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 Ürün Özellikleri 

Sentinel X200 
Isıtma sistemleri için ses giderici  

Özellikleri ve Faydaları 
 Tesisattaki ses sorunlarını azaltır  

 Tesisat verimini arttırmaya yardımcı olur  

 Alüminyum dahil tüm metallere uygundur. 

 Asitsizdir, aşındırmaz. 

 Kullanımı kolaydır. 

 Doz ayarı kolaydır. 

 Sistemde bırakılır. 

 ISO9001 uyarınca bir kalite sistemi 
kapsamında üretilmiştir. 

Uygulama 
Sentinel X200, kireç tortusu kaynaklı ısıtma 
sistemlerinde oluşan kaynamayı onarmak için 
formüle edilmiş asitsiz bir üründür . Alternatif 
onarımların aksine Sentinel X200 sisteme eklenir 
ve sistemde bırakılır. Sentinel X200, ısı eşanjörü 
yüzeyinde kireç tortusu olması kaynaklı gürültü 
sorunlarını azaltmada ve Tesisat verimini 
verimini geri kazanmada son derece etkilidir. 
Gürültü sorunlarının çoğu sistem tasarımı veya 
mekanik arızalardan kaynaklanır. Kimyasal bir 
çözüme başvurmadan önce bunların kontrol 
edilmesi önemlidir. 

Tesisat gürültüsü aynı zamanda çamurdan da 
kaynaklanabilir (örneğin demir oksit korozyon 
tozu), bu durumda sistemin Sentinel X400 ile 
temizlenmesi gerekir. 

Doz Ayarı ve Besleme 
8 ila 10 radyatörden oluşan ısıtma sistemini 
onarmak için 1 litre Sentinel X200 yeterlidir. 
Daha büyük sistemlerde 2 litrelik doz 
kullanılmalıdır. Tesisat gürültüsünün azaltılması 
veya tamamen ortadan kaldırılması için gereken 
süre, mevcut kireç tortusunun sertliğine ve 
miktarına bağlıdır. 

 

 

Ağır durumlarda ilave Sentinel X200 dozu 
gerekebilir. Sentinel X200'ün sistemde 
bırakılması gerekir.  Sistem suyunun da Sentinel 
X100 koruyucu veya Sentinel X500 don önleyici 
antifriz ile işlem görmesi gerekir.  

Açık Sistemler: F&E su tankıyla, baypas 
besleyiciyle doz ayarı veya bir Sentinel Doz Ayar 
Haznesi kullanın.  

Kapalı Sistemler: Sistem boşsa doldurmadan 
önce uygun herhangi bir noktadan ekleyin. 
Doluysa doldurma noktası veya başka bir erişim 
noktasından enjekte etmek üzere bir Sentinel 
Doz Ayar Haznesi kullanın. 

Fiziksel Özellikler 
 Görünüm:            Şeffaf renksiz sıvı 

 Koku:                           Hafif 

 Özgül ağırlık:               1,01 (20°C)  

 sulu çözeltide pH (%1):        7,5 (yaklaşık) 

 Donma noktası:                      -1,5°C 

Ambalaj 
 1 litrelik Şişe 

 10 litrelik köşeli Şişe 

 20 litrelik köşeli Şişe 

Güvenlik Önlemleri 
Sayfanın diğer tarafında verilen bilgiler, Sağlığa 
Zararlı Maddelerin Denetimi Kanununa 
uyulmasını sağlamaktadır. Talep üzerine 
eksiksiz bir Güvenlik Veri Belgesi temin edilebilir. 
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 Ürün Özellikleri 

Sentinel X200 
Isıtma Sistemleri için ses 
giderici 

Sentetik polimerler, fosfonat ve yüzey aktif maddeden oluşan sulu 
çözelti. 

  
Sağlık Tehlikeleri İçilebilir su sistemlerinde kullanım için değildir. 

Sağlığa tehlikeli kabul edilmez. 
   
Kullanım Cilt ve gözlerle temasından kaçının. 

Çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerde saklayın. 
Bertaraf etmeden önce boş kabı suyla güzelce yıkayın. 

  
Saklama Kabı sıkıca kapalı şekilde saklayın. 

Serin, havalandırması iyi bir alanda saklayın. 
  
Dökülme Dökülenleri bol suyla yıkayın ve atığa yönlendirin. 
  
Yangın/Patlama Riskleri Yanıcı değildir 
  
İlk Yardım Cilde Temas: 

Hemen bol miktarda suyla yıkayın. 
Tahriş meydana gelirse tıbbi yardıma başvurun. 
 
Göze Temas: 
Hemen bol miktarda akan suyla yıkayın. 
Tıbbi yardıma başvurun. 
 
Ağızdan Alma: 
Ağzı suyla çalkalayın. 
Kusmaya ÇALIŞMAYIN! 
Tıbbi yardıma başvurun. 

 


