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ROPULS skalavimo kompresorius 
su papildoma funkcija ROCLEAN® 

 

ROPULS skalavimo kompresoriaus pagrindinės funkcijos: 
 
- grindinio šildymo / šildymo kontūrų skalavimas; 
- geriamojo vandens vamzdynų skalavimas pagal DIN 1988-2; 
- dvi skalavimo pakopos (impulsinis, nepertraukiamas skalavimas) geram 
skalavimo rezultatui. 
 

Papildoma ROCLEAN® funkcija: šildymo kontūrų valymas ir konservavimas bei 
geriamojo vandens vamzdynų dezinfekcija. 
 

Ropuls plovimo kompresorius – kompaktinis prietaisas, palengvins, 
optimizuos vamzdynų eksploataciją ir techninę priežiūrą.  
 

Rūpestingai laikydamiesi nurodymų, galėsite racionaliai ir ekonomiškai dirbti. 
Originalių atsarginių dalių naudojimas užtikrina Jūsų prietaiso gerą veikimą ir 
ilgą tarnavimo laiką. 
 

Naudojimasis ir darbo būdai 
Vamzdynų įrengimų plovimas 
 

Geriamo vandens vamzdyną reikia kruopščiai išplauti. 
Šio plovimo tikslas – pašalinti nešvarumus nuo vidinių geriamo vandens vamzdynų paviršiaus ir sukurti higieniškai 
nepriekaištingas sąlygas atiduoti vamzdynus eksploatacijai. 
Plauti vamzdynus reikėtų kaip galima greičiau po jų išklojimo ir po atliktų slėgio bandymų. 
Šalto ir karšto vandens vamzdynus reikia plauti atskirai trūkčiojančiai suspaudžiamu oro-vandens mišiniu. 
Reikėtų stengtis geriamu vandeniu iš paskirstymo vamzdyno taip plauti, kad didžiausiuose plaunamuose vamzdžiuose 
būtų pasiektas mažiausiai 0,5 m/s pratekėjimo greitis. Todėl reikėtų atidaryti kiek galima mažiau paėmimo angų (žr. 
lentelę). Jeigu pagal lentelę užpildant vandeniu paskirstymo vamzdyną nepasiekiama maksimali paimama srovė, reikia 
plauti naudojantis rezervuarine talpa ir siurbliu. Plovimui naudojamą geriamą vandenį reikia filtruoti. 
 

Mažiausios apimties srovė ir mažiausias atidaromų paėmimo angų skaičius plauti mažiausiu tekėjimo greičiu 0,5 m/s. 
 

Paskirstymo vamzdyno DN didžiausias sąlyginis plotis 25 32 40 50 65 80 100 

Mažiausios apimties srovė pilnai užpildant paskirstymo vamzdyną Q l/min 15 25 38 59 100 151 236 

Mažiausias skaičius atidaromų paėmimo angų DN 15 1 2 3 4 6 9 14 

 

Suspausto oro, pvz., iš butelių arba kompresoriaus, turi būti pakankamai ir higieniškai nepriekaištingos kokybės (be 
tepalų). Oro slėgis turi būti mažiausiai didesnis už pilną srovės slėgį. 
Priklausomai nuo įrenginio dydžio ir vamzdynų išdėstymo reikia plauti atkarpomis. Vamzdyno ilgis vienoje plaunamoje 
atkarpoje turi neviršyti 100 m. Plauti reikėtų iš apačios į viršų, atšakomis nuo artimiausios iki tolimiausios. Šios eigos 
reikėtų laikytis. Kiekvieną atšaką reikia plauti štokverkais iš apačios į viršų. Vieno aukšto štokverkinio vamzdyno viduje 
reikia vieną po kitos atidaryti mažiausiai tiek paėmimo angų, kiek yra paminėta lentelėje, normaliai – visas, pradedant 
nuo atsišakojimo toliausiai esančia. 
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Plovimo trukmė priklauso nuo vamzdyno ilgio ir turėtų būti ne trumpesnė nei 15 sek. bėginiam metrui. Ties paėmimo 
anga reikėtų plauti mažiausiai 2 min. Ties paskutine atidaryta paėmimo anga paplovus 2 min., paėmimo angos viena 
po kitos uždaromos atvirkštine tvarka. 
Plovimo poveikis padidėja, kai vienu metu periodiškai atidaromas ir uždaromas oro ir vandens padavimas. 
Greitai atsidarantys ir užsidarantys įrengimai, pvz., guoliniai kranai, suteikia slėgio impulsams 
pranašumą. 
Rankiniu būdu reguliuojant reikėtų laikytis šių rekomendacinių verčių: 
- vieno ciklo tekėjimo fazė – apie 5 sek. ir 
- jo ramybės fazė – mažiau 2 sek. 
Automatizavus slėgio impulsų darymą, pvz., plovimo prietaiso pagalba, galima plauti ir 
aukštesniu impulsų dažniu (laikykitės gamintojo duomenų). 
 

Suspausto oro ir vandens maišytuvas 
 

Kad apsaugotumėte lengvai pažeidžiamus įrengimus ir aparatus (pvz., geriamo vandens šildytuvą) 
nuo plovimo metu patenkančių kietų dalelyčių, rekomenduojame juos montuoti tik po plovimo ir 
pirmiausia sumontuoti priderinimo detales. 
Įrenginio montuotojas turi paruošti perdavimo ir priėmimo aktą. Be to, gamintojai turi pateikti ir 
įmontuotų saugiklių bei saugumo įrangos ir aparatų techninės priežiūros ir naudojimosi 
instrukcijas. 
 

Buitinės technikos srityje vamzdynų sanavimas ir plovimas remiasi “pripažintomis technikos taisyklėmis”. 
 

Darbo metodai: 
 

Ropuls plovimo kompresorius yra elektroniškai valdomas universalus prietaisas, skirtas plauti ir sanuoti. 
Prietaisą galima naudoti ir kaip kompresorių. 
Plaunama ir sanuojama vandens ir oro mišiniu proporcingais kiekiais. 
Prijungus dozavimo siurblį, galima plaunant vamzdynų sistemą įmaišyti ir teisiškai leidžiamos plovimo arba 
dezinfekavimo priemonės. Dozavimą pagal kiekį valdo integruotas impulsinis vandens skaitiklis. Šis plovimo būdas 
naudojamas tik sanuojant. 
Kad galėtumėte gerai išvalyti ypatingai sukietėjusį purvą, galima papildomai paduoti oro, paspaudus mygtuką 
“Nuolatinė oro srovė“. 
Prietaisą galima naudoti ir kaip vežiojamą kompresorių. 
 

Principas: 
 

- Pulsuojantis suspausto oro-vandens mišinys (valdomas mikroprocesoriumi). 
- Kruopščiai nuvalo smėlį, rūdis, riebalus ir kitokias nuosėdas. 
 

Pranašumai: 
 

- Kompaktinė sistema – visas prietaisas, kurio visų dalių veikimas tarpusavyje suderintas. 
- Sanavimas – plovimas – sandarinimo tikrinimas – visos trys funkcijos viename prietaise. 
- Ypatingai lengvas naudoti. 
- Jungtys tinka visoms žinomoms vamzdynų sistemoms iki 1 ¼”. 
- Greitas prijungimas suspaustam orui paimti. 
- Integruotas prijungimas dozavimo siurbliui vandeniui paruošti. 
- Praktiškas rankinis vežimėlis užtikrina mobilumą. 

 
Turite daugiau klausimų – kreipkitės, mes mielai padėsime. 
 

 

 


