SPIROPLUS®
RAPIDCLEANSE
Complete set voor het snel en efficiënt
spoelen van woonhuisinstallaties

Grote capaciteit (2,2 kg) vermindert
onderbrekingen voor reiniging

Eenvoudig te reinigen
magneet

Ingebouwde
lekbak

Krachtige magneet voor ultrasnelle
verwijdering van magnetiet

Bypass-functie: de installatie kan
tijdens het reinigen in bedrijf blijven

Lichtgewicht en
gebruiksvriendelijk

SPIROTECH

ma ximising per formance

SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE
De SpiroPlus RapidCleanse is een lichtgewicht,
compacte en gebruiksvriendelijke set voor
het snel en efficiënt spoelen van woonhuisinstallaties. De set bevat een unieke, krachtige
en eenvoudig te reinigen magneet.

Moderne apparatuur is veel gevoeliger voor de samenstelling en
kwaliteit van het installatiewater. Energiezuinige verwarmings- en
koelinstallaties bieden een maximaal rendement wanneer het
installatiewater vrij is van vuil. In onbehandelde installaties kan
vervuiling (met name magnetiet) leiden tot afnemend installatierendement en daarmee tot hogere energiekosten.
Veel fabrikanten stellen eisen aan de waterkwaliteit in hun
garantievoorwaarden.

CTR075

L x B x H (in gebruik) (mm)

470 x 420 x 450

Koppeling (d)

Camlock of ¾”

Slanglengte (m)

2,5

Droog gewicht behuizing (kg)

5,3

Droog gewicht slangen (kg)

1,7

Volume (l)

2,2

Max. magnetische capaciteit
vuilafscheiding (kg)

2,2
Droog gewicht

Indien er in een installatie een SpiroTrap
MB3 vuilafscheider of SpiroVent RV2
luchtafscheider is geïnstalleerd, kan de
SpiroPlus RapidCleanse op het
aansluitstuk van deze afscheiders worden
aangesloten met behulp van de speciaal
daarvoor ontworpen Flush Connector
(CTF075), die apart verkrijgbaar is.
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De SpiroPlus RapidCleanse wordt kant-en-klaar geleverd met alle
benodigde adapters en slangen en heeft twee jaar garantie. Voor
een grondige verwijdering van vervuiling raden wij aan om de unit
te gebruiken in combinatie met SpiroPlus Mild Cleaner of SpiroPlus
Power Cleaner.

SpiroPlus RapidCleanse
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EENVOUDIGE BEDIENING, ZONDER GEKNOEI
De SpiroPlus RapidCleanse met ingebouwde krachtige magneet,
lekbak en afsluiters biedt een optimale verwijdering van magnetiet en ander vuil. De verwijderbare magneet, waarvoor octrooi is
aangevraagd, zorgt voor een eenvoudige bediening en gebruik
zonder geknoei. Dankzij de unieke bypass-functie kan de
installatie in bedrijf blijven, terwijl deze wordt gereinigd. De
SpiroPlus RapidCleanse kan worden gebruikt in combinatie met
een spoelapparaat of rechtstreeks op een ketel worden aangesloten via een slang met snelkoppeling, zonder de installatie
tijdens het spoelen uit te schakelen.

