAT

BIOCID PENTRU REȚELE ÎNCHISE

Produs reductor de coroziune și calcar
pentru instalațiile de încălzire și ale
circuitelor închise compuse din diverse metale
și materiale de sinteză, exceptând aluminiu.

Produsul BIOCHAUFF este un dezinfectant biocid
care previne și distruge dezvoltarea  coloniilor de
micro - organisme și de bacterii în instalațiile de
încălzire sau de aer condiționat, mai exact în cele
echipate  cu  un  vas  de expansiune deschis în aer
liber cât și în instalațiile compuse din materiale de
sinteză(planșeuri încălzite, răcite, hidrocablate)

Proprietăți fizico-chimice : 

Biocid fenolic clorurat într-o soluție organică
non toxică.
- Culoare : galben deschis.
- Miros : particular.
- Forma : lichidă, deschisă (tulbure în diluție).
- pH concentrat : 6,3. 
- Densitate : 1,06 - 1,10.

Aplicații : 
-  Tratament de șoc la instalații foarte 

 contaminate.
- Introduceți doza.
- Lăsați să circule.
- Goliți.

Tratament preventiv : 
Dozaj : 100 ml la 100 litri apă. A nu se folosi doar 
BIOCHAUFF. A se combina cu ECO 10 ( produs 
anticoroziv ) direct în circuit unul  după  altul.
A nu se amesteca în  stare  pură. Înainte de a 
introduce BIOCHAUFF în instalația care trebuie
tratată,  se  recomandă  eliminarea  mâlului  și  a 
murdăriei.

Recomandări : 
Curățați instalația înainte de a utiliza produsul.

Precauții : 

-  Produsul este nociv dar nu este considerat
toxic sau periculos.

- Este rapid biodegradabil.
- Iritant pentru ochi și piele.
-  A se utiliza mănuși. În cazul contactului cu ochii
clătiți imediat cu apă și săpun.

-  Produsul este nociv și nu trebuie înghițit.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Elimină riscul contaminării bacteriene și împiedică formarea depunerilor

½
 litri

Ref. 7523

5
 litri

Ref. 7524

BIO CHAUFF

Rezerve : 

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Utilizați biocizii cu precauțiune. Citiți eticheta cu informațiile referitoare la produs. Respectați precauțiunile de utilizare.
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/ TRATAMENT DE COLMATARE A MICROFISURILOR DIN INSTALAȚII
   DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ȘI CLIMATIZARE

PCM 80

PCM 81

Produs special folosit pentru colmatarea
fisurilor  și  a  scurgerilor  din  instalațiile  de 
încălzire centrală și apă caldă(centrale,radiatoare).

Caracteristici : 
- Lichid de culoare negricioasă.
- Densitate : 1,06 PH alcalin. 
- Vâscozitate (la 20 °) 130 aproximativ.
- Solubil în apă și compatibil cu majoritatea

antigelurilor.
- Inert  față  de materialele  cum  ar  fi : fonta,

cuprul, oțelul, în cazul aluminiului vă sfătuim

Proprietăți :

a) suprimarea porilor instalațiilor și radiatoarelor

b) protejarea instalațiilor prin depunerea unei

c) diminuarea coeficientului de frecare 

PCM 80 diluat în apa instalațiilor :

    fără demontarea elementelor.

pelicule fine(0,002-0,004mm) fără a influența
schimbul termic.

Ex : cu PCM 80 - 0,65, fără PCM 80 - 1.
d) colmatează fisurile.
e) are un efect lubrifiant pentru pompe,vane...

Mod de aplicare : 
Agitați bidonul înainte de utilizare.
O doză de 2,5L PCM 80 pentru 120L
apă din instalație.

Anti-scurgeri încălziri, PCM 81 permite
oprirea  scurgerilor  mici  inaccesibile ale
instalației de  încălzire  sau de  răcire
(poate fi utilizat la cald sau la rece). Nu 
prezintă  niciun  risc pentru  centrale, 
pompe, vane, aerisitoare, etc.

Caracteristici :

- Amestec de copolimeri siloxan în emulsie
apoasă. Culoare : alb lăptos.

- Miros : ușor.
- Formă : lichid siropos(concentrat : aprox 7).
- Densitate : 0,9 la 1

Aplicații : 

Eficacitatea produsului este sporită, dizolvat
perfect( câteva ore ) într-o apă care circulă.
Colmatarea microfisurilor se face dacă 
produsul introdus este suficient. Prezența
mâlului și a oxizilor pot compromite eficiența.
La nevoie în prealabil curățați instalația(kit DB).

Proprietăți :

Puterea colmatantă a PCM 81 a fost intenționat
limitată pentru a evita blocarea organelor de securitate,
vane, pompe, aerisitoare, etc.  Prin urmare o scurgere
prea importantă nu va putea fi colmatată.  Produs 
compatibil cu protectorii de coroziune și antigeluri,

Scurgeri de apă la cazane :

-  Goliți instalația până la nivelul cazanului și
încălziți până la 40°C

-  Introduceți PCM80 în cazan prin punctul cel
mai înalt și încălziți până la 80°C timp de 3 ore,
dar fără a fierbe.

-  Reumpleți lent instalația cu apă fără a opri
încălzirea evitând șocurile termice.

- PCM 80 nu se utilizează în cazul cazanelor cu

Scurgeri de apă din radiatoare și circuite :

- Introduceți PCM 80 în prealabil diluat.
- Încălziți 3 ore la 80 °C fără a fierbe.
- PCM 80 poate să rămână în instalație.

Precauțiuni : 
- A se feri de îngheț.
-  Produs iritant pentru piele și ochi. În caz de

contact a se spăla imediat cu apă.
- A nu se înghiții.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

dar NU TREBUIE amestecat cu alte produse  
chimice și trebuie  diluat  înainte  de introducere.

Mod de aplicare : 

500 ml de produs este suficient pentru o
instalație de 100L apă, dozaj de 0,5 %.
Goliți puțină apă pentru introducerea produsului.
Faceți să circule produsul câteva ore pentru
a omogeniza dispersia sa în instalație.

Precauțiuni : 

Produsul nu este toxic sau iritant, dar ca orice
produs chimic trebuie manipulat cu atenție și
să  nu fie  la  îndemâna  copiilor.  Nu  înghițiți.
În caz de ingerare nu provocați voma. Beți apă
multă pentru a dilua produsul. Durata de viață 
în stocaj : aproximativ 2 ani în bidonul de origine
închis ermetic.

2
 litri

Ref. 7540

2
 litri

Ref. 7546

5
 litri

Ref. 7541

5
 litri

Ref. 7547

18. TRATAREA ȘI DEZINFECTAREA REȚELELOR DE RĂCIRE ȘI CLIMATIZARE

să ne contactați.

vapori.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Economie de timp și reparație.
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 19.MATERIALE DE ANALIZĂ

TRATAMENTUL CURATIV AL REȚELELOR

/  ANALIZE

MĂSURI NECESARE CONTROLULUI OPERAȚIUNILOR DE TRATAREA 

Ref. Tip de măsură Gama de măsură cu unitate Imagine

7571 Măsură cu hârtie indicatoare de Ph De la 1 până la 11 în rulouri

7572 De la 1 până la 14  (200 benzi)

7573 Măsură de Ph, ph-metru stilou

De la 0 la14 (testor electronic). Afișează 
simultan ph-ul și temperatura, aparat
de măsură precis, robust, măsoară cu
o precizie de ± 0,1.
Electrod de schimb.

7575 
Măsură de TH cu kit test Duritate totală de la 2  

până la 60 °f

7577 Măsură de  TA /TAC cu kit Duritate totală 2 la 60 °f 

7578 
Măsurarea fierului cu kit test Pentru apă sanitară de la 0,06 la 1 mg/L

Pentru apa de la rețea de la 0,3 la 5 mg/L

7579 Măsurarea cuprului cu kit test colorimetric De la 0,5 la 5 mg/L

7583 Măsurarea zincului cu kit test colorimetricDe la 0 la 2 mg/L

7584 Măsurarea aluminiului cu kit De la 0 la 0.5 mg/L test colorimetric

7585 
Măsurarea plumbului cu kit test
colorimetric

De la 0 la 100 ppb

7586
Măsurarea nitraților cu kit test
colorimetric

De la 1 la 50 mg/L

3560 Densimetru Măsurarea densității într-o soluție de 

colorimetric

test colorimetric

colorimetric

antigel la 20°f

APEI DIN REȚELE

Pentru analize simple, rapide, fără personal calificat în chimie și material scump, vă prezentăm   
o gamă de teste pentru controlul exploatării tratamentelor apei și a rețelelor.

Analizele după normele AFNOR ( Franța) necesită personal calificat și materiale costisitoare. 

Măsură cu hârtie indicatoare de Ph
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/  ANALIZE

Ref. Tip de măsură Gama de măsură cu unitate Imagine

7587 
Măsurarea sulfaților cu kit
test colorimetric

De la 40 la 160 mg/L

7588 
Măsurarea clorurilor cu kit
test colorimetric

De la 10 la 400 mg/L

7589 
Măsurarea clorurilor cu kit
test colorimetric

De la 200 la 1000 mg/L

7590 
Măsurarea sulfiților cu kit
test colorimetric

De la 5 la 250 mg/L

7591
Măsurarea nitriților cu kit
test colorimetric

De la 0,1 la 2,0 mg/L

7592
Măsurarea fosfonaților  P O  

De la 0 la 30 mg/L

7593
Măsurarea siliciului cu kit
test colorimetric

De la 0,2 la 2,0 mg/L

7595
Măsurarea peroxidului,
test cu benzi (100). 

De la 0 la 100 mg/L

7596 Măsurarea turbidității tub
Turbidimetru tub gradat
5 la 500 NTU

7597
Măsurarea conductivității
(conductivimetru stilou)

7576
Refractrometru pentru 
măsurarea antigelului și
acidului de baterie

7570
Mini-photometru clor liber
Photometru specific
de analiză

De la 0,00 la 2,50 mg/l
Precizie  : 0,03 mg/l
Dim : 180 x 83 x 46 mm
Greutate : 300 gr

7569
Reactivi de clor liber pentru

mini-photometru (cutie de 25)

Important : 
Dacă măsurătoarea depășește titrajul maxim al testului colorimetric trebuie diluată soluția cu apă demineralizată și înmulțit
rezultatul cu coeficientul diluției.
Exemples :     1 volum de soluție + 1 volum de apă demineralizată = 2 ( coeficientul diluției ). 

   1 volum de soluție + 2 volume de apă demineralizată = 3 ( coeficient de diluției).

ANALIZE

² 5

cu kit test colorimetric
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PARAMETRI DE CALITATE A  APEI

ANALIZE

/  ANALIZE

PRINCIPALII PARAMETRI PENTRU POZIȚIONAREA CALITĂȚII APEI

uman (codul sănătății publice)

- Ape de la încălzire.
- Ape de la turnuri aero.

Apă potabilă

Parametri CMA Unități

Parametri organoleptici
Culoare 15 Mg/l de pt/Co

Turbiditate 1 FNU

Parametri fizico-chimici

PH 6,5-9,5  -

Magneziu 50 mg/l

Potasiu 12 mg/l

Sodiu 150 mg/l

Sulfați 250 mg/l

Cloruri 200 mg/l

Aluminiu 0,2 mg/l

Reziduri după desecare 1500 mg/l

Substanțe nedorite

Amoniu 0,5 mg/l

Argint 0,01 mg/l

Azot 1 mg/l

Cupru 1 mg/l

Fier total 0,2 mg/l 

Flor 1,5 mg/l

Manganez 0,05 mg/l

Nitrați 50 mg/l

Nitriți 0,1 mg/l

Fenoli 0 mg/l

Fosfor 5 mg/l

Substanțe toxice

Arsenic 0,05 mg/l

Cadmium 0,005 mg/l

Cianuri 0,05 mg/l

Crom 0,05 mg/l

Mercur 0,001 mg/l

Nichel 0,05 mg/l

Plumb

0,05 mg/l

0,025 EN 2003

0,01 EN 2003

Seleniu 0,01 mg/l

HPA 0,2 µg/l

Pesticide
Prin substanțe individualizate 0,1 µg/l

Total 0,5 µg/l

Parametri micro-biologici

Coliforme total 0 În 100 ml

Coliforme fecale 0 În 100 ml

Streptococi 0 În  100 ml

Clostridium sulforeductori 1 În 100 ml

Alte valori de referință

Duritate Superior 15 °F

Alcalinitate Superior 2,5 °F

Calciu Superior 100 mg/l

Bor 1 mg/l

Clor rezidual Superior 0,1 mg/l

Apele destinate  consumului
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ANALIZE

/  ANALIZE 

Parametri Valori Unități

pH > 9,5

TH < 5

TA > 5

TAC > 20

MIS < 100 mg/l

Fier total < 0,5 mg/l pe fier 

Cupru
(dacă instalația conține) 

< 0,2 mg/l

Sulfiți < 20 mg/l de 

     Fosfonați > 4 mg/l P  O  
2 5

Parametri Valori Unități

pH 7,6/ 8,5

Duritatea carbonatată 0/5  °F

Acidul carbonic > 5

Liber 8/15 mg/l

Combinat 8/15 mg/l

Agresiv nul

Oxigen Cel puțin 4/5 mg/l

Ioni de clorură Maximum 50 mg/l

Ioni de sulfat Maximum 50 mg/l

Nitrați și Nitriți Maximum 10 mg/l

Amoniac Maximum 10 mg/l

Fosfați și Silicați Fără influență

Fier și Mangan Maximum 0,2/0,1 mg/l

Apa din turnuri

PRINCIPALII PARAMETRI PENTRU POZIȚIONAREA CALITĂȚII APEI

Apă de la rețea

SO3
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NOUA
GAMĂ

LUMEA ÎNTREȚINERII INSTALAȚIILOR 

ÎNTREȚINEREA AERULUI

PRONET
INSTAL



01. ASPIRAȚIE

/  ASPIRATOARE ENAIR

ASPIRAȚIE ȘI ACCESORII

ASPIRATOR ENAIR 1100
2800

ASPIRATOR ENAIR  2500 

Aspirator portativ de dimensiuni mici conceput pentru scoaterea prafului din aer, din încăperile

unde se lucrează, din ghenele de ventilație și din ghenele de filtrare a gazelor.

Aspirator robust în oțel vopsit. Este livrat fără filtru, acesta trebuie definit în funcție de necesitățile de utilizare.

 Aspirator pe șasiu echipat pe 2 roți cu aer, conceput pentru eliminarea prafului din aer din încăperile
de șantier unde se lucrează, curățarea ghenelor de ventilație.

Mono : 220 volts
Ø : 250 mm 

Mono : 220 volts
Ø : 300 mm

Accesorii : cablu electric lung...
Opțional : filtru de particule F7, filtru de particule anti - miros FP7, prefiltru EU7

Greutate : 18 kg

Greutate : 60 kg

L. 600 mm

L. 730 mm

H. 400 mm

H1050 mm

Volum de aspirație

1100 m3/h

Volum de aspirație

2500 m3/h

. 370 mm

. 700 mm

Ref.

Ref. 2801

Accesorii : cablu electric lung...
Opțional : filtru de particule F7, filtru de particule anti - miros FP7, prefiltru EU7

Aspirator robust în oțel vopsit. Este livrat fără filtru, acesta trebuie definit în funcție de necesitățile de utilizare.
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/  ASPIRATOARE ENAIR

ASPIRATOR ENAIR  4000

Aspirator pe șasiu echipat cu 4 roți pivotante dintre care 2 cu frână, conceput pentru eliminarea

prafului din aer, din încăperile de șantier unde se lucrează, curățarea ghenelor de ventilație.

Mono : 220 volts 
Ø : 300 mm 

Greutate  : 85 kgL. 840 mm

H1145 mm

Volum de aspirație

4000 m3/h

. 660 mm

Ref. 2802

Accesorii : cablu electric lung...
Opțional : filtru de particule F7, filtru de particule anti - miros FP7, prefiltru EU7

Aspirator robust în oțel vopsit. Este livrat fără filtru, acesta trebuie definit în funcție de necesitățile de utilizare.
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/  FILTRE PENTRU ASPIRATOARE ÉNAIR 1100

/  FILTRE PENTRU ASPIRATOARE ÉNAIR 2500

ASPIRAȚIE ȘI ACCESORII

FILTRE  DE PARTICULE F7

Filtrare adecvată pentru obținerea unei calități a aerului din interior.

Eficacitate medie pentru particule de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 300 mm H. 280 mm
. 300 mm

FILTRE  DE PARTICULE F7

Eficacitate medie pentru particule de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 450 mm H. 300 mm
. 450 mm

FILTRE DE PARTICULE FP7 (CĂRBUNE  ACTIV)

Filtrare adecvată pentru obținerea unei calități a aerului din interior (+ cărbune activ)

Eficacitate medie pentru particule de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 300 mm H. 280 mm
. 300 mm

FILTRE DE PARTICULE FP7 (CĂRBUNE ACTIV)

Filtrare adecvată pentru obținerea unei calități a aerului din interior  (+ cărbune activ )

Eficacitate medie pentru particule de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 450 mm H. 300 mm
. 450 mm

FILTRE ABSOLUT  H13

Filtrare adecvată pentru obținerea unei calități a aerului din interior.

Eficacitate medie pentru particule de 0,3µm :  80% <Em<99,997%

L. 300 mm H. 280 mm
. 300 mm

01. ASPIRAȚIE

Ref. 2811

Ref. 2812

Ref. 2813

Ref. 2821

Filtrare adecvată pentru obținerea unei calități a aerului din interior.

Ref. 2822
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/  FILTRE PENTRU ASPIRATOARE ENAIR  4000

/  MEDIA FILTRANT

ASPIRAȚIE ȘI ACCESORII

FILTRE DE PARTICULE F7

Eficacitate medie pentru particule de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 590 mm H. 300 mm
. 590 mm

FILTRE DE PARTICULE FP7 (CĂRBUNE ACTIV)

Eficacitate medie pentru particule de 0,4µm :  80% <Em<90%

L. 590 mm H. 300 mm
. 590 mm

FILTRE ABSOLUT  H13

Eficacitate medie pentru particule de 0,3µm :  80% <Em<99,997%

L. 590 mm H. 300 mm
. 590 mm

MEDIA FILTRANT G4

FILTRE ABSOLUT  H13

Eficacitate medie pentru particule de 0,3µm :  80% <Em<99,997%

L. 450 mm H. 300 mm
. 450 mm

Ref. Descriere

2835 Media filtrant pentru ENAIR 1100

2836 Media filtrant pentru ENAIR 2500

2837 Media filtrant pentru ENAIR 4000 

Media filtrant pentru praf sintetic, randament :  90% <R

Ref. 2823

Filtrare adecvată pentru obținerea unei calități a aerului din interior.

Filtrare adecvată pentru obținerea unei calități a aerului din interior.

Ref. 2831

Ref. 2832

Filtrare adecvată pentru obținerea unei calități a aerului din interior 

(+ cărbune activ )

Ref. 2833

Filtrare adecvată pentru obținerea unei calități a aerului din interior.
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02. DISPOZITIVE

DISPOZITIVE

TIJE

FLEXONETE

KIT DE HORNĂRIT 

Ref. Descriere

1349 Tije galben Ø 9 mm (12x175)

1444 Tijă mov Ø 20 mm (12x175)

1409 Tijă gri  Ø 20 mm (12x175)

1357 Tijă albastră Ø 20 mm (12x175)

1443 Tijă de oțel Ø 30 mm 
L. 1 m  (18x350)

Ref. Descriere 

1625 Coardă cu carabină L. 25 m

1787 Coardă cu carabină L. 50 m

1789 Coardă cu carabină L. 100 m

1628 Greutate cu carabină

1790 Greutate automatică

Ref. Descriere

2091 Flexonet 15/5

2095 Flexonet 15/7

2099 Flexonet 20/9

2100 Flexonet 20/11

Ref. Descriere

1330 Kit de hornărit cu fibră de 4,5 mm 
L. 3 m

  perie  PVC Ø 111 mm

1331 Kit de hornărit cu fibră de 4,5 mm 
L. 5 m

 perie PVC Ø 111 mm

1332 Kit de hornărit cu fibră de 4,5 mm 
L. 8 m

 perie PVC Ø 111 mm

1335 Kit de hornărit cu fibră de 4,5 mm 
L. 3 m

 perie PVC Ø 80 mm

1336 Kit de hornărit cu fibră de 4,5 mm 
L. 5 m

 perie PVC Ø 80 mm

1337 Kit de hornărit cu fibră de 4,5 mm L. 8 m

CORDĂ ȘI GREUTĂȚI

Tijele sunt de asemenea și 
cu racord automatic

L. 1,5 m

 perie PVC Ø 80 mm
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CABLU ROTATIV Ø 14/8 MM PENTRU ROTOBROSSE VALIZĂ

DISPOZITIVE

02. DISPOZITIVE

/  DISPOZITIVE

CABLU ROTATIV   Ø 10/4 mm

Ref. Descriere

2855 Cabru rotativ Ø 10/4 mm 
L. 5 m

 (8x125)

2856 Cablu rotativ Ø 10/4 mm 
L. 8 m

 (8x125)

2857 Cablu rotativ Ø 10/4 mm 
L. 12 m

 (8x125)

Ref. Descriere

2860 Cablu rotativ Ø 12/6 mm 
L. 8 m

 (8x125)

2861 Cablu rotativ Ø 12/6 mm 
L. 12 m

 (8x125)

2862 Cablu rotativ Ø 12/6 mm 
L. 18 m

 (8x125)

2863 Cablu rotativ Ø 12/6 mm 
L. 25 m

 (8x125)

2864 Conectică pentru cuplarea a 2 cabluri

Ref. Descriere

2870 Perie PP fil 0,5 Ø 60 mm (8x125)

2871 Perie PP fil 0,5 Ø 80 mm (8x125)

2872 Perie PP fil 0,5 Ø 110 mm (8x125)

2873 Perie PP fil 0,5 Ø 125 mm (8x125)

2874 Perie PP fil 0,5 Ø 150 mm (8x125)

2875 Perie PP fil 0,5 Ø 200 mm (8x125)

2876 Perie PP fil 0,5 Ø 250 mm (8x125)

Ref. Descriere

2880 Cablu rotativ Ø 14/8 mm 
L. 3 m

 (12x175)

2881 Cablu rotativ Ø 14/8 mm 
L. 5 m

 (12x175)

2882 Cablu rotativ Ø 14/8 mm 
L. 8 m

 (12x175)

2883 Cablu rotativ Ø 14/8 mm 
L. 10 m

 (12x175)

2884 Cablu rotativ Ø 14/8 mm 
L. 15 m

 (12x175)

2885 Cablu rotativ Ø 14/8 mm 
L. 20 m

 (12x175)

2886 Adaptor pentru conectarea a 2 cabluri

CABLU ROTATIV   Ø 12/6 mm

PERII PENTRU CABLU ROTATIV  Ø 10/4 mm ȘI 12/6 mm

Material adaptat pentru periatul rotativ în hornurile rigide de instalații mici până la Ø 150 mm,  
mișcarea rotativă se va efectua cu ajutorul unei mașini de găurit electrică fără percuție cu viteze variabile.

Aplicație  : VMC

Material adaptat pentru periatul rotativ în hornurile rigide de instalații mici până la Ø 250 mm,  

Aplicație  :  VMC

Material adaptat pentru hornăritul rotativ al hornurilor rigide de Ø 100 mm până la Ø 400 mm

mișcarea rotativă se va efectua cu ajutorul unei mașini de găurit electrică fără percuție cu viteze variabile.
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03. MATERIALE DE PERIAT ROTATIV

MATERIALE DE PERIAT ROTATIV

/  ROTOBROSSE VALIZĂ

ROTOBROSSE VALIZĂ ELECTRICĂ
Ref. 2890

Este un ansamblu de periat rotativ care
antrenează cablul până la 14/8 mm 

Variator de viteză de la 350 până la 700 t/min

Comandă cu pedală pneumatică pentru un sens dublu de rotație

Antrenarea cablului printr-o mandrină auto-blocantă

Ventilator integrat 

Greutate : 12 kg

L. 500 mm

H. 340 mm

. 280 mm

Opțional : cablu rotativ 14/8 mm 
cu posibilitate de alegere lungime

Motor
220V 
350W

Greutate : 12kg
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MATERIALE DE PERIAT ROTATIV

03. MATERIALE DE PERIAT ROTATIV

ROTOBROSSE 22 ELECTRIC
Ref. 2900

Un motor de 220 Volts de 350 Watts 

Variator de viteză  de la 350 până la 700 t/min, comandat printr-un întrerupător și disjunctor

Comandă cu pedală pneumatică pentru un sens dublu de rotație

Antrenarea cablului printr-o mandrină auto-blocantă

Ventilator integrat 

Cablu rotativ de  Ø 18/10 mm lung de 22 metri, cu racord mufă M 12 x 175

L. 600 mm

H. 840 mm

. 550 mm

Motor
220V 
350W

Este un material de hornărit rotativ echipat cu un cablu de 22 metri,
pe care se pot monta perii de la Ø 200 până la  Ø 600 mm.

Concepția cablului cu capătul demontabil vă permite în
caz de ruptură să vă depanați imediat.

Ansamblul este montat pe un suport rotativ, echipat cu 2
roți cu aer, care permit urcarea și cobărârea scărilor foarte ușor.

Greutate : 27kg
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/  ROTOBROSSE 33

ROTOBROSSE 33 ELECTRIC
Ref. 2910

Un motor 220 Volts de 750 Watts

Variator de viteză de la 350 până la 700 t/min, comandat printr-un întrerupător și disjunctor

Comandă cu pedală pneumatică pentru un sens dublu de rotație

Antrenarea cablului printr-o mandrină auto-blocantă

Ventilator integrat

Cablu rotativ de Ø 18/10 mm lung de 22 metri cu racord mufă M 12 x 175

L. 650 mm

H. 1100 mm

. 850 mm

Motor  
220V 
750W

Este un material de hornărit rotativ echipat cu un cablu de 33 m,
pe  care  se  pot  monta  perii  de  Ø 300  până  la  Ø 1 200 mm

Concepția cablului cu capătul demontabil vă permite în caz 
de ruptură să vă depanați imediat.

Ansamblul este montat pe un suport rotativ , echipat cu 2 roți cu
aer, care permit urcarea și coborârea scărilor foarte ușor.

Livrat fără perie

Greutate : 35kg
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MATERIALE DE PERIAT ROTATIV

ROTONET PNEUMATIQUE
Ref. 9852

Motorul pneumatic furnizează un cuplu de 8 N /m la o viteză de rotație de 420 tr/min

Consumul motorului pneumatic este de 20 m³/h la 8 bari

Comandă cu o vană de  ¼ de tur

Greutate  : 27 kg

L. 1000 mm

H. 700 mm

. 900 mm

Este un material de hornărit rotativ echipat cu un flexibil de 16 metri
prin care trece aerul  comprimat și care servește de suport pentru perii de
la Ø 200 până la Ø 800 mm.

Ansamblul este montat pe un suport rotativ prevăzut cu un 
sistem de dezumidificare / gresare, echipat cu 2 roți cu aer care permit
urcarea și coborârea scărilor foarte ușor.

03. MATERIALE DE PERIAT ROTATIV
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/  PERII

PERII SIMPLE

Bilă de ghidaj : Ø 35 mm 

Racord : F 12x175

Fir : PBT Ø 0,8 mm

L. 160 mm

Bilă de ghidaj : Ø 35 mm 

Racord : F 12x175

Fir de : PBT Ø 1,2 mm

Fir de centrare : PBT Ø 0,8 mm

L. 160 mm

Bilă de ghidaj : Ø 35 mm 

Racord : F 12x175

Fir de nylon abraziv de 80

Fir de centrare : PBT Ø 0,8 mm

L. 160 mm

04. PERII

PERII

PERII DE DEGRESARE

PERII COMBINATE PERII COMBINARE DE DEGRESARE

Ref. Descriere

2920 Perie BS Ø 80 mm (12x175)

2921 Perie BS Ø 111 mm (12x175)

2922 Perie BS Ø 125 mm (12x175)

2923 Perie BS Ø 150 mm (12x175)

2924 Perie BS Ø 200 mm (12x175)

2925 Perie BS Ø 300 mm (12x175)

2926 Perie BS Ø 400 mm (12x175)

2927 Perie BS Ø 450 mm (12x175)

2928 Perie BS Ø 500 mm (12x175)

Ref. Descriere

2940 Perie BC Ø 150/350 (12x175)

2941 Perie BC Ø 200/400 (12x175)

2942 Perie BC Ø 300/500 (12x175)

2943 Perie BC Ø 400/600 (12x175)

2944 Perie BC Ø 500/700 (12x175)

Ref. Descriere

2930 Perie BDD Ø 150 mm (12x175)

2931 Perie BDD Ø 200 mm (12x175)

2932 Perie BDD Ø 250 mm (12x175)

2933 Perie BDD Ø 300 mm (12x175)

2934 Perie BDD Ø 350 mm (12x175)

2935 Perie BDD Ø 400 mm (12x175)

Ref. Descriere

2945 Perie BCD Ø 150/350 (12x175)

2946 Perie BCD Ø 200/400 (12x175)

2947 Perie BCD Ø 300/500 (12x175)

2948 Perie BCD Ø 400/600 (12x175)

2949 Perie BCD Ø 500/700 (12x175)

Bilă de ghidaj : Ø 35 mm 

Racord : F 12x175

Fir nylon abraziv : cu granule de 80 fir 1x1,8 mm

L. 160 mmH. 90 mm

H. 90 mm H. 90 mm

H. 90 mm
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PERII

PERII DE OȚEL

PERII DE DEGRESARE

PERII MOI

Ref. Descriere Fir

1602 Perie A Ø 100 mm (12x175) 2 x 0,6

1603 Perie A Ø 150 mm (12x175) 2 x 0,6

1604 Perie A Ø 200 mm (12x175) 2 x 0,6

1605 Perie A Ø 250 mm (12x175) 2 x 0,6

1606 Perie A Ø 300 mm (12x175) 2 x 0,6

1649 Perie A Ø 350 mm (12x175) 2 x 0,6

1607 Perie A Ø 400 mm (12x175) 5 x 0,6

Ref. Descriere

2950 Perie BDD Ø 350 mm (12x175)

2952 Perie BDD Ø 450 mm (12x175)

2952 Perie BDD Ø 550 mm (12x175)

2953 Perie BDD Ø 700 mm (12x175)

2954 Perie BDD Ø 850 mm (12x175)

2955 Perie BDD Ø 1200 mm (12x175)

Ref. Descriere

2960 Perie B Ø 125 mm (12x175)

2961 Perie B Ø 200 mm (12x175)

2962 Perie B Ø 350 mm (12x175)

Bilă de ghidaj : Ø 35 mm 

Racord : F 12x175

Fir : oțel

L. 160 mm H. 90 mm

Bilă de ghidaj : Ø 35 mm 

Racord : F 12x175

Fir : Rilsan 3 mm

L. 160 mm H. 90 mm

Bilă de ghidaj : Ø 35 mm 

Racord : F 12x175

Fir : Nylon alb de 0,20

L. 160 mm H. 90 mm

04. PERII
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PERII COMBINATE MOI

PERII COMBINATE AGRESIVE

Racord rapid

Perie pe 3 rânduri :  
2 rânduri  (fir nylon de 1 la 2 mm)
1 rând de centrare  (fir PBT 0,8 mm)

Disc control de depresiune

Racord rapid

Perie pe 3 rânduri :  
2 rânduri de periat (fir nylon de 2 mm)
1 rând de centrare  (fir PBT 0,8 mm)

Disc control de depresiune

Racord rapid

Perie pe 3 rânduri :  
2 rânduri de periat  (fir nylon abraziv)
1 rând de centrare  (fir PBT 0,8 mm)

Racord rapid

Perie pe 2 rânduri :  
2 rânduri de periat (fir nylon 3 mm)

Ref. Descriere

2965 Perie BCDR 300/500 mm (pentru tub Ø 300 mm)

2966 Perie BCDR 400/600 mm (pentru tub Ø 400 mm)

2967 Perie BCDR 500/700 mm (pentru tub Ø 500 mm)

2968 Perie BCDR 600/800 mm (pentru tub Ø 600 mm)

2969 Perie BCDR 700/900 mm (pentru tub Ø 700 mm)

2970 Perie BCDR 800/1000 mm (pentru tub Ø 800 mm)

2971 Perie BCDR 1000/1200mm (pentru tub Ø 1000 mm)

Ref. Descriere

2979 Perie BCAR 300/400 mm (pentru tub Ø 200 mm)

2980 Perie BCAR 400/600 mm (pentru tub Ø 400 mm)

2981 Perie BCAR 600/800 mm (pentru tub Ø 600 mm)

2982 Perie BCAR 800/1000 mm (pentru tub Ø 800 mm)

2983 Perie BCAR 1000/1200mm (pentru tub Ø 1000 mm)

2984 Perie BCAR 1200/1500mm (pentru tub Ø 1200 mm)

Ref. Descriere

2972 Perie BCDUR 300/500 mm (pentru tub Ø 300 mm)

2973 Perie BCDUR 400/500 mm (pentru tub Ø 400 mm)

2974 Perie BCDUR 500/600 mm (pentru tub Ø 500 mm)

2975 Perie BCDUR 600/700 mm (pentru tub Ø 600 mm)

2976 Perie BCDUR 700/800 mm (pentru tub Ø 700 mm)

2977 Perie BCDUR 800/900 mm (pentru tub Ø 800 mm)

2978 Perie BCDUR 1000/1200mm(pentru tub Ø 1000mm)

Ref. Descriere

2985 Perie BUD 350 mm (pentru tub Ø 350 mm)

2986 Perie BUD 450 mm (pentru tub Ø 450 mm)

2987 Perie BUD 550 mm (pentru tub Ø 550 mm)

2988 Perie BUD 700 mm (pentru tub Ø 700 mm)

2989 Perie BUD 850 mm (pentru tub Ø 850 mm)

2990 Perie BUD 1200 mm (pentru tub Ø 1200 mm)

PERII ULTRA DE DEGRESARE

PERII COMBINATE DURE
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Ideal pentru degresarea hotelor de bucătărie. Periatul rotativ vă permite să eliminați grăsimile colmatate pe
pereții hornului.

Acest kit a fost dezvoltat pentru rezolvarea acestor probleme. Se utilizează cu o mașină de găurit cu sau fără fir.

     Tijele kit-ului Rotoflex sunt echipate cu racorduri rapide pentru un montaj / demontaj ușor.

Referințele și compoziția kit-ului Rotoflex :

Ref. Cant Descriere

1485 10 1  TIJE ROTOFLEX Ø 12 LG 1 M (RACORD RAPID )

1486 2 2  ADAPOARE / TIJE ROTOFLEX 

1487 2 3  CAPETE DE GHIDAJ  ROTOFLEX 

1487 1 4  TIJE GALBENE FIR PENTALOBE LG 1200 MM (20) 

1488 1 5  SACOȘĂ DE TRANSPORT KIT ROTOFLEX 

Ref. Cant Descriere

1483 1 6  ADAPTOR MUFĂ  F 12 X 175 / TIJE ROTOFLEX 

/  ROTOFLEX

05. CURĂȚAREA ȘI DEGRESAREA CONDUCTELOR

DEGRESAREA CONDUCTELOR

KIT ROTOFLEX
Ref. 1491

4

1

23

5

6

2

3

singuri peria

Fabricați-vă 
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PULVERIZATOARE

PULVERIZATOR  PP 1,5 L IK FOAM 
(SPUMĂ)

PULVERIZATOR PP 8 L IK FOAM (SPUMĂ)

 

PULVERIZATOR DE PRESIUNE PREALABILĂ 1,5 L

PULVERIZATOR CU PRESIUNE PREALABILĂ  9 L

PULVERIZATOR  PP 1,5 L IK ALK 
(AMONIAC)

PULVERIZATOR PP 9 L IK ALK

Supapă de securitate cu funcție depresurizată. Pâlnie integrată pentru umplere, concepție ergonomică, rezervor rezistent și translucid 
cu indicator de nivel, mâner cu deschidere și închidere din oțel, suport pentru flexibile, curea pentru transport pe umăr.

Supapă de securitate de 2,5 bari cu funcție depresurizată, orificiu mare pentru umplere, concepție ergonomică, rezervor
rezistent și translucid cu indicator de nivel, montaj și demontaj ușor pentru întreținere fără scule.

Capacitate utilă : 1,5 L Capacitate utilă  : 1 L Debit  : 0,5 L/min Greutate netă  : 0,65 kg

Capacitate totală : 5 L Capacitate utilă  : 8 L Capacitate totală : 5 L Capacitate utilă : 8 L

 
 

Garnituri și materiale rezistente la majoritatea 
produșilor detergenți și a produșilor de curățare.
Duză tip evantai pentru a produce spumă.

 

Echipat cu 3 prelungitoare diferite pentru a
fabrica fie o spumă uscată, medie sau umedă. 

Poate fi utilizat cu :  CLEAN / PROXYL SUPER CLEAN / PROXYL ALCALIN /  

PRAL CAR STATIC / PRAL DETERGENT PLUS / CLILMEX / VMC NET

 Garnituri și materiale rezistente la majoritatea 
produșilor alcalini și de dezinfecție.
Duză conică reglabilă.

Poate fi utilizat cu :  PAT 400 / PAT 600 / PAT 300 / IXYL / MOUSSE /  
PROCHLORE / PROXYDE ECORA

PULVERIZATOR CU POMPĂ ELECTRICĂ
Pulverizator pentru produși degresanți și detergenți pentru tratamente.

Utilizare : 

Această gamă de pulverizatoare electrice conține :
 

 
rezervoare de 30 sau 60 litri, cu sau fără cărucior.

Aceste caracteristici vă permit pulverizarea produșilor de
hornărit,  a hidrofugilor,  a eliminatorilor de mușchi 
vegetali de pe acoperiș ( solvenți interziși ).

Livrat cu : 

1 flexibil 5 metri, echipat cu racord rotativ femelă.
¼ vană cu bilă ¼ touă. 
1 manometru de la 0 la 10 bari.
1 clapetă anti - retur.
1 bac pentru stocarea furtunelor sub rezervor ( ref. 3978 ).
1 kit pulverizator ( 1 mâner, 1 întrerupător, 1 lance 50 cm 
  și o duză de 15/10 ). Ref. 3979Kit pulverizator

(1 mâner, 1 intrerupător, 1 lance  

de 50 cm și o duză 15/10)

Motor electric   220 Volts

Presiune de la 0 la 10 bari

Debit  342 l/h

Furtun  : lg 1,2 m

Lance de  40 cm

Supapă de 4 bari

Greutate netă : 1,72 kg

Flexibil  : lg 1,2 m

Lance de 40 cm

Supapă de 3 bari 

Greutate netă : 1,72 kg

Ref. 3976 + 3979
30 litri fără cărucior

Ref. 3977 + 3979
60 litri fără cărucior

Ref. 3978 + 3979
60 litri cu cărucior

Ref. 3615 Ref. 3625

Ref. 3616 Ref. 3626
Garnituri și materiale rezistente la majoritatea produșilor detergenți
și a produșilor de curățare. Duză tip evantai pentru a produce spumă.

Echipat cu 3 prelungitoare diferite pentru a
fabrica fie o spumă uscată, medie sau umedă.

Garnituri și materiale rezistente la majoritatea produșilor
alcalini și de dezinfecție.  Duză conică reglabilă.
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PULVERIZATOR / TUN DE SPUMĂ / BRUMIZATOR

Pulverizarea produșilor de curățare, detergenți, alcalini și dezinfectanți.

- Lance de pulverizare lungă de 15 m, montată pe un suport de rulare.
- Duză de pulverizare  jet plat la  (360°C)  în capăt + suport de perie.
- Racord PVC și vană 1/4 la celălalt capăt.

Aparat de 25 litri, din oțel vopsit așezat pe un cărucior.

După racordare sistemul amestecă apa / produsul prin efectul venturi
în proporție  de 0.6 la 20%.

Echipat cu :

• 25 metri de flexibil

• 1 lance telescopică de 2 m

• 2 metri de furtun pentru racordarea la apa de la rețea

• 1 set pentru reglarea venturi

Ansamblu montat pe un cărucior pe care se poate pune
un bidon de 20 litri.

PULVOFLEX
Ref. 3982

PULVERIZATOR PNEUMATIC
Ref. 2049

SISTEM DE PULVERIZARE VENTURI
Ref. 30000

BRUMIZATOR

Greutate : 10 kg

Dimensiuni :  
750 x 270 x 720 mm

Deschidere reglabilă

Greutate  : 5 kg

Presiune : 4 bari

Dimensiuni :  
420 x 420 x 900 mm

25
 litri

H. 000 mm
Ø 180

Presiunea de lucru 
4 bari

Motor  
220V 
1 kW

Carenaj din polipropilenă.
Sondă din viton, filtru de aspirație din alamă.
Duză la extremitatea flexibilului de 60 cm. 
Control de debit prin valvă cu ponto de la 0 la 34 l/h.

Utilizare : 

Acest brumizator la rece electric este cel mai evoluat din gama sa
datorită preciziei și ușurinței de manevrare.

Aplicarea la rece evită degradarea termică a materialelor chimice
care  trebuiesc  brumizate.  Duza  brevetată  permite  obținerea 
particulelor de foarte mic debit până la 34l/h. Este echipat cu un cap
flexibil  pentru  brumizarea  dificilă  sau  la  distanță ( aproape 3 m ).

Ref. 3983NM
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PRODUȘI DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE

/  PRODUS CHIMIC DE TRATAMENT

Combinație de agenți înmuitori și saponifianți
Prezența agenților dezinfectanți întărește acțiunea
sa bacteriostatică.

Principalele utilizări : 

Curățare rapidă prin pulverizare în tubulaturi cu ajutorul
kit  VMC 9  și  prin  imersie pentru  acțiune  asenizantă  și  
dezincrustantă a grilelor de ventilație și aerisire.

Mod de aplicare : 

Se pulverizează pur. Curățare prin imersie în amestec :
1 litru de VMC  NET în 5 litri de apă  cu mâna  sau  cu o 
pensulă. Clătiți cu apă de la rețea. Nu atacă metale sau
plasticuri.

Rezerve către utilizator  : 

CURĂȚĂTOR DE GHENE
VMC NET

5
 litri

Ref. 1460

20
 litri

Ref. 1463

60
 litri

Ref. 1464

200
 litri

Ref. 1465

Produs de dezinfectare care are la bază

peroxid de hidrogen și acid peracetic.

Principalele utilizări : 

Poate fi folosit : 
- dezinfectarea, dezodorizarea suprafețelor
- prin pulverizare  (dozaj  2 %) ;
- pentru neutralizare în instalațiile de
  aer condiționat (dozaj 1 %) ;
- pentru dezinfectarea și tratarea biofilmului
prin circulație în turnurile de răcire (1 - 3 %).

Mod de aplicare : 

- Pulverizare
- Nebulizare
- Diluție

PROXYDE ECORA

5
 litri

Ref. 8463

20
 litri

Ref. 8464

Combinație de tensioactivi supra activați conceput 
pentru eliminarea grăsimilor, prafului și a uleiurilor arse
de orice natură pe orice suport (vopsea, plastic, 
metal, sol). Se clătește foarte ușor.

Principalele utilizări : 

CLIMEX poate fi utilizat pentru orice fel de curățare
a materialelor de industrie alimentară  ancraste : 
mașini,motoare,baterii de climatizare,tuburi,filtre,soluri...

Mod de aplicare : 

Se folosește pur sau diluat până la 25 % cu apă. Se 
lasă să acționeze între 10-30 min după care se clătește
cu apă. Poate fi utilizat cu un sistem de pulverizare cu
presiune  astfel  încât  să  elibereze  o  spumă aderentă, 

Rezerve : 
Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta la fișa
de securitate disponibilă la cerere.

Precauțiuni către utilizator : 

PRODUS DE CURĂȚARE A BATERIILOR DE CLIMATIZARE
CLIMEX

5
 litri

Ref. 3464

20
 litri

Ref. 3465

60
 litri

Ref. 3466

200
 litri

Ref. 3467

Utilizați biocizii cu precauțiune, înainte de utilizare. 

Citiți eticheta și informațile privind produsul.

Periculos. Respectați instrucțiunile de utilizare.

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu  este  utilizat  conform  prescripţiilor.

Rezerve : 
Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta la fișa
de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve : 
Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta 
la fișa de securitate disponibilă la cerere.

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu  este  utilizat  conform  prescripţiilor.

Rezerve către utilizator  : 

detergentă și eliminatoare de murdărie.

Utilizați biocizii cu precauțiune, înainte de utilizare. 

Citiți eticheta și informațile privind produsul.
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COMPRESOARE

COMPRESOR PUTERE  2,2 KW

COMPRESOR PUTERE 3 KW

Transmisie directă bi-cilindru mono etaj.

-  

-  

Răcire  eficace  a  chiuloaselor  și  cilindrilor din
aluminiu.
Carter de ulei dimensionat pentru o foarte
bună ungere.

-  Clapet  cu  lamele  din inox pentru un randament
foarte bun.

-  Ventilație  forțată  către  părțile  cele  mai  calde.

Transmisie directă bi-cilindru bi-etajat.

-  Excelentă răcire datorită chiuloasei din
aluminiu și a cilindrilor din fontă.

-  Motorul electric trifazat garantează performanțe
excelente chiar și în condiții dificile.

- Vilbrochen din fontă echilibrat dinamic.

Transmisie prin curea bi-cilindru mono etajat.

-  

-   

-  Volantă foarte bine echilibrată echipată cu multe
pale pentru o ventilație performantă.

-  Debit de aer de răcire mărit prin utilizarea
unui ventilator cu pale speciale.

-  Motor monofazat cu protecție termică.

Ref. L
rezervor

CV
3Debit în m /h KW RPM

Volts  
și HZ

Bari
L. în mm H. în mm

Greutate kg

Eng Réel

3984 24 26 19 3 2,2 2850 230/50 9 480 x 640 x 740 50

Ref. L
rezervor

CV
3Debit în m /h KW RPM

Volts  
și HZ

Bari L. în mm H. în mm
Greutate kg

Eng Réel

3986 2 x 17 L 26 19 3 2,2 1300 230/50 7 750 x 800 x 990 75

Ref. L
rezervor

CV
3Debit în m /h KW RPM

Volts  
și HZ

Bari L. în mm H. în mm
Greutate kg

Eng Réel

3985 200 L 29 21 4 3 1450 400/50 9 1500 x 450 x 100 125

/ PRODUIT CHIMIQUE DE TRAITEMENT

în mm

în mm

în mm

Răcire eficace a chiuloaselor și cilindrilor din 
aluminiu.
Carter de ulei dimensionat pentru o foarte
bună ungere.
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INSPECȚIE VIDEO

/ ENDOSCOP NUMERIC  PE 1001

Cap  Ø 9 mm, ecran 3,5“ culori fără fir detașabil, înregistrare video / foto pe cartelă SD.
Utilizat ca  un aparat de inspecție la distanță  în locuri inaccesibile, furnizând imagini în  
timp real care pot fi înregistrate.
Aplicațiile standard ale acestui aparat includ inspecțiile HVAC (încălzire, ventilație, climă),
inspecții auto, cablaj subteran, mașini, vapoare, aeronave.

Caracteristici : 

- Ecran LCD înaltă rezoluție, 3,5 ‘’ TFT-LCD
- Capul și cablul de imagini sunt rezistente la

apă când unitatea este asamblată în întregime 
(ecranul  și  camera  nu sunt rezistente la apă)

- Funcționare fără fir
- Înregistrare video și imagini
- Carte de memorie  micro SD
-  Transferul înregistrărilor la PC sau pe cardul
de memorie cu cablu USB.

Conține :

- 4 acumulatori AA
- Carte de memorie micro SD, adaptor carte SD
- Cablu USB
- Scule de extensie
- Cablu video
- Transformator
- Valiză de transport

Caracteristicile camerei  :

- Pixeli 712 x 486 (NTSC)/704 x 576 (PAL)
- Gamă de transmitere 10 m, vedere degajată
- Unghi de viziune 50°
- Distanța de viziune 15 la 25 cm
- Diametrul capului 9 mm
- Rază de torsiune a cordonului  60mm
- Dimensiuni 186 x 145 x 41mm Greutate 530g 

Caracteristicile ecranului :

- Afișare LCD 3.5” TFT Pixeli 320 x 240
- Rezoluție video 960 x 240 (format AVI)
- Rezoluție imagine 640 x 480 (format JPEG)
- Dimensiuni 100 x 70 x 25 mm
-  Autonomie / temp de încărcare 1.5 h / 3 h 

Greutate 140 g

CAMERĂ DE CONTROL SNAKE PE 110

ENDOSCOP NUMERIC PE 1001 NOU

NOU

Opțional
Ref 2588 - Prelungitor 1 m 

Cameră de inspecție profesională : cablu video 30m, ecran culori 16 :9 HD LCD,  
înregistrare foto și video.

Avantaje : 
Înregistrați până la 8 ore video / audio pe cartela SD (32 Go)
Funcție de înregistrare simplificată
Reglaj de intensitate a  LED

Caracteristici cameră : 
Captor optic : CCD
Diametru : 23 mm
Iluminare : 12 LEDS  albe
Unghiul de vedere : 110 °
Distanța : ~ 400 mm
Alimentare : 12 V

Caracteristicile monitorului : 

HD LCD coulori 7 inchi
Rezoluție : 800 x 480 px
Mufe : TV și Audio
Memorie internă  : 2 Go

Accesorii : 
Furnizată cu telecomandă, adaptor pentru curent, siguranță de schimb, cablu de alimentare, cablu de conexiune, centrator, notițe.

Alimentare : 
Baterie Li-ion,
4h autonomie la înregistrare
7h autonomie la vizionare
Adaptor pentru priză

Înregistrare numerică : 
Suport  : USB (max 4Go),
Audio/video, rezoluție : 720 x488 px
Format : avi

Valiza : 
Plastic  ABS,
Antișoc, etanșe,  8kg,
Dimensiuni  : 530 x 434 x 200 mm

Ref. 2598

Ref. 2508
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LUMEA ÎNTREȚINERII INSTALAȚIILOR

PROCEDURI

PRONET

INSTAL



01.DETARTRARE

/  DETARTRARE

DETARTRAREA  REȚELELOR  DE CUPRU,  ACS ȘI ROBINEȚI,  APARTAMENTE / CASE

Detartrarea se efectuează prin circulația unei soluții
acide. Aceasta necesită materialul adecvat prin buclarea
fiecărui robinet la un repartitor și la pompă. 

Recomandăm pompa TUBNET KIT V6 care permite 
verificarea etanșeitățiilor la apa rece sanitară și a
clătirii fără demontarea racordării robineților.

Recomandăm CALEX 2000 care este un acid ușor mai
puțin reactiv pe calcar dar securizant pentru riscuri ( în caz
de stropire ) și care nu atacă nichelul și cromul.

Mod de operare

-  Racordați pompa după schemă (demontați anti-jetul
robineților și  îi  imersați  în CALEX  2000  în  timpul
operațiunii ).  Deschideți robinetele în poziția de apă
caldă și închideți robinetele de apă rece.

-  

Deschideți apa de la rețea, puneți vana V6 în
poziția de clătire și verificați etanșeitatea
racordărilor.

-  

Introduceți apă în rezervorul pompei pentru a asigura
reciclajul circulației.

-  

Puneți vana V6 și vana inversoare în poziție
intermediară.

-  

Porniți  pompa, puneți vana V6 în poziția de
circulație și  poziționați progresiv vana  inversoare
în sensul de circulație al robineților. Verificați din nou
toate etanșeitățile.

-  Introduceți progresiv produsul detartrant între 5 și 10 litri
în funcție de volumul rețelei.

-  Lăsați să circule ( o jumătate de oră minimum verificând
debitul prin flexibilele transparente ) . 

- Când detartrajul este terminat  :

} puneți vana V6 în poziție intermediară,

} opriți motorul pompei, 

} puneți vana V6 în poziția de clătire.

- Decuplați ansamblul, racordați instalația.

-  Deschideți robinetele în poziția apă caldă pentru a verifica
debitul și controlați  Ph-ul care trebuie să fie neutru ca cel
al apei de la rețea.

Repartitor

Pompă

A
p

a
 u

za
tă

Alimentare apă
 rețea 

Tur pompă Retur pompă

KIT V6

Schemă de racordare

Prealabil 

-  

-  

-  
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/  DETARTRARE 

DETARTRARE, DEZOXIDARE ȘI TRATAMENT FILMOGEN AL REȚELELOR
COLECTIVE DE APĂ CALDĂ

- O operație de detartraj ( și/sau ) de dezoxidare se efectuează prin circulația unei soluții acide.

- Schema tip reținută este o instalație colectivă de ACS din tub galvanizat sau oțel negru cu buclaj.

- Natura depunerilor : calcar și oxizi.
- Natura problemelor :

} Debit mic.

} Apă colorată ( oxizi ).

} Buclaj incorect.

} Risc de contaminare ( Legionella ).

Natura lucrării 

-  Tratament de eliminarea calcarului și a oxizilor
din  țevile de distribuție  ACS pentru a regăsi  debitul
nominal.

-  Această lucrare nu include preparatorul ACS care poate
fi tratat separat.

-  Dacă distribuția din apartamente trebuie tratată, se va
face după procedura pentru rețelele ACS și robinete.

-  Instalarea unui tratament filmogen în conformitate
cu reglementările sanitare în vigoare privind apa
destinată consumului uman.

Materialul adecvat 

-  Considerând  că  volumul  instalației  nu  este foarte
important,  dar  că  este  nevoie  de  presiune pentru
a asigura debitul necesar la înălțimea manometrică
a imobilului care trebuie curățat, propunem un grup
de detartrare de tip volumetric echipat cu bypass.

Definirea produsului de detartrat

-  Considerând natura și importanța depunerilor
( calcar, oxizi ) și a timpului autorizat pentru
realizarea operațiunii  recomandăm utilizarea
unui produs fosforic și clorhidric.

Prealabil

degazare

buclaj

contor

Producție ACS

Producție ACS

buclaj
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01. DETARTRARE

/  DETARTRARE 

DETARTRAREA  REȚELELOR  DE CUPRU,  ACS ȘI ROBINEȚI,  APARTAMENTE / CASE

În funcție de importanță, pentru optimizarea oprațiunii
este indicat să se procedeze prin izolarea zonelor
care trebuiesc tratate.

1/ Definiți sectorul de tratat

2/ Izolați sectoarele utilizatorilor (apartamente) 

3/ Racordarea pompei tur-retur

4/  Porniți pompa cu produsul detartrant dozat 50%

5/  La încetarea degajării gazelor și după verificarea
debitului, opriți operațiunea

6/ Clătiți, neutralizați

7/ Racordați instalația

8/  Deschideți apa și verificați în apartamente că nu mai
este niciun reziduu acid la robineți (măsurați Ph-ul)

Notă : Este  important  de  știut  că  după  o  operațiune de
detartrare, dezoxidare la o instalație din țeavă galvanizată,
zincul ( galvanizarea )  deja alterate  de  către  coroziune, va
dispare  iar   instalația  va fi  considerată  ca fiind  din  tub de 
oțel negru. În consecință tratamentul filmogen este obligatoriu
după regulile artei instalațiilor care precizează că tuburile din
oțel  negru nu  pot fi folosite  decât în  asociere  cu un 
tratament de protecție împotriva coroziunii ( DTU 60/1 Franța ).

Dispoziții reglementare

Pentru prescripțiile specifice protecției împotriva coroziunii
și a calcarului amintim reglementările în vigoare care trebuie
respectate : 

-  Decretul 89-3 din 3 Ianuarie 1989 (Franța) relativ la apele
destinate consumului uman(cu excepția apelor minerale
naturale).

-  Conținultul în fosfați totali ai apei tratate, exprimat în
P2O  care trebuie să fie inferior la 5 mg/l.

-  Conținutul în silicați totali ai apei tratate, exprimat  SiO
2

, 
care trebuie să fie inferior la 10 mg/l. 

-  Decretul din 23 Iunie 1978(Franța), limitând  temperatura
apei calde la 60 °C la ieșirea din centrală. 

-  Circulara din 23 Martie 2000(Franța), relativă la produsele
de tratare a apei destinate consumului uman.

- Circulara din 7 Mai 1990(Franța) relativă la produsele
și procedeele de tratarea apelor destinate consumului
uman.

Pentru punerea în conformitate

A unei instalații de distribuție a apei în tub de oțel în
interiorul clădirilor, a se raporta la DUT 60/1 adițional 
numărul 4 (Franța) care precizează :

- Condițiile de utilizare a tuburilor din oțel.

-  Condițiile de instalarea unui procedeu de tratare
împotriva coroziunii și mijloace de control.

- La apa rece și apa caldă.

- Definirea tuburilor martor și amplasamentul lor.

- Luarea de eșantioane de apă pentru control.

- Temperatura apei calde în tubulaturi.

-  Coexistența elementelor din cupru sau aliaje
de cupru cu tuburi de oțel.

- Dimensiunile tubulaturii și viteza de circulație.

- Viteza de circulație a returului apei calde.

Mod operatoriu 

5

Schema 1

Schema 2

În service normal
vana 1 și 2 trebuie
deschise, vana 3 
închisă.

Când tubul martor este 
demontat se procedează

În  acest  caz  este 
necesară oprirea apei
calde pentru demontarea
tubului martor.

invers și anume vana 1
și 2 închise, vana 3
deschisă.
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/  ÎNTARTRARE ȘI COROZIUNE ÎN CIRCUITE

ORIGINEA ÎNTARTRĂRII ȘI A COROZIUNII

În ciclul său natural apa se va încărca cu : 

} gaze (CO
2
 , oxigen, azot și alte gaze rare) 

} materii în suspensie (minerale și organice) 

} sărurile dizolvate care îi conferă potențialitatea de depunere de calcar și de coroziune

În  funcție de compoziția sa fizico-chimică,  
micro biologică și de  modificările  condițiilor 
de echilibru, apa utilizată în instalații ca fluid
energetic și  termic va  fi  depunătoare de 
calcar  sau  corozivă  dar  în  general  ambele.

Fără tratare, consecințele pe materialele
compunând instalația vor fi următoarele :

- Depunere de calcar și încrustații

- Coroziunea materialelor

- Dezvoltarea micro-organică

- Depunere de mâl

- Pierdere de randament

- Deteriorarea mecanică a organelor

Este necesar deci adaptarea unui tratament în 

funcție de analiza fizico-chimică a apei și a   
instalației în cauză.
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 02. ELIMINAREA  MÂLULUI / DEZOXIDARE

/   ELIMINAREA  MÂLULUI ȘI  A  OXIZILOR

ELIMINAREA MÂLULUI ȘI A OXIDULUI DIN REȚELELE DE ÎNCĂLZIRE

Prin  eliminarea  mâlului  și  a  oxizilor se înlătură depunerile care
perturbă buna funcționare a instalațiilor (circulație și schimburi
de  căldură  necorespunzătoare,  degradarea  pompelor  de  
circulație, a schimbătoarelor de căldură, zgomote în instalație..).

Reguli de bază 

A se face un audit al instalației pentru definirea tratamentului
adecvat.

Principalii parametrii de care trebuie ținut cont : 

-  A poseda un plan al rețelei ( zone vizibile, zone îngropate
sau încastrate ). 

-  Aprecierea stării generale a instalației ( tuburi, radiatoare ).

-  A se asigura de circulația apei în toate zonele
( chiar și slab ).

-  Aprecierea riscului de deplasarea mâlului ( colmatajul rețelelor
și a centralei ). 

Alți parametrii : 

- Volumul rețelei.

- Acces la toată instalația.

- Posibilitatea de a instala purje sau vase recuperatoare de mâl.

- Situația geografică a locației pentru intervenții.

-  Rezultatul dorit de către client : 

}  Regăsirea unei situații normale de exploatare
}  Aducerea instalației în starea sa de funcționare 
 optimă
}  După tratament curativ aplicarea unui tratament 

preventiv pentru a pereniza buna funcționare

Mai multe tipuri de tratamente care trebuiesc 
puse în adecuație în funcție de imperative și
de rezultatul dorit

1- TRATAMENT : ELIMINARE DE MÂL  ALCALIN 
Se referă la rețele mici și mari  cu condiția de a 
putea elimina mâlul,  oxizii  prin evacuări fără a 
risca  colmatajul  centralei și  a  zonelor de  slabă 
circulație. Eliminarea mâlului cu substanțe alcaline
de tip Hydrochauff Desembouant și DBR 80 care se 
practică la cald și în timp ( de la 15 zile la 3 luni ) prin
evacuarea regulată a mâlului, va avea ca efect
eliminarea oxizilor pulverulenți.

Mod operatoriu 

- Echipați instalația cu robineți cu vane și un recuperator
   de mâl în punctul cel mai de jos.
- Introduceți produsul și încălziți instalația.
-  În funcție de volumele evacuate adăugați produsul

eliminator de mâl.
-  Când circulația se normalizează în toate zonele și schimbul

termic devine normal.
-  Goliți complet instalația și clătiți-o pe zone pentru a evita
o circulație preferențială care neglijează anumite sectoare.

-  După eliminarea mâlului și a oxizilor trebuie instaurat un
tratament preventiv.

2- TRATAMENT : ELIMINARE MÂL,  DEZOXIDARE

-  Se operează la cald de preferință cu un produs acid de
tip DESOX 80,  la  rețelele mici și medii cu condiția de a  
accesa totalitatea instalației.

-  Produsul va reduce și dizolva oxizii pulverulenți și 
încrustați.

-  Intervenția se va face într-un timp redus ( de la  
4 la 24 ore ) dar necesită o supraveghere permanentă.

Mod operatoriu cu kit DB 

- 

-  
  în locurile utile.
- Introduceți produsul în rețea.

Notă : Dacă instalația este foarte încărcată introducerea
produsului se va face în mai multe rânduri.

-  Lăsați să circule la cald de preferință și controlați
evoluția circulației și schimbul termic din radiatoare.

- Verificați în permanență degazarea.

-  Când toate zonele vor avea o circulație și un schimb 
termic normal, goliți complet instalația și 
clătiți-o pe zone pentru a evita circuitele preferențiale
care neglijează anumite sectoare ( verificarea Ph-ului
aproape de neutralitate ). 

Principiu

Echipați instalația cu vane în punctele joase.
Verficați sau echipați instalația cu aerisitoare-  

-  
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DEZOXIDARE ȘI ELIMINARE MÂL DIN INSTALAȚIILE DE CĂLDURĂ

-  Reumpleți instalația și introduceți produsul neutralizant
  NEUTREX  și  NPF.  Verificați dacă Ph-ul este superior la 
  10. 

Goliți și clătiți ca mai înainte ( Ph aproape de neutralitate ).

-       Protejați instalația cu un produs de tratament preventiv
adaptat instalației. 

Mod operatoriu cu grupul Tubnet echipat 
cu Kit V6 

Pentru instalațiile domestice  sau  circuite colective : 
Bi-tub, radiatoare sau convectoare / mono tub,
radiatoare sau convectoare/hidrocablate, radiatoare
sau convectoare / planșeu șofant oțel sau PER. 

-  Racordați pompa ca în schema 1, puneți  vana V6 în
poziția intermediară. 

-  Deschideți  apa  de la  rețea  și puneți vana  V6 în
poziția de clătire, verificați etanșeitatea racordurilor
și Ph-ul la ieșirea de la clătire care trebuie să fie 7.
Lăsați să curgă până când apa iasă curată.

-    Introduceți produsul  DESOX 80 cu apă (jumătate 
  din rezervorul pompei). 

- 5 litri de DESOX 80 pentru un apartament. 

- 10 litri pentru o casă. 

-  Puneți vana V6  în poziția intermediară,  pompa în
funcție după selectarea sensului de circulație cu
vana inversoare instalată pe grup.

Notă : Apa trebuie să circule în sensul normal al instalației

care poate fi inversat pentru a forța desfundarea dacă 

nu există clapeta anti retur.

Schema 2
-  

Verificați circulația DESOX 80 în întreagă  instalație 

creând circuite preferențiale și verificând Ph-ul apei

la aerisitoare. 

- Lăsați să circule minimum 2 ore. -  

Puneți  vana  V6  în  poziția  de  clătire,  faceți 

circuite preferențiale pe radiatoare și verificați 

Ph -ul care trebuie să fie aproape de neutralitate.

Introduceți neutralizantul pasivizant NPF   sau NEUTREX 

făcând circuite preferențiale radiator cu radiator.

Schema 3.

 
Schema 1

Opriți introducerea neutralizantului când Ph-ul este la

10 în tot circuitul.

Puneți vana V6 în poziția de clătire și controlați Ph-ul

care trebuie să fie aproape de neutralitate.

Racordați instalația funcționând pe căldură, verificați

circulația și schimbul termic în aceasta.

După eliminarea mâlului, dezoxidare, este indicat să 

se introducă un tratament preventiv, ECO10 sau HIDRONET. 

 

Schema1

Tur
circuit

Kit V6 în poziția
de clătire

Apa folosită

Retur pompăTur pompă

Pompă

Apă de la rețea

Schema 2

Tur
circuit

Kit V6 în poziția de
circulație a pompei

Apă folosită

Retur pompăTur pompă

Pompă

Apă de la rețea

Schema 3

Schema 3

Apă folosită

Retur pompăTur pompă

Pompă

Apă de la rețea

Tur
circuit

neutralizant puternic
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/  ELIMINAREA MÂLULUI ȘI DEZOXIDARE

3- TRATAMENT : ELIMINAREA MÂLULUI MAGNETIC 

Este soluția cea mai bună pentru eliminarea mâlului
din rețelele mici, medii și mari. Principiul constă în
reținerea mâlului cu oxizi de către captorii magnetici  tip 
CLARIMAG, care au fost puși în suspensie de 
produsul eliminator de mâl tip HIDRONET. . 

Tratamentul se poate face iarna fără manoperă dificilă.

Mod operatoriu : 

Instalați unul sau mai multe captoare magnetice

CLARIMAG pe retur, înainte de centrală în partea tip 
cea mai joasă a circuitului.

Montajul se face prin derivarea a 30 % din debitul 
instalației pentru prezervarea caracteristicilor rețelei.

Schema 4

Captorii trebuiesc curățați manual sau automatic

Instalația va reveni la situația normală de 

-  Produsul eliminator de mâl, introdus în circuit pune
în suspensie mâlul și oxizii care vor fi reținuți 
de captorul magnetic.

-  
pentru evacuarea mâlului și a oxizilor.

-  
funcționare în mod progresiv.

-  Controlul operației se va face printr-o supraveghere
tehnică și de analize.

- TH (°F)  < 5  - Fier total  (mg/L de fer)  < 5 

- Sulfiți  (mg/L de SO3)  > 20  - MIS (mg/L de materii în suspensie) 

Măsurarea MIS este dificilă pe șantier, știind că este indicat să se coboare sub 100 mg/litru de MIS înainte de a începe o fază preventivă.
Am definit o rație pentru turbiditate pentru a avea o apreciere a evoluției, operație de eliminare a mâlului și a oxizilor.

2 de două ori pe an pentru supravegherea preventivă

A se nota într-un carnet următorii parametri : 

- Citirea contorului apei de adaos.   - Presiunea rețelei 

- pH  > 9,5  - TH  < 5 

- TA  > 5  - TAC  > 20 

- MES < 100 mg/L  - Fier total  < 0,5 mg/L de fier  

- Cupru (dacă instalația conține)  < 0,2 mg/L  - Sulfiții   < 20 mg/L de SO  
3

- Fosfați > 4 mg/L de P2 O

Parametrii supravegherii tehnice 

5

1 o dată pe lună în fază curativă

Schema 4
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/ LEGIONELLA 

PROCEDURĂ DE TRATAMENT PENTRU LEGIONELLA

Legionella este o bacterie care se găsește în mod
natural,  în apele de suprafață,  râuri,  lacuri, etc...

Bacteria dispune de mai multe serogrupe dintre care
legionella pneumofila, care produce mortalitate, numită
legioneloză.

Datorită deceselor acestei boli legislația a reglementat
gestiunea  riscurilor  privind  proliferarea  legionellei  în
rețele  și  în  sistemele  de tratare a apei, la inventarierea 
instalațiilor cu risc și a normelor de întreținere.

Texte de referință în Franța : 

-  Decretul  89-3 din 03 ianuarie  1989  modificat prin  
decret numărul 95363 și  90330 

- Ghid tehnic  N° 11 bis JO N° 8714 bis 

- Circulara  N° D55/U54/988771 din 31 decembrie 1998 

- Circulara DGS N° 97/331 din 27 aprilie 1997 

Situarea  Legionellei și riscurile sale : 

- Rețea sanitară 

- Turn aero - răcit 

- Umidificator

- Instalații termale

- Fântână

- Rețele de incendiu

- Aer climatizat

- Piscine, băi hidro-masaj

- Orice aparat acumulator de apă 

- Producție de aerosoluri

- În oricare mediu care îi este favorabil

În ce mediu trăiește și se dezvoltă : 

- În funcție de temperatură între 0 și 63°C 

- În apă cu Ph-ul între 5 și 8,5. 

- În instalații cu calcar și oxizi

-  În apă stagnantă și brațe moarte ale 
instalațiilor

Contaminarea : 

În principal prin inhalare. Analiza micro
biologică trebuie să caute Legionella pneumofila.

Riscul sanitar este stabilit de la un prag 
superior la 10 UFC/litre (UFC= unit formând calorie). 

 De la o concentrare egală sau superioară la
10UFC/litre, trebuie decontaminată rețeaua după
izolare.

Analizele trebuie efectuate de un laborator competent
la normele legale în vigoare.

03. DECONTAMINAREA 
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03. DECONTAMINAREA

/  LEGIONELLA

DECONTAMINAREA

A se face un audit și schema completă a rețelei pentru a detecta și remedia anomaliile.

Mod de operare 

Curățați complet instalația (eliminare calcar, mâl,
oxizi, dacă este necesar ).

Tratament de șoc : introduceți produsul dezinfectant,
pe bază de clor sau peroxid de hidrogen. Procentajul
și timpul de  contact sunt  indicate  în fișa  tehnică.

 Goliți,  clătiți, umpleți și puneți în  funcție  circuitul.

 Tratament  preventiv respectând reglementările

sanitare în vigoare (a respecta reglementările pentru

  supravegherea și controlul instalațiilor aferente).

Referințele instalației

Planul rețelei  ACS

Tipul de producție  ACS

Putere

Stocaj DA NU

Dacă DA, volumul 3în m    

Numărul de rezervoare

Presiunea din instalație

Distribuție

Bluclaje DA NU

Robineți apă rece / caldă DA NU

Compoziția instalației 

Oțel 

Cupru 

Inox

Aluminiu

PER

Alte componente

Inventarul echipamentelor sanitare,altele

Dușuri Dacă DA, câte

Bucătării Dacă DA, câte

Cadă Dacă DA, câte

Chiuvete Dacă DA, câte

Altele Dacă DA, câte

Echipamente de tratare a apei DA NU

Care 

Echipamente în funcție de norme DTU 60.1 

Derivație martor  apă rece NU

Derivație martor ACS DA NU

Derivație martor de buclaj DA NU

Degazare DA NU

Eșantioane apă rece DA NU

Eșantioane ACS tur DA NU

Eșantioane ACS buclaj DA NU

Tampon ACS tur DA NU

Tampon ACS retur buclă DA NU

Zone unde nu circulă ( schemă ) DA NU

DA

1-

2-

3-
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/  APELE  DE RĂCIRE 

PROCEDURĂ DE  TRATARE  A  APELOR  DE RĂCIRE

Circuit deschis cu reciclare pe aero-răcitor
( turnuri de răcire )

-  Numit circuit semi-deschis, apa este reciclată 
între  aparatul  de  răcire  și  turnul  aero-răcitor.

-  La trecerea prin turn apa în ploaie își eliberează 
caloriile.

Se disting următoarele tipuri : 

- Prin pulverizare 
- În ploaie
- În cascadă 
- Fagure de albine
- Tiraj natural

Consumul apei de adaos trebuie să 
țină cont de 3 parametrii : 

- Evaporare
- Antrenare veziculară
- Aerisirile de deconcentrare și alte pierderi

Care vor fi calculate în modul următor : 

Evaporarea  (E) 

Trebuiesc 560 kcal pentru a evapora 1 litru apă : 
 fie 560 termii sau 650

          3kWh  m  

Antrenare veziculară  (EV) 

-  Ventilația provoacă eliminarea unor  

picături foarte mici.
-  Calculul este următorul: 1/1000 din debit 
de recirculare.
- Calcul (EV) = 1/1000 din debit de recirculare

Aerisire pentru deconcentrare 

Apa evaporată compensată prin apa de
adaos pentru  a  menține nivelul,  provoacă o 
concentrare de săruri dizolvate.
Trebuie deci efectuată o aerisire a cărui volum
se poate calcula în felul următor : exemplu pe
un turn de 200 000 kcal/h sau 233 kW/h.

Calcul (E) =putere termie  / h

 560

Calcul din debit :      putere   
 T tur / retur  

 04. TRATAREA  APELOR  DE RĂCIRE

Schema tip Circuit rece

Turn
Schimbător

Δ
 debit în m= 3/h
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200 000 
= 357 L/h

 560

Pierdere veziculară 

Calcul de debit :

200 000  x = 20 L/h
 T 10

1

1000

Fie un total : 357l/h + 20 =  pentru un  
anumit număr de ore de funcționare

Ex : 377 l/h x 12 = 4524 

Alte metode simplificate 

1/ Putere      200 000 x 1,25 
      = 446 L/h

 560

Scădere de 30 la 40 % pentru a ține
cont de condițiile de exploatare.
Fie un total : 446 l/h - 30 % = 312 l/h(aprox)

Pentru un consum zilnic trebuie socotit : 
-  Evaporare + pierdere veziculară  

(după metoda de calcul) 
- Numărul de ore de funcționare 
- Exemple 312 L /h x 12 h = 3744 L /jour 

2/  Evaporarea vara 1,4L / Kw evacuat, 
pierderea veziculară inclusă.

În sezoanele intermediare și iarna = 
1L pe Kw evacuat ( asta corespunde 
valoriilor medii care variază ușor în funcție 
de temperatura apei ). 

Calculul debitului apei de adaos

Considerând procentajul de concentrație C

C =  mineralizarea apei din circuit

 mineralizarea apei de adaos

Calculului apei de adaos la ex. 1 
Volumul de evaporare + volumul de pierdere 
+ aerisirea de deconcentrare 
Exemple 312 L/h + 312 L/H + 624 L/h de adaos

Alt calcul al debitului fie : 
ex 2 la procentaj de concentrație diferită
Pentru un turn de 1000 kW vara . 

A/ Funcție de tratament : 1,5 la 2 procentaj de concentrare
B/ Cu tratament chimic : 2 la 3 procentaj de concentrare

Cazul A procentaj de concentrare  = 2 
Fie volum de deconcentrare = volum de evaporare
Deci consumul  = 1,4 m3 + 1,4  m3 = 2,8 m

3
/h 

Cazul B procentaj de concentrare = 2.5 
Fie o concentrare de = 0,66 x evaporarea 1,4 = 0,92 m 
Deci consum  = 1,4 m3 + 0,92 m3 = 2,32 m3

/h 

Cum se determină  0,66 :

2,5 - 1 = 1,5
1

1.5
= 0,66 

Cazul C procentaj de concentrare  = 3 

Fie o deconcentrare de  = 0,50 x evaporare 1,4 = 0,7 m  
3 

Deci consumul  = 1,4m  + 0,7 m   = 2,1 m  / h 

Cum se determină  0,50 :

3 - 1 = 2
1

2
= 0,5

Pe exemplul de mai sus se constată că în funcție de
calitatea  apei de adaos  și  de alegerea tratamentului 
pentru definirea volumului de deconcentrare, diferența
de consum de apă poate să fie foarte importantă.

Măsura de concentrare

Pentru conductivitate sau rezistivitate (conductivitatea
apei  este  direct proporțională cu cantitatea de sare pe
care o conține), măsurând această conductivitate (sau invers
rezistivitatea)  se controlează cantitatea de  sare  din  apă.

Pentru conductivitate : 
Pentru exemplu, o apă mediu dură TH între  12 și 35 :  
conductivitate între 200 și 500 Micro Siemens.

/  APELE  DE RĂCIRE 

PROCEDURĂ DE  TRATARE  A  APELOR  DE RĂCIRE

Metode teoretice 

Evaporare 

3

3 3 3 

04. TRATAREA  APELOR  DE RĂCIRE
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Prin rezistivitate : 
Ca exemplu o apă mediu dură între 12 și 35 :  
rezistivitate între 2000 și 5000 ohmi. 

Pentru cloruri : 

Pentru exemplu 

Clorurile apei din turn 

Clorurile apei de adaos
= = concentrație 2

50 mg/l

25 mg/l

Notă : Controlul concentrației prin cloruri este 
sfătuit datorită ușurinței de exploatare.

Întreținerea turnurilor

Operațiile de realizat cel puțin o dată : 
-  Controlați curățenia separatoarelor de 

picături.
-  Controlați funcționarea repartitoarelor de 

apă pe schimbător ( întreaga suprafață a 
schimbătorului  trebuie să  fie  stropită ). 

- Curățarea distribuitorului de apă din turn.
-  Detartrarea chimică a turnului sau schimbarea

elementelor dacă au calcar prea mult.
- Curățarea bazinului.
-  Curățarea filtrului de aspirație a apei în bazin.
-  Controlul bunei funcționări al tratamentului apei
 și al deconcentrării.

Nu lăsați circuitul oprit fără să-l goliți. La menținerea
fără apă atenție  la apele stagnante. Turnurile  echipate
cu   deconcentrațiile   automatice  ale  noastre trebuie  să 
aibă vana de  aerisire  deschisă.  Protejați  de  îngheț
țevile de apă.

În cazul turnurilor deschise ( unde circuitul instalației
este în interiorul turnului și intră în contact cu aerul
de răcire), circuitul trebuie să fie curățat și tratat în 

același timp cu  turnul.  Verificați ca  circuitul să  
nu conțină brațe moarte sau circuite în partea 

Notă : Parametrii de mai jos aduc elemente care 
ajută la măsurarea necesității exploatării.

Se pot aduce ameliorări tratând apa de adaos și
printr-o apreciere mai precisă a procentajului de

calcului aerisirilor.
concentrație ( măsurarea rezistivității ) pentru 

Cu toate acestea  problemele întâlnite în  circuite
reciclate ale aero-refrigerantului sunt următoarele:

- Saturație în gaz dizolvat  O2 și CO2 
- Depuneri în apă prin perdeaua de apă
- Depuneri de calcar
- Depuneri de mâl
-   Dezvoltare de microorganisme (alge, bacterii,

ciuperci dintre care Legionella). 
- Coroziune (chimică, electrochimică, bacteriană).

Un circuit Aero rău exploatat duce la o distrugere mecanică
și  la  un  risc  de  contaminare  prin  Legionella.

Mijloace de exploatare

În preventiv 

Mai jos schemă tip a unei instalații echipate 
Pilotajul exploatării se poate face manual dar având
în  vedere  diversitatea  parametriilor  este  indicat  să 
funcționeze automat.
Schema de principiu a funcționării modelului nostru de
automatizare care funcționează pe nivele.

/  APELE  DE RĂCIRE 

PROCEDURĂ  DE  TRATARE  A  APELOR  DE  RĂCIRE

inferioară care nu pot fi golite.
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