
A Q U A M A X

Rense og sirkulasjonspumper
Descaling pumps



Rense og sirkulasjonspumper
Descaling pumps

Evolution serien: Den nye måten å tenke rense /
sirkulasjonspumper på.
Alle pumpene i Evolution serien er utstyrt med en
spesiell hermetisk kappe (Egen patent) i støtsikkert
og rustfritt materiale. Denne dekker pumpedelen
med slanger og hindrer at rester av rensevæske
lekker ut og søler til i servicebilen, på lageret etc.
På denne måten er pumpen enkel og renslig å ta
med seg.
Alle pumpene i EVOLUTION serien er også utstyrt
med den nye Powerflux venderen som gjør at man
kan styre vannstrømmen i den retning man vil.

Evolution series: the new way to devise descaling
pumps.
All the pump in the Evolution series are fitted with
a special hermetic cap (Aquamax Patent Pending)
in shockproof and anti-corrosive plastic with the
function of hermetically sealing the pump to
prevent exhalation of chemical substances that cause
corrosion to metallic materials ( means of transport,
equipment, laboratories, etc.) Furthermore the cap
compact and easier to handle and transport.
All the pumps in the Evolution series are fitted with
the new Powerflux flow invertor.

En ny revulusjonerende serie rense,dosering og
sirkulasjonspumper med støtsikkert og rustfritt deksel.

The revolutionary series of descaling pumps with
special shockproof and anti-corrosive plastic cap.

Aldri mer søl i bil og på utstyr

No more fumes and corrosion in
transport and on equipment.

Styrke, sikkerhet og pålitelighet
uten sidestykke.

Power, safety and reliability
without comparison.



Alle pumpene i Promax
og Evolution serien er utstyrt
med den nye Powerflux
venderen som gir deg mulig-
het til å styre vannstrømmen
og angripe belegg fra begge
sider. Dette øker ytelsen av
pumpen og du kan angripe
problemet med maksimum
sirkulasjon og trykk hele tiden.
All the pumps in the
Evolution series are fitted
with the new Powerflux flow
invertor which attacks the
scaling from both sides of
the circuit and raises the
performance of the pump
by considerably increasing its
flow and lift, assuring the
maximum pressure within
the system.

Den solide pumpen er
konstruert uten sveisede
deler og består bare av to
deler. Dette gjør servicen på
pumpene svært enkel. Alle
utskiftinger av deler kan
derfor utføres uten hjelp av
veksted eller servicemann.
The solid pump body
(Aquamax patent pendin),
constructed without welded
joints and made up of only
two parts, makes sevicing
operations extremely easy.
Any substitutions of part can
be carried out by the operator without the need for
specialist interventions.

En spesialtrakt gjør påfylling av pumpen svært
enkel og renslig.
A special funnel is supplied that enables the tank to
be filled in total safety.

Lufteventilen gjør det lett å tømme tanken.
The air valve greatly facilitates the emptying of the tank.

En ny 90 graders kobbling gjør tilkobling til
kjele og utstyr enkel.
An exclusive new 90 connector eases fitting to the boiler.

Er spesielt utviklet for å rense varme og kjøle-
systemer. Fjerner groing i anleggene og støy i
kjeler, radiatorer etc som forårsakes av groingen.

Has been developped for flushing central heating
systems to resolve circulations and boiler noise
problems caused by accumulations of sludge,
corrosion deposits and scale.

PROMAX rense, dosering og sirkulasjonspumper

Promax 30 Super
Promax 30 Supaflush

Rør til varme / kjølesystem
Tube to cooling / heatingsystem

3/4 " kobling ventil til/fra anlegg
3/4" connector valve to/from plants

3/4 " kobling ventil til/fra anlegg
3/4" connector valve to/from plants

Stengeventil
Islolating valve

Stengeventil
Islolating valve

Vender (styrer vannretning)
Flow reverser

Overløp
Overflow

Trykkvann inn
Water inlet tap

3/4 " kobling
ventil til avløp
3/4" connector
valve to drain

3/4 " kobling
ventil til avløp
3/4" connector
valve to drain
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Justerbar bærestropp gjør det
enkelt å ta pumpen med seg.
An adjustable shoulder strap
fitted to the cap eables the
pump to be easily moved.



Trykk og kapasitet er målt på pumpens trykkside.

The value of pressure and flow rate
are measured at the pump output.

Modell Tankvolum HxLxD Vekt Kapasitet Effekt Trykk Sikkerhets-
(liter) (cm) (kg) (l/t) (kw) (bar) klarering

Model Reservoir HxLxD Weight Flow rate max Power cons. Head Class of
(lt) (cm) (kg) (lt/h) (kw) (max press./bar) protection
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Trykk og kapasitet er målt på pumpens trykkside.

The value of pressure and flow rate
are measured at the pump output.

Modell Tankvolum HxLxD Vekt Kapasitet Effekt Trykk Sikkerhets-
(liter) (cm) (kg) (l/t) (kw) (bar) klarering

Model Reservoir HxLxD Weight Flow rate max Power cons. Head Class of
(lt) (cm) (kg) (lt/h) (kw) (max press./bar) protection
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