
Manual de utilizare - Instructiuni

NEW SUPAFLUSH



CONTINUT

1 - Pompa NEW SUPAFLUSH
2 - 3 metri de tub flexibil ranfortat de ¾” cu articulatii pivotante 
3 - Palnie speciala pentru a facilita umplerea rezervorului 
4 - Curea de umar pentru transport

ADAPTOR

1 - Adaptor de racordare la supapa dubla cu descarcare rapida

CARACTERISTICI

DIMENSIUNI - 58 cm x 450 cm x 30 cm
Greutate - 12 Kg
Capacitate - 27 litri
Debit - max. 5.400 litri/ora
Putere absorbita: 0,45 HP
Presiune max - 2 bar
Supapa duble cu descarcare rapida dotata cu iesiri din alama de ¾”  
Capace de protectie
Pompa NEW SUPLAFLUSH poate fi utilizata cu orice marca exclusiva de 
produse chimice detartrante sau detergenti si este in masura sa functioneze usor 
la puetere maxima.

Temperatura lichidului de lucru pana la 50°C - 55°C.

NEW SUPAFLUSH lucreaza la o presiune maxima de 2 bar si reuseste sa 
curete eficient pana la 20 radiatoare.

PREGATIRE

Inițial porniti sistemul de încălzire pentru a verifica zona în care s-a produs 
problema. Odată ce ati terminat verificarea, opriti sistemul de încălzire.
Deschideți toti robinetii instalatiei și ai radiatoarelor.
Inchideti alimentarea rece a vasului de expansiune, goliți rezervorul însusi și 
racordati împreună conductele de alimentare și de expansiune prezente în 
vana de închidere. Acest circuit închis va permite circulația completă atunci 
când vă conectați la pompa NEW SUPAFLUSH.
Este posibila golirea vasului de expansiune prin mijloace tradiționale sau prin 
conectarea pompei  SUPAFLUSH la instalatie și golirea vasului de expansiune 
până când rezervorul pompei este pe jumătate plin sau circa ¾ , lucru care ar 
putea fi suficient pentru a permite apoi, instalarea la circuitul inchis.
N.B. Opriti alimentarea motorului pompei in timpul acestei operatiuni.

TABELUL SCHEMATIC AL COMPONENTELOR 

Rezervor
Prelungire corp pompa

Capac rezervor
Surub DN8 mm din PP
Capac filtru

capac filtru
Rotor

capac priza aer

pentru Rotor
Melc
Colier

pompa cu insertie
de descarcare
Tur

Clip pentru colier din PP
din otel cromat

Inversor de flux
suruburiManer de transport

monofazat

Piulita inchisa
Piulita alama

Protectie rotor
Surub PP 12 MA

ptr flansa

ptr piulita inchisa a manerului



POZITIONARE

In principiu pompa NEW SUPAFLUSH trebuie sa fie pozitionata intr-o zona de 
acces la dispozitivul de alimentare cu apa rece si de descarcare. Normal ideal 
ar fi sa o utilizati intr-o bucatarie sau o camera de lucru.

MONTAJ

1. Racord de conexiune ¾” cu tub retinat pentru curatarea circuitului
2. Racord de conexiune ¾” pentru descarcare
3. Maneta - Valva

- Pozitia 1 (des. 1) - Pozitia de descarcare a lichidului murdar creat
in timpul spalarii instalatiei.

- Pozitia 2 (des. 2) - Pozitia de circulatie a lichidului pentru curatarea
instalatiei in ambele directii rotind maneta inversorului.

- Pozitia 3 (des. 3) - Supape inchise. Circulatia fluxului
blocata, independent de pozitia manetei inversorului.

4. Rubinet de restaurare apa. Permite fara a muta pompa de spalare
Introduceți apă curată în rezervor și restaurarati instalatia odată ce a fost
curățată, lăsand sa iasă lichidul murdar

5. Prea plin. Permite descarcarea automata a lichidului din interiorul
rezervorului dacă nivelul ar creste în faza de spălare.

6. Inversor de flux. Inverseaza sensul de mers al fluxului: acesta permite sa
puteti lucra cu pompa in ambele sensuri, indiferent de sensul
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Conectați furtunul ranfortat la racordurile ¾ "de flux / tur și retur de pe panoul 
pompei așa cum se arată în imaginea (1).

Conectați furtunul de evacuare la racordul (2) și umpleti până la aprox. 1/3 din 
rezervor cu apă rece, prin supapa (4). apoi închideți supapa (4).

Pompa este echipată cu diverse adaptoare pentru o conectare ușoară la 
sistem în locul cel mai potrivit  fiecarui sistem, adică radiatoare sau cazane. 
Este de asemenea, echipata cu o scurgere "prea plin"(5).

FUNCTIONARE

Nota: Daca pompa a fost utilizată pentru a spala rezervorul de expansiune, 
mai întâi se scurge apa murdară înainte de a o înlocui cu cea curata asa cum 
este indicat pentru spălarea inițială.

După ce ati verificat că toate robinetele de închidere sunt deschise complet, 
inclusiv supapa de intrare, porniți pompa timp de circa 10 minute, în direcția 
înainte. Ulterior inversati fluxul prin inversorul de flux (6) din nou, timp de circa 
10 minute. Se repetă acest lucru de mai multe ori. Fluxajul inițial va strabate 
sistemul prin eliminarea oricăror impurități astfel incat sa permită scurgerea 
libera.

Odată descărcată apa murdară, introduceti apa curată (4), lăsand-o sa circule 
prin interiorul întregului sistem. Atunci când observați că apa este limpede, 
descărcati-o complet. Fluxajul inițial este astfel finalizat.

Acum introduceți detartrantul și detergentul AQUAMAX MAX RS in 
conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale produsului.

VALVA DUBLA PENTRU DESCARCARE RAPIDA

În timpul operației de pompare se recomandă să se alterneze direcția fluxului 
la fiecare 15-20 de minute. Apa se va  evacua cand acesta devine plina cu 
noroi.

Vana dublă cu 3 căi permite evacuarea apei în ambele direcții ale fluxului. 
Mânerul inversorului (6) indică cu o săgeată direcția fluxului. Atunci când 
sunteți gata să evacuati apa murdară, este necesar să poziționati mânerele 
supapei (3), așa cum se arată în desenul 1, la descărcare rapidă. Când ați 
terminat, închideți mânerul supapei (3), în pozitia retur (desen 2). Această 
operație trebuie să fie repetată și în fazele alternative cand schimbați direcția 
fluxului. Toată apa murdară evacuată trebuie să fie înlocuită cu apă curată.

Toate radiatoarele trebuie să fie spălate unul câte unul. Acest lucru este posibil 
prin închiderea tuturor radiatoarelor cu excepția celui la care lucrați. Din nou 
este necesar să se alternati debitul utilizand aceeași procedură pentru toate 
radiatoarele.
După ce ati terminat cu toate radiatoarele deschideti toate supapele și spălați 
întregul sistem prin descărcarea și înlocuirea apei murdare cu apă curată până 
când aceasta devine transparenta. Apoi urmați instrucțiunile producătorului cu 
privire la introducerea inhibitorului.

NOTA

1. Dacă utilizați un detartrant pe bază de acid, înainte de a introduce inhibitorul
trebuie sa faceti sistemul neutru cu agentul de neutralizare recomandat.

2. Scoateți întotdeauna capacul de umplere al rezervorului, în scopul de a
facilita iesirea vaporilor de acizi rezultati din procesul de curățare.

3. Verificați întotdeauna cantitatea de spumă ce se poate forma. Nu umpleți
rezervorul depasind nivelul maxim.

CAZAN COMBINAT
Din motive de spațiu, cand înlocuiti cazanul se recomandă conectarea la 
radiatoare sau la cazan a furtunurilor flexibile de tur și de retur ale pompei.

La sfârșitul verificarii, aerisiti și aduceti înapoi toate supapele în pozițiile lor inițiale.

Pentru a menține mereu eficiența pompei de spălare este foarte important ca 
toate echipamentele sa fie complet si foarte bine clătite cu apă curată.

GARANTIE

12 luni pentru piese si manopera supuse uzurii normale, cu excepția utilizării 
abuzive.
În caz de reclamatie pentru defecte de fabricatie, producătorul își rezervă 
dreptul de a repara sau de a înlocui la propria discreție.

Nota: aceste note sunt doar cu titlu informativ și în niciun caz nu vor fi 
acceptate reclamatiile pentru daunele provocate de orice maniera.



NEW SUPAFLUSH PUMP

Furnizor:
AQUAMAX SAN S.r.l.
Adresa: Italia, Via Ho Chi Min, 12
60022 Castelfidardo (AN)
Tel: 0039071780064
E-mail: info@aquamaxsan.com
website: www.aquamaxsan.com

Importator:

TERMOCLIMA EXIM srl 
Sediu: Bucuresti, str.Maria Ghiculeasa nr.60, 
sector 2 Tel: 0722-745.312; 0745-040.429 
Reg.Com.: J40/3128/2001;  CIF: RO13788980 
E-mail: termoclimaexim@gmail.com 
https://www.termoclimaexim.ro




