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Sentinel JetFlush Test Kit 
JetFlush ile yıkama avantajlarının pozitif örneklenmesini sağlar 

Giriş 
Sentinel JetFlush Test Kit, Sentinel JetFlush 
yıkama üniteleri ile birlikte kullanım için 
tasarlanmıştır. Isıtma sistemlerinde, genellikle 
kireç ve korozyon tozu birikimi sonucu ortaya 
çıkan sorunlu alanları hızlı bir şekilde belirler. Aynı 
zamanda tamamlandığı anda yıkamanın 
etkinliğini de göstermenize olanak tanır. 
Yıkamadan hem önce hem de sonra sistemdeki 
iyileşmeleri vurgulayan bir Ölçüm Raporu 
yazdırılabilir, bu sayede de ilgili bilgileri 
kaydetmenize olanak tanır. Doldurulan rapor 
formunun bir kopyası, müşteriye verilebilir. 

Teknik Özellikler 
JetFlush Test Kit kompakt, dayanıklı bir plastik 
mahfazada temin edilir ve aşağıdaki kalemleri 
içerir: 

• Sentinel Yoğunluk Tüpü 
• Toplam Çözülmüş Katı Madde (TÇKM) 

Ölçer 
• İletkenlik/TÇKM Standardı 
• Sentinel X100 Test Kiti 
• Mini Kızılötesi (IR) Termometre 

 
Sentinel Web sitesindeki ilgili Web sayfasında 
bulunan Kullanıcı talimatları 
(www.sentinelprotects.com) 
 

Kullanma Yöntemi 
Yıkamadan önce Mini Kızılötesi Termometreyi 
kullanarak tüm radyatörlerin sıcaklık ölçümü 
yapılmalıdır. Termometre lazeri radyatör üzerinde 
farklı noktalara yönlendirip değerleri kaydederek 
kullanılır. Ayrıca sistem suyundan bir numune 
alınır ve verilen Sentinel Yoğunluk Tüpünü 
kullanarak yoğunluk ölçülür. 
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Yıkamadan sonra sıcaklık ölçümü tekrarlanır ve 
radyatörler genelinde sıcaklıktaki iyileşmeyi 
göstererek JetFlush ile yıkama işleminin etkinliği 
hızlı bir şekilde örneklendirilebilir.   

Sistem suyundan bir numune daha alınır ve 
Yoğunluk Tüpünü kullanarak yoğunluk tekrar 
ölçülür, bu şekilde müşteriye temizliğin etkinliği 
görsel bir şekilde gösterilmiş olur. 

Kimyasal bir temizleyici kullanılmışsa ikinci 
yıkama işlemi sırasında bunun sistemden yeterli 
şekilde temizlenmesini sağlamak önemlidir. 
TÇKM ölçer yıkamadan sonra bunu yapabilmenizi 
sağlar, sistem suyunun TÇKM'si, şebeke suyuna 
benzer bir değere dönmüştür. 

Sistemde İşlem 
JetFlush yıkama işlemi tamamlandıktan sonra 
daha fazla kireç ve korozyon tozu riskini azaltmak 
için sistemin Sentinel X100 ile koruması şarttır. 
Sentinel X100 eklendiğinde doğru dozajlama, 
Sentinel X100 Test Kiti ile teyit edilebilir. 
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