
SZOLÁR RENDSZEREKHEZ

  Sentinel R200 szolár tisztítószer

  Használatkész tisztítószer 
  szolár rendszerekhez

  • használat-kész – nem igényel hígítást 

  • eltávolítja az iszapot és a lerakódásokat 
   az elhasznált hôközlô folyadékból 

  • mindössze 20 percnyi keringetéssel tisztít 

  • szobahômérsékleten is hatékony 

• öblítôgéppel is használható 

• habzásmentes és könnyen eltávolítható 

• a szolár rendszer szerkezeti anyagaival összeférhetô

  Szolár ellenôrzô csomag

  • a csomag segítségével bármely szolár
   kör (csôkígyó) hatásfoka ellenôrizhetô

  • hasznos segítséget nyújt a kivitelezés
   alkalmával és karbantartáskor egyaránt

• a csomag segítségével meghatározható az optimális ener-
 gia elôállítást biztosító kollektorelhelyezés helyes iránya
 valamint ellenôrizhetô a hôközlô folyadék fagyálló tartalma
 és megbízható módon kimutatható, ha  a hôközlô folyadé-
 kot cserélni kell 

• a csomag tartalma:  
 - iránytû  - radiátor kulcs   - indicator papír csomag
 - mini infrahômérô   - fagyállódermedéspont-vizsgáló
 - mintavételi edény   - mûanyag pipetta
 - a használatot bemutató CD

  Szolár ellenôrzô csomag

  
   kör (csôkígyó) hatásfoka ellenôrizhetô

  • hasznos segítséget nyújt a kivitelezés
   alkalmával és karbantartáskor egyaránt

KÖZPONTI FÛTÉSI RENDSZEREKHEZ

  Sentinel X800 Jetfl o öblítô- és 
  tisztítószer

  Biológiailag lebomló öblítô- és 
  tisztítószer

  A Sentinel X800 Jetfl o minden általánosan  
  elôforduló fémhez és ötvözethez alkalmaz-
  ható, beleértve az alumíniumot is. A tisztí- 
  tási mûvelet után leürítés, majd gondos 
átöblítés szükséges, valamint Sentinel X100, vagy szükség 
szerint X500 védôszer – inhibitor használata ajánlott.

  Sentinel X800 Jetfl o 
  tisztítószer

  Biológiailag lebomló öblítô- és 
  tisztítószer

  A Sentinel X800 Jetfl o minden általánosan  
  elôforduló fémhez és ötvözethez alkalmaz-
  ható, beleértve az alumíniumot is. A tisztí- 
  tási mûvelet után leürítés, majd gondos 
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A Sentinel adalékanyagok alkalmazása ma már nélkülözhetetlen hûtési-fûtési rendszerekben, 
ahol többfajta anyagú csôvezeték és szerelvény vesz részt a hôhordozó közeg továbbításában. 
Gondoskodik a rendszervíz semleges pH-járól és vízkômentességérôl. A már szennyezett, víz-
kövesedett rendszerek gyors tisztítására is alkalmasak, káros roncsoló következmények nél-
kül, a legtöbb kazángyártó engedélyezô tanúsításával. Fagyvédelmi célból és napkollektoros 
alkalmazásra is megfelelô Sentinel adalék áll rendelkezésre.

vízkezelési
adalékanyagok

   Sentinel R100 szolár hôközlô folyadék

   Felhasználásra kész hôközlô folyadék 
   szolár fûtési rendszerekhez

  • Felhasználásra kész koncentráció 
   – nincs szükség higításra 

  • Hatékony fagyvédelem akár mínusz 25 °C-ig

  • Nem bomlik

• A rendszer fémeinek hatékony korrózió elleni védelmét biztosítja

• Kémialaig és hôtanilag is stabil, a tömítéseket nem károsítja 

• Nem mérgezô és biológialag lebontható 

• Kevésbé gyakori hôközlô folyadék csere

• Pufferolt ph

• A szolárrendszer üzemeltetési költségeinek mérséklése

  Sentinel X700 tisztító & baktérium-  
  mentesítô adalék

  Tisztító és védô adalék padlófûtési   
  rendszerek számára

  A Sentinel X700 egy stabilizált biocidot
   tartalmazó folyadék. Tisztítja és védi a
  padlófûtési rendszereket. Ezekben a rend-
  szerekben az alacsony hômérséklet 
elôsegíti a baktériumok és gombák elszaporodását, ami prob-
lémát okozhat a csôvezetékeknél, a tömlôknél, a szelepeknél 
és a hôcserélôknél. A mikrobiológia burjánzás kellemetlen 
szagokkal is járhat, és a hôcserélô vagy a tömlôk korrózióját 
okozhatja. Mindez komolyan befolyásolhatja a rendszer za-
vartalan és hatékony mûködését. A Sentinel X700 adalékot 
kifejezetten a felületfûtési rendszerek ilyen problémáinak el-
kerülése érdekében fejlesztették ki.

• higítási arány: 300 l vízhez 1 l

• tisztítási idô: 1-2 nap

• védôadalék alkalmazásban állandóan 
 rendszerben tartandó

  Sentinel Jetfl ush 4 
  nagynyomású öblítôberendezés

  • a fûtési rendszer gyors és haté-
   kony tisztítására Sentinel X800
   tisztítóadalék segítségével

  • könnyû kezelhetôség, felhaszná-
   lóbarát kialakítás

  • használati idô 3-4 óra

  • 100 l-hez 2-3 l adalék

  • irányváltós keringési mód

   Sentinel R100 szolár hôközlô folyadék

   Felhasználásra kész hôközlô 
   szolár fûtési rendszerekhez

  • Felhasználásra kész koncentráció 
   – nincs szükség higításra 

  • Hatékony fagyvédelem 

  • Nem bomlik

  Sentinel R200 szolár tisztítószer

  Használatkész tisztítószer 
  szolár rendszerekhez

  • használat-kész – nem igényel hígítást 

  • eltávolítja az iszapot és a lerakódásokat 
   az elhasznált hôközlô folyadékból 

  • mindössze 20 percnyi keringetéssel tisztít 

  • szobahômérsékleten is hatékony 
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Sentinel X200 vízkôoldó

A Sentinel X200 egy nem savas 

kémhatású termék, amely a köz-

ponti fûtési rendszerekben lerakó-

dott vízkô okozta kazánzaj csök-

kentésére szolgál.

• 1%-os oldat (100 l-hez 1 l)

Sentinel X400 iszapeltávolító

Ezt a terméket régi központi fûtési rendszerek esetében ajánlott hasz-

nálni az iszap és a lerakódások eltávolítására. A Sentinel X400 lebontja 

és diszpergálja a korróziós folyamatokban keletkezô törmeléket, amely 

nagyrészt vasoxidból áll, így az a rendszer átmosásával eltávolítha-

tó. A termék funkciója az, hogy szuszpendálja a törmeléket a vízben. 

A Sentinel X400 különösen alkalmazandó olyankor, amikor egy régi 

rendszerbe új kazánt vagy új szivattyút építenek be, vagy amikor a radi-

átorok hidegek, mert iszap halmozódott fel bennük.

• Keringési idô 2-6 hét

• 1%-os oldat (100 l-hez 1 l) Sentinel X500 fagyálló adalék

A Sentinel X500 egy inhibitort tartalmazó, többcélú fagyás-

gátló adalék, amely úgy lett kifejlesztve, hogy korrózió elleni 

védelmet biztosítson, megakadályozza a vízkô képzôdését, a 

hidrogénfejlôdést és a mikroorganizmusok növekedését min-

den közvetett típusú fûtôrendszerben, beleértve azokat is, 

amelyekben alumínium alkatrészek találhatók.

• Tartalmazza az X100 inhibitort

• 20%-os oldat -6 oC-ig

• 30%-os oldat -11 oC-ig

• 35%-os oldat -15 oC-ig

  Sentinel X100 inhibitor

  • Hatékonyan megakadályozza a vízkôképzôdést  
   és a korróziót 

  • Védôréteget képez

  • Beállítja és tartja a rendszer ph értékét

  • Alkalmazható minden fém esetében, beleértve  
   az  alumíniumot is

• Könnyen kezelhetô 

• Túladagolásra nem érzékeny  

• Koncentrációja a Sentinel teszt készlettel vagy vezetôképesség
 méréssel könnyen ellenôrizhetô

• 1%-os oldat (100 l-hez 1 l)

• Alkalmazási idô: 10 év 

Sentinel X100 gyorsellenôrzô készlet

A készlet segítségével ellenôrizhetô, hogy 

a rendszervíz a korrózió és vízkôképzôdés 

megakadályozásához elegendô mennyi-

ségû Sentinel X100 adalékanyagot tar-

talmaz-e. A rendszerbôl vett és adott 

ûrtartalmú vízmintába helyezett vizsgá-

lótabletta elszínezi a vizet, 5 perc múlva 

a mellékelt színskálával összehasonlítva 

adja az eredményt.

A készlet 2 mérés elvégzéséhez ele-

gendô.ÚJ!

  Sentinel X100 inhibitor

  • Hatékonyan megakadályozza a vízkôképzôdést  
   és a korróziót 

  

  • Beállítja és tartja a rendszer ph értékét

  • Alkalmazható minden fém esetében, beleértve  
   az  alumíniumot is

Központi fûtési rendszerekben használható inhibitor

Sentinel X300 univerzális tisztítószer

Új vagy hat hónapnál nem régebbi 

rendszerek tisztítása

A Sentinel X300 adalék új, és hat hónapnál nem 

régebben üzemelô központi fûtési rendszerek 

tisztítására lett kifejlesztve. Hatékonyan eltávo-

lítja a radiátorok belsô felületérôl a zsírokat, ola-

jokat és a rendszer összeszerelésekor keletkezô 

törmeléket és forrasztószer maradványokat.

• 1%-os oldat (100 l-hez 1 l)

• Keringési idô 1-2 óra


