
Seria DESCAL

AGREGATY CZYSZCZĄCE DO SYSTEMÓW C.O.
Power flushing pumps for heating systems

Większe zbiorniki max 125 L
Zestaw starter gratis

•  Odporność na kwasy - możliwość 
czyszczenia 

urządzeń. 

• 
 przewody i  kształtki w zestawie.
ułatwiające podłączenia. 

•  Łatwe i poręczne w transporcie - 
ergonomiczna budowa. 

•  Możliwość 

pracy w temp do 75 °C 

•   Zestaw startowy z 3 preparatami
oraz pojemnik na węże.

• Pełne wsparcie techniczne oraz 
doradztwo FERPRO. 

Seria FERFLO

Pompa jest podłączane na początku
 procesu czyszczenia do instalacji c.o., 
wody zasilającej oraz kanalizacji -
 funkcje zrzut i przelew.

W tym podłączeniu prowadzone są

 sprawnie cykle pracy jak opróżnianie,
 płukanie wstępne, czyszczenie chemiczne, 

• 

płukanie końcowe, dodanie inhibitora, 
i na koniec napełnienie instalacji. 

• 

Pięć podłączeń wodnych, pięć węży, 

całych instalacji i innych 

Wszystkich kotłów 1 i 2

funkcyjnych, wymienników, itp.

•  

•  Możliwość 

Pompy czyszczące do zastosowania 
w budownictwie i przemyśle - generatory
 i kotły i generatory pary, podgrzewacze,
 wtryskarki, ekstrudery, skraplacze,
 klima-konwektory, rurociągi. 

• 
 przewody i  kształtki w zestawie. 
3 podłączenia wodne, trzy węże, 

•  Odporność na kwasy - możliwość 

pracy w temp do 75 °C 
 

Moce od 0,20 KM do 0,75 KM
Zbiorniki od 20 L do 125 L

0,50 KM, 2 bar, 90L/min
CF40 Zbiornik 40 L

0,75 KM, 2,4 bar, 170 L/min
CF120 Zbiornik 125 L0,75 KM, 2,4 bar, 150 L/min

CF90 Zbiornik 60 L

Descaling pumps for large boilers,
large plastics machinery, heaters etc

POMPY CZYSZCZĄCE DO ZASTOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE I PRZEMYŚLE

POMPY I AGREGATY CZYSZCZĄCE DO SYSTEMÓW HVAC



Sposób czyszczenia
krok po kroku instalacji C.O.

Wysoką przepustowość  pomp 
zwiększającą moc czyszczenia.

Możliwość  chwilowego  oraz 
czasowego odwrócenia kierunku  
przepływu - rewers.

•  Odporność na kwasy - możliwość 
czyszczenia wszystkich kotłów 
1-2 funkcyjnych, podgrzewaczy 
wody, całych instalacji i innych 
urządzeń. 

•  Przewody i  kształtki w zestawie 
ułatwiające podłączenie. 

•  Łatwe i poręczne w transporcie - 
ergonomiczna budowa. 

•  Możliwość pracy w temp do 75 °C 

•   Zestaw startowy z 3 preparatami
oraz pojemnik na węże.

• Bezpłatne szkolenie  z  zakresu  
sposobu użytkowania. 

• Pełne wsparcie techniczne oraz 
doradztwo FERPRO. 

• Wysoką jakość i dostępność 
gwarantującą oszczędność i 
satysfakcję. 

Pracujac z pompami
FERPRO otrzymujesz:

Jeśli instalacja jest otwarta, 
zatkaj rurę przelewową 
i naczynie wzbiorcze.

Podłącz pompę do instalacji. 
Połącz węże powrotu, zasilenia 
i przelewowy wody do pompy.

Otwórz zawory grzejników i zawory 
odcinające, w celu uzyskania 
pełnego przepływu przez instalację.

Włącz pompę i przeprowadź 
10-minutową cyrkulację, 
regularnie włączając revers.

Rozpocznij zrzut. Ustaw przepływ,
tak aby poziom wody w zbiorniku 
pozostał stały. Poczekaj, aż woda 
zrzutowa będzie czysta.

Przełącz pompę w tryb cyrkulacji, 
z pełnym przepływem przez całą 
instalację (otwarte wszystkie 
zawory grzejników).

Wlej obliczoną ilość preparatu 
DS-50 Ferdom/Ferpro 
do zbiornika pompy.

Jeśli to możliwe, włącz kocioł C.O., 
aby podgrzać wodę do 50ºC. Nie 
zostawiaj kotła stale włączonego.

Przez 15 minut kontynuuj cyrkulację 
przez w pełni otwartą instalację, 
regularnie włączając revers.

Zamknij zawory grzejników poza 
jednym grzejnikiem. Na 5 minut 
skieruj pełny przepływ przez ten 
grzejnik, regularnie włączaj revers.

Zamknij ten grzejnik i przejdź do 
kolejnego. Zajmij się pozostałą 
częścią instalacji, kierując pełny 
przepływ przez kolejne grzejniki.

Po wykonaniu cyrkulacji przez ostatni
grzejnik, przełącz na zrzucanie przez
ten grzejnik, gdy woda będzie czysta
zamknij zawory tego grzejnika.

Zajmij się pozostałą częścią systemu 
w odwrotnej kolejności, zrzucając 
pojedynczo przez kolejne grzejniki.

Przywróć cyrkulację przez pompę 
i całą instalację grzewczą (otwarte 
wszystkie zawory grzejników).

Dodaj do zbiornika odpowiednią
ilość neutralizatora i przeprowadź 
dziesięciominutową cyrkulację.

Rozpocznij końcową procedurę 
zrzucania, ze wszystkimi grzejnikami 
w pełni otwartymi. Utrzymuj 
przepływ aż woda będzie czysta.

Korzystając z papierka lakmusowego 
sprawdź czy zrzucana woda jest 
neutralna i dodaj do zbiornika 
inhibitor CH-2 lub CH-33

Przed odłączeniem przez 10 minut 
utrzymuj cyrkulację, przywracając 
zwykłe ustawienia instalacji 
i odpowietrzając grzejniki.
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NOWOŚĆ! Więcej mocy!

Większa pojemność

Zestaw starter gratis

PC208 PC209 PC210

AGREGATY CZYSZCZĄCE DO SYSTEMÓW C.O.
Power flushing pumps for heating systems

Seria FERFLO



POMPY CZYSZCZĄCE INSTALACJE
Descaling pumps for instalations

EURO 20/45R "FERPRO" Pompa 
czyszcząca. Zbiornik 20L, rewers, 
moc 0,33KM, 45L/min, 1 bar, H słupa 
wody 10m, max 55oC, 2 węże 
elastyczne, 7kg. Do wymienników, 
kotłów itp. zład wody 50-100 L.

EURO FLUSH 30/90R "FERPRO" 
Pompa-agregat czyszczący, mobilny. 
Zbiornik 30L, rewers, moc 0,45KM, 
90L/min, 2 bar, H słupa wody 20m, 
max 55oC, 5 węży, 15kg, H85cm. Do 
15-20 grzejników c.o.

PC406

PC401

EURO 40/90R "FERPRO" Pompa 
czyszcząca. Zbiornik 40L, rewers, 
moc 0,45KM, 90L/min, 2 bar, H słupa 
wody 20m, max 55oC, 2 węże 
3/4",13kg. Do dużych kotłów, jadów, 
wężownic itp. zład wody do 200 L.

PC404

AGREGATY CZYSZCZĄCE INSTALACJE
Power flushing pumps for CH

AKCESORIA DO POMP CZYSZCZĄCYCH
Power flushing accessories

SYSTEM-SHURE "FERPRO" Zestaw do 
badania sześciu parametrów wody w zładzie. 
Bada stężenia inhibitora CH33, poziom pH, 
rozpuszczoną miedź i żelazo, poziom chloru i 
twardość wody. W podręcznej obudowie.

PC315

ZPP ADAPTOR "FERPRO" Do podłączenia 
węży pompy czyszczącej z komorą wirnika 
pompy c.o. Ułatwia podłączenie do c.o., 
czyści komorę wirnika. Do wybranych pomp 
Grundfos, Wilo itp.PC302

ZPW ADAPTOR "FERPRO" Do podłączenia 
węży pompy czyszczącej do domowych 
wymienników ciepła bez gwintowanych 
króćców . Czyści w wymienniku obieg c.o. 
oraz c.w.u. Rozstaw króćców 42 mm.

PC303

ZSE ZESTAW "FERPRO" Dla serwisanta do
 procesu czyszczenia armatury i c.o. 3 

produkty; Filtr Magnetyczny FM1 FD001. 
Adaptor do pompy ZPP PC302, Adaptor do 
wymiennika ZPW PC303.

PC305

COMBIMAG "FERPRO" Wydajny filtr 
magnetyczny do usuwania ze zładu 
magnetytów itp. (do 2 kg naraz) w procesie 
czyszczenia z pompą. Magnes 11,000 Gs, 
długość 40cm, pow. 200cm2. Obudowa.

PC300

GZ3 GRZAŁKA "FERPRO" 3 kW do 
zestawu COMBIMAG (PC300) do 
podgrzewania kąpieli czyszczącej. Wyższa 
temperatura zwiększa aktywność preparatów 
czyszczących. Metalowa obudowa.

DUAL ZESTAW "FERPRO" Rozbudowany 
COMBIMAG z dodatkową cylindryczną 
komorą w której zamontowana jest grzałka 
GZ3 PC301. Podgrzewa kąpiel czyszczącą i 
jednocześnie usuwa z niej magnetyty.

PC310

PC301

Zebrane magnetyty po czyszczeniu.

Seria EURO

EURO 20/90R "FERPRO" Pompa czyszcząca. 
Zbiornik 20L, rewers, moc 0,45KM, 90L/min, 2 bar,

 

H słupa wody 20m, max 55oC, 2 węże, 8kg.  Czyści

 

kotły, wymienniki armaturę domową c.o. oraz złady

 

wody 100 L., około 10-15 grzejników.

PC402

Wymiary h 46x45x42 cm.
EURO 30/90R "FERPRO" Pompa czyszcząca. 
Zbiornik 30L, rewers, moc 0,45KM, 90L/min, 2 bar,

 

H słupa wody 20m, max 55oC, 2 węże, 12kg. Do 
wymienników, kotłów, wężownic itp. - zład wody do

 

150 L, około 15 grzejników.

PC403

Wymiary h 58x45x30 cm.



Akcesoria dodatkowe

Pompy do czyszczenia domowych i przemyslowych instalacji

  W komplecie: STARTER
  Zestaw początkowy:
 - DS-50: 2 x 1 litr
 - CH-33 inhibitor: 3 x 0,5 L
 - Neutralizator: 2 tuby

 - Przejściówki do węży
 - POJEMNIK NA AKCESORIA

 - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wydajność pompy

Zbiornik

Silnik

Max. przepływ

Max. podnoszenie

Max. temperatura pracy

Rodzaj reversu

Zawory 

Węże zasilania i powrotu

Złączki na wężach

Wąż spustowy

Wąż zasilający

Wąż przelewowy

Inne akcesoria

Wymiary mm

Waga

Stosowane preparaty

25-30 grzejników,  0,3 m  zładu, ok. 400m2 40-50 grzejników, 0,4m  zładu, ok. 500m2

40 L, transparentny, HDPE 57 L, transparentny, HDPE

0.50HP, IP54,  230 V 0.75HP, IP54,  230 V

90 L/min 150 L/min

20 m 24 m

75  C 75  C

ręczny, natychmiastowy ręczny, natychmiastowy

2 x 3-drożne odcinająco - spustowe 2 x 3-drożne odcinająco - spustowe

2 x 5m, średn. 16mm, wzmacniane PVC 2 x 5m, średn. 19mm, wzmacniane PVC

3/4" x 16mm, mosiężne, beznarzędziowe 3/4" x 19mm, mosiężne, beznarzędziowe

8m, 16mm, wzmacniane PVC 8m, 19mm, wzmacniane PVC

8m, ultra wzmacniany 13mm 8m, ultra wzmacniany 13mm

3m, 16mm, wzmacniane PVC 3m, 19mm, wzmacniane PVC

2 węże do podłączenia adaptera 

390 x 440 x 690 390 x 590 x 890

17 kg 22.5 kg

alkaliczne, kwasowe, chlorowe alkaliczne, kwasowe, chlorowe

MAG ZESTAW "FERPRO" 
filtr magnetyczny do 
pomp czyszczących.

PC300

3 3

o o

60-70 grzejników,  0,7m  zładu, ok. 800m2

125 L, tr ansparentny, HDPE

0.75HP, IP54,  230 V

150 L/min

24 m

75  C

ręczny, natychmiastowy

2 x 3-drożne odcinająco - spustowe

2 x 5m, średn. 22mm, wzmacniane PVC

3/4" x 19mm, mosiężne, beznarzędziowe

8m, 22mm, wzmacniane PVC

8m, ultra wzmacnian   19mmy 

3m, 22mm, wzmacniane PVC

530 x 670 x 890

24 kg

alkaliczne, kwasowe, chlorowe

3

o

PC208 - EVOLUTION CF40 PC209 - QUANTUM CF90 PC210 - TYTAN CF210

FP302 2 węże do podłączenia adaptera FP302 2 węże do podłączenia adaptera FP302

 - 7 różnych węży podł.

PC301 GRZAŁKA 3kW 
do zestawu MAG.

GZ3  "FERPRO" 

Aktualne ceny produktów są na www.ferpro.pl     
Data publikacji 12.09.2015. E&OE.
Produkty dostęne przez sieć dystrybutorów lub na 
stronie  www.ferpro.pl .                 ferdom@ferpro.pl
FERDOM Britex ul.Farbiarska 73 02-862 Warszawa
tel +48 22 323 7323. Doradztwo tech +48 22 219 6462




