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Zestaw badawczy Sentinel JetFlush Test Kit 
Do prezentacji zalet płukania ciśnieniowego  
 

Wprowadzenie 
Zestaw badawczy JetFlush Test Kit firmy Sentinel jest 
przeznaczony do stosowania z urządzeniami do 
płukania ciśnieniowego Sentinel JetFlush. Za jego 
pomocą można wskazać, w których miejscach 
instalacji centralnego ogrzewania powstają problemy 
spowodowane zazwyczaj nagromadzeniem się 
kamienia i produktów korozji. Pozwala on również 
wykazać skuteczność płukania zaraz po jego 
przeprowadzeniu. Istnieje możliwość wydrukowania 
raportu badania do zapisu istotnych informacji 
zarówno przed i po płukaniu, demonstrując poprawę 
stanu instalacji. Kopię wypełnionego formularza 
raportu można zostawić klientowi. 

Specyfikacja 
Zestaw badawczy JetFlush Test Kit jest dostarczany w 
poręcznej i trwałej plastikowej walizeczce, zawierającej 
następujące elementy: 

• Rurka mętnościowa Sentinel 
• Miernik TDS 
• Wzorzec przewodności/TDS 
• Zestaw testowy Sentinel X100 Test Kit 
• Termometr mini na podczerwień (IR) 

Instrukcja znajduje się na stronie internetowej Sentinel 
(www.sentinelprotects.com) 

Sposób stosowania 
Przed płukaniem należy przeprowadzić pomiar 
temperatury wszystkich grzejników za pomocą 
termometru mini na podczerwień. Pomiar 
termometrem polega po prostu na skierowaniu wiązki 
lasera na kilka punktów na grzejniku i zapisie odczytów. 
Należy również pobrać próbkę wody z instalacji i 
zmierzyć mętność za pomocą rurki mętnościowej 
Sentinel. 
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Po płukaniu powtórnie mierzy się temperaturę i w 
szybki sposób można zaprezentować skuteczność 
procesu płukania ciśnieniowego poprzez wykazanie 
poprawy temperatury grzejników.   

Następnie pobiera się kolejną próbkę wody z instalacji i 
ponownie mierzy mętność za pomocą rurki 
mętnościowej, pokazując klientowi skuteczność 
czyszczenia. 

Jeśli użyto chemicznego środka czyszczącego, ważne 
jest, aby usunąć go w stopniu dostatecznym z instalacji 
w drugim procesie płukania. Miernik TDS umożliwia po 
płukaniu stwierdzenie, czy całkowita ilość 
rozpuszczonych substancji stałych wróciła do wartości 
takiej, jaką ma woda wodociągowa. 

Konserwacja instalacji 
Po zakończeniu procesu płukania ciśnieniowego 
zasadnicze znaczenie ma zatrzymanie procesów 
chemicznych w instalacji za pomocą środka Sentinel 
X100, co zmniejszy ryzyko dalszego gromadzenia się 
kamienia i produktów korozji. Once the Sentinel X100 
has been added its correct treatment level can be 
confirmed with the Sentinel X100 Test Kit.Za pomocą 
zestawu testowego Sentinel X100 Test Kit można 
stwierdzić, czy osiągnięto właściwy poziom 
konserwacyjny środka Sentinel X100. 

http://www.sentinelprotects.com/
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