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Sentinel JetFlush testsett 
Demonstrerer fordelene ved Jetflushing god 
 

Introduksjon  
Sentinel JetFlush testsett er utformet for bruk 
sammen med Sentinel JetFlush skylleenheter. 
Middelet vil raskt identifisere hvor det er 
problemer i sentralvarmesystemet, det skyldes 
vanligvis oppbygging av avleiringer- og rustrester. 
Det lar deg også prøve ut effektiviteten av 
skyllingen når denne er ferdig. En 
undersøkelsesrapport kan skrives ut og lar deg 
registrere relevant informasjon, både før og etter 
skyllingen og framhever utbedringene i systemet. 
En kopi av ferdig rapportskjema kan deretter 
legges igjen hos kunden. 

Spesifikasjon 
JetFlush testsett leveres i en tett, sterk plastboks 
og inneholder følgende deler: 

• Sentinel turbiditetsrør 
• Måler for samlede oppløste stoffer (TDS) 
• Konduktivitet/TDS standard 
• Sentinel X100 testsett 

• Mini infrarød (IR) termometer 
Bruker instruksjoner på tilsvarende nettsiden på 
Sentinel nettsted (www.sentinelprotects.com) 

 
Brukermetode 
Før skylling, skal en temperaturundersøkelse av 
alle radiatorene utføres ved hjelp av Mini IR 
termometeret. Termometeret brukes ganske 
enkelt ved å rette laseren mot forskjellige punkt 
over radiatoren og registrere avlesningene. En 
prøve av systemvannet tas også og turbiditeten 
måles ved hjelp av vedlagt Sentinel turbiditet. 
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Etter skylling gjentas temperaturtesten og 
effektiviteten til Jetflush-prosessen kan raskt 
demonstreres ved å vise forbedring i 
temperaturene gjennom alle radiatorene.   

En ny prøve fra systemvannet tas og turbiditeten 
blir målt igjen ved bruk av turbiditetsrøret, som 
gir en visuell indikasjon til kunden på 
effektiviteten av rensingen. 

Hvis et kjemisk rensemiddel har blitt brukt er det 
viktig å sikre at dette er blitt tilstrekkelig fjernet 
fra systemet under den andre skylleprosessen. 
TDS-måleren lar deg gjøre dette ved å sikre at 
TDS i systemvannet har gått tilbake til en verdi lik 
vannet fra hovedvannuttaket etter skyllingen.  

Systembehandling 
Etter at Jetflushing-prosessen er ferdig er det 
viktig at systemet blir tilsatt Sentinel X100 for å 
redusere risikoen for videre avsetninger og 
rustrester. Når Sentinel X100 har blitt tilsatt kan 
det rette behandlingsnivået bekreftes ved hjelp av 
Sentinel X100 testsett. 
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