
Ruční tlakové čerpadlo VARITEC HDP

Pou�ití Ruční tlakové čerpadlo se pou�í-
vá pro plnění ochranných pro-
středků proti korozi a nemrz-
noucích směsí VARIDOS do
uzavřených vodních cirkulačních
okruhů přímo z nevratných
nádob. Mů�e být takté� pou�ito
pro zkou�ky těsnosti topných
systémů a je součástí provozní
výbavy ka�dé dobré topenářské
firmy.

Technické údaje Ruční tlakové čerpadlo s mano-
metrem, zpětným ventilem a 2 m
tlakové hadice.

Max. prov. tlak                  40 bar
Výkon na prac. zdvih        60 cm3

Připojení přev. matkou      R 3/4"

Zprovoznění 1. Montovat dřevěné dr�adlo a
pístnici namazat přilo�eným
tukem na čerpadla.

2. Otevřít ovzdu�ňovací ventil
(�roub s rýhovanou hlavou)
pro odvzdu�nění prostoru
pístu a následně opět uzavřít.

3. Sací hadici zasunout do ná-
doby s ochranným prostřed-
kem proti korozi a 3-4 krát

začerpat. Přitom se při sání
otvor odvzdu�ňovacího venti-
lu zakryje a při výtlaku otevře,
a� se objeví ochranný pro-
středek proti korozi VARI-
DOS, čím� je vyplněn hluchý
prostor pístu.

4. Po spojení s manometrem a
tlakovou hadicí je ruční tla-
kové čerpadlo provozuschop-
né.

Plnění 1. Ve vztahu k předpokládanému
mno�ství ochranného pro-
středku proti korozi VARIDOS,
odpustit z topného systému
přibli�ně 20 litrů otopné vody.

2. Připojit tlakovou hadici ručního
tlakového čerpadla a otevřít
uzavírací ventil v místě plnění.

3. Pomalu a rovnoměrně čerpat
do systému předpokládané
mno�ství ochranného pro-
středku proti korozi VARIDOS.
Dbát bezpečnostních předpisů
a pokynů uvedných na etiketě.

4. Následně dočerpat do systé-
mu 20 litrů vody. Tento postup
zaručuje, �e celkové mno�ství
ochranného prostředku proti
korozi bylo naplněno a sou-
časně se ruční tlakové čerpad-
lo propláchne a vyčistí. V
průběhu čerpání manometr
indikuje, při jakém tlaku se
pracuje.

5. Po pou�ití ruční tlakové čer-
padlo bezpodmínečně čistit
čerstvou vodou.

Úprava vody
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Vta�ná plnící nádr�ka VARITEC ESZ-5

Pou�ití K dávkování ochranných pro-
středků proti korozi VARIDOS v
topných systémech dle směrnice

VDI 2035. Zvlá�ť vhodné pro
systémy, které vy�adují častěj�í
doplňování čerstvou vodou.

Technické údaje Lakovaná ocelová nádr�ka o
objemu 5 l.

Max. teplota vody           90 °C
Max. prov. tlak                10 bar
Vý�ka                             470 mm
Průměr                           140 mm
Potrubní přípojka              R 1/2"

Manipulace 1. Na ka�dý litr ochranného pro-
středku proti korozi VARIDOS
je nutno odpustit přibli�ně 20 l
otopné vody.

2. Vta�nou plnící nádr�ku VARI-
DOS ESZ-5 připojit na ventil
rozvodu vody a na otopný
systém.

3. Vta�nou plnící nádr�ku  ESZ-5
naplnit ochranným prostřed-
kem proti korozi VARIDOS.
Dbát bezpečnostních předpisů
a pokynů uvedných na
etiketě.

4. Pomalu otevírat plnící a vy-
pou�těcí ventily kotle.

5. Pomalu otevírat oba uzavírací
ventily vta�né plnící nádr�ky a
ventil přívodu vody. Přitékající
voda nyní vytlačuje účinnou

látku do vytápěcího zařízení.
V případě nutnosti postup
opakovat.

6. Vytápěcí kotel plnit vodou tak
dlouho, a� manometr vyká�e
po�adovaný tlak.

7. Uzavřít plnící a vypou�těcí
ventily kotle  a ventil přívodu
vody. V případě nutnosti de-
montovat a vyčistit ochrannou
komoru topení.

8. Po několika provozních dnech
změřit testovací soupravou
VARIDOS koncentraci o-
chranného prostředku proti
korozi VARIDOS v otopné
vodě. V případě nutnosti
provést korekci. Minimální
koncentrace je uvedena v ka-
talogovém listu výrobku.

Úprava vody
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