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Aplikátor přípravků V1,5
Mechanický manuální aplikátor chemických přípravků

Mechanický manuální aplikátor chemických
přípravků pro topné a chladící systémy, který funguje
na principu injekční stříkačky.

• aplikátor je určen pro plnění inhibitoru nebo čistících
směsí do topného či chladícího systému

• má funkci plničky i odsávačky

• průhledný zásobník z odolného materiálu umožňuje
snadnou vizuální kontrolu hladiny chemického
přípravku

• ventil spojující zásobník s hadičkou je opatřen
otočnou pojistkou proti protečení kapaliny

• rotační odpojení plnicí/sací hadičky

Vlastnosti aplikátoru přípravků V1,5

Materiál těla aplikátoru plast

Materiál aplikačního 
připojení

mosaz

Velikost aplikačního 
připojení na topný systém

převlečná matice ¾“

Maximální pracovní 
teplota

50 oC

Objem zásobníku 1,5 l

Délka plnicí/odsávací 
hadičky

350 mm

Hmotnost 2 kg

Objednací kód: ULT/D.06
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AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího 
upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a 
příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v 
tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, 
nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele 
povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy 
správné praxe.

Návod k použití aplikátoru:

1. Otočte ve směru hodinových ručiček
pojistkou ❶ spojující zásobník s
hadičkou ❻, abyste zabránili
protečení chemického přípravku.

2. Lehkým pootočením proti směru
hodinových ručiček uvolněte horní
uzávěr ❷ zásobníku ❸ a nalijte do
něj chemický přípravek, který
aplikujete do topného systému.

3. Našroubujte horní uzávěr ❷ zpět na
zásobník ❸, přičemž na maximální
délku povytáhněte pumpu zásobníku
❹.

4. Našroubujte převlečnou matku ❺ na
otevřené přípojné místo topného
systému se shodnou dimenzí

5. Uvolněte proti směru hodinových
ručiček pojistku ❶ spojující zásobník
❸ s hadičkou ❻ a aplikujte
chemický přípravek do topného
systému.

6. Uzavřete přípojné místo topného
systému. V případě potřeby uvedený
postup opakujte.
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