
 
 
 

POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII 

 
• Högtrycksspolning av centralvärmesystem för att 

avlägsna korrosionspartiklar, slam och avlagringar 

• Avkalkning av värmepannor 

• Avlägsnar oljud och cirkulationsproblem 

• Endast ETT besök på plats behövs för rengöring 
av ett system 

• Användes endast med Fernox produkter 

• Kan används vid högre temperaturer för 
snabbare rengöring 
 

 
Fördelar av att äga en Fernox Powerflow Flushing 
Machine 

Denna kraftfulla syrafasta spolningspump är ett idealiskt paket för snabb och effektiv rengöring av 
system med värmepanna och radiatorer utan att radiatorerna behöver tas bort. Den kan också 
användas som avkalkningspump för värmeväxlare. 

 

Sparar tid på plats. När Powerflow flushing Machine används vid temperaturer upp till 85oC 
tillsammans med Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5 
eller Cleaner F3, räcker det med ett besök på plats för att högtrycksspola ett centralvärmesystem. 

 
Vi rekommenderar starkt att rensa anläggningen vid byte av värmepanna/värmepump etc. Fernox 
Powerflow Flushing Machine ökar värdet av dina tjänster och anseende. Använd den till att 
erbjuda snabb, proffesionell och pålitlig rensnings- och spolningsservice vid byte värmepump.  
Många värmepumpsproducenter gör nu garantin beroende av spolning och rensning.  
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PRODUKTSPECIFIKATION 
Fernox Power Flushing Machine: 
 

• 1100W pump/motor 
• Cirkulationshastighet upp till 99l/min 
• Proportionell dumpning vid 60l/min 
• Användningstemperatur 85°C 
• CE märkt pump 
• Reversibelt flöde 
• 50-liter tankkapacitet 
• Integrerade dubbla backventiler vid påfyllning 
• 2 års garanti 
• Låg vikt 

 

NÄR BÖR ETT VÄRMESYSTEM SPOLAS? 
Använd en Fernox Powerflow Flushing Machine vid: 
 

• Montering av en ny värme- panna/pump till ett 
befintligt system 

• Montering av TRV eller uppgradering till komplett 
pumpsystem 

• Rengöring av radiatorer på plats 
• Avlägsnande av slam och magnetit 
• Åtgärdande av cirkulationsproblem 
• Åtgärdande av oljud och avkalkning  
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