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Sentinel JetFlush Testovací sada 
Slouží ke kladné demonstraci výhod tlakového proplachování 

Úvod 
Sentinel JetFlush Testovací sada je určena k použití 
spolu s proplachovacími přístroji Sentinel JetFlush. 
S její pomocí lze rychle identifikovat, kde se v rámci 
systému ústředního vytápění nachází problémy, ke 
kterým obvykle dochází z důvodu usazování vodního 
kamene a rzi. Také umožňuje dokladovat účinnost 
proplachování po jeho dokončení. Je možné 
vypracovat Kontrolní záznam, který vám umožňuje 
zaznamenat příslušné údaje před a po propláchnutí 
systému, a zvýraznit tak zlepšení stavu systému. 
Kopii vyplněného Kontrolního záznamu lze odevzdat 
vašemu zákazníkovi. 

Specifikace 
JetFlush Testovací sada se dodává v kompaktním, 
odolném plastovém pouzdře a obsahuje následující 
položky: 

• Trubice k měření zakalenosti značky Sentinel 
• Nástroj k měření celkového množství 

rozpuštěných pevných částic 
• Norma týkající se vodivost/celkového 

množství rozpuštěných pevných částic 
• Testovací souprava Sentinel X100 
• Infračervený miniteploměr 

Uživatelské pokyny naleznete na příslušné webové 
stránce na webových stránkách Sentinel 
(www.sentinelprotects.com) 

Způsob použití 
Před čištěním by měla být provedena kontrola 
všech radiátorů pomocí infračerveného 
miniteploměru. Tento teploměr se používá 
jednoduchým zaměřením laseru na různá místa 
radiátoru a zaznamenáním naměřených teplot. Také 
se odebere vzorek vody kontrolovaného systému za 
účelem změření její zakalenosti pomocí trubice k 
měření zakalenosti vody značky Sentinel. 
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Po čištění se opět provede kontrola teplot a 
účinnost procsu tlakového proplachování JetFlush 
lze okamžitě demonstrovat na naměřeném zlepšení 
teplot na různých místech radiátorů.   

Odebere se další vzorek vody ze systému a opět se 
pomocí měřicí trubice změří její zakalenost, čímž 
získáte pro zákazníka viditelnou ukázku účinnosti 
čištění. 

Pokud použijete chemický čisticí přípravek, je 
důležité zajistit jeho dostatečné odstranění ze 
systému před druhým proplachováním. Díky nástroji 
na měření celkového množství rozpuštěných 
pevných částic můžete zajistit, aby se hodnoty vody 
v propláchnutém sytému opět podobaly hodnotám 
vody z vodovodu. 

Ošetření systému 
Po dokončení tlakového proplachování je velmi 
důležité, aby se systém ošetřil inhibovaným 
prostředkem Sentinel X100, který snižuje riziko 
dalšího usazování vodního kamene a rzi. Po ošetření 
přípravkem Sentinel X100 lze potvrdit jeho správné 
množství pomocí testovací soupravy Sentinel X100. 
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