
Σημειώσεις εισαγωγής
Η μεθοδός αυτή έχει γραφεί σαν οδηγός για καθαρισμό  
cleaning of existing domestic central heating systems using 
a Fernox Power?ow Flushing unit in conjunction with 
Fernox cleaning products. System cleanliness is checked 
using a Fernox Total Dissolved Solids (TDS) Meter.

 
 

Αλλαγή λέβητα 
In the event that a boiler upgrade is necessary but the 
existing boiler is still operational, Fernox recommend that 
the power ?ushing is undertaken before replacement of 
the boiler. If however the existing boiler is dysfunctional, 
the boiler should be changed before power ?ushing. In 
the event that it is necessary to power ?ush through a 
new boiler, a Fernox Flushbuddy should be used. This 
will help to protect the new boiler, by removing magnetite 
before it can be circulated through the new appliance.

It is important to note that power ?ushing is not 
appropriate for all existing domestic central heating 
systems. Particular care should be taken with older 
installations, particularly if there is evidence of previous 
corrosion on radiators or pipework. Power ?ushing can 
accelerate leaks in radiators, simply through the removal 
of corrosion debris if insuf?cient base metal remains. 
The engineer should therefore always ensure that the 
customer is aware of the risk of accelerating leakage in 
ageing or corroded systems due to power ?ushing.

Fernox cannot accept responsibility for damage caused 
to ageing and corroded systems as a result of power 
?ushing, or for the inappropriate use of Fernox products 
within single feed, indirectly heated storage systems. 

Επιλογή προϊόντων καθαρισμού
Η Fernox έχει τρία προϊόντα καθαρισμού κατάλληλα 
για τον εξοπλισμό δυναμικού πλυσίματος

Fernox Cleaner F3• 

Fernox Powerflushing Cleaner F5• 

Fernox DS40 System Cleaner• 

The Cleaner range is a range of neutral cleaners which 
enable the engineer to pre-commission clean new 
systems and also to clean existing systems to help restore 
the ef?ciency and ef?cacy of the central heating system.

Formulated to provide a mild cleanse and is applicable 
for use in most situations where the system is known to 
be free of severe fouling or scaling. This cleanser should 
be used for pre-commissioning of new systems or after 
repair work to the system to remove ?ux, and debris 
which if left in the system, can cause failure of pumps, 
boilers or pipework due to erosion and corrosion. 

This product is more concentrated than Cleaner F3 and 
is used when a more vigorous clean is necessary. This 
product is particularly useful when power ?ushing using 
the Fernox Power?ow ?ushing machine. Additionally 
it can be used for pre-commission cleaning and mild 
cleaning in central heating systems in larger properties 
with between 10 and 15 radiators.

Kαθαριστικό Fernox DS40 
Designed speci?cally for use with power ?ushing units, 
this product is a citric acid based, free-?owing powder, 
which is used for the rapid removal of limescale from 
boilers and central heating systems. Black sludge 
(magnetite) and other deposits are equally well removed 
by Fernox DS40 System Cleaner.

The product is designed to be used in conjunction with 
Fernox DS40 System Cleaner to ensure conditioning 
of the system after cleaning and also to ensure that acids 
are not discharged to drain.

We recommend that Fernox DS40 System Cleaner is 
not used on central heating systems which are over 10 
years old. Fernox Power?ushing Cleaner F5 should be 
used as an alternative.
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H μέθοδος αυτή έχει γραφτεί σαν οδηγός για καθαρισμό 
υπαρχόντων οικιακών συστημάτων κεντρικής θέρμανσης 
χρησιμοποιώντας μια Αντλία Δυναμικού ξεπλύματος Fernox 
σε συνδυασμό με προϊόντα καθαρισμού Fernox. 
Η καθαριότητα του συστήματος ελέγχεται χρησιμοποιώντας 
έναν Μετρητή Διαλυμένων Στερεών Fernox (TDS). 
H Fernox δεν αναφέρεται σε καθαρισμό συστημάτων με 
χρήση χημικών από άλλους προμηθευτές, ούτε για την 
ακρίβεια εναλλακτικού εξοπλισμού ελέγχου.

Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η αντικατάσταση 
ενός λέβητα αλλά ο υπάρχων λέβητας βρίσκεται ακόμη σε 
λειτουργία, η Fernox συνιστά το δυναμικό ξέπλυμα να γίνει 
πριν την αντικατάσταση του λέβητα. Αν όμως ο υπάρχων 
λέβητας δεν λειτουργεί, ο λέβητας πρέπει να αντικατασταθεί 
πριν το δυναμικό ξέπλυμα. Στην περίπτωση του δυναμικού 
ξεπλύματος μέσω ενός καινούργιου λέβητα, πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ένα Fernox Flushbuddy . Αυτό θα βοηθήσει 
στην προστασία του καινούργιου λέβητα, απομακρύνοντας 
τον μαγνητίτη πριν να κυκλοφορήσει στην καινούργια 
συσκευή.
Κατάσταση ενός υπάρχοντος συστήματος
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το δυναμικό ξέπλυμα 
δεν είναι κατάλληλο για όλα τα υπάρχοντα οικιακά συστήματα 
θέρμανσης. Συγκεκριμένη φροντίδα πρέπει να ληφθεί σε 
παλαιότερες εγκαταστάσεις, ειδικά αν υπάρχουν ενδείξεις 
πρωθύστερης διάβρωσης σε σώματα ή σωληνώσεις. 
Το δυναμικό ξέπλυμα μπορεί να επιταχύνει τις διαρροές σε 
σώματα, απλά με την απομάκρυνση των αποθέσεων 
διάβρωσης αν έχει παραμείνει ανεπαρκής βάση μετάλλου. 
Ο μηχανικός πρέπει λοιπόν να εξασφαλίζει πάντα ότι ο 
πελάτης γνωρίζει τον κίνδυνο της επιτάχυνσης διαρροών 
σε παλιά ή διαβρωμένα συστήματα λόγω της ισχύος του 
πλυσίματος.
Η Fernox δεν μπορεί να αποδεχθεί υπαιτιότητα για ζημιές 
που προκλήθηκαν σε πολύ παλιά και διαβρωμένα συστήματα 
σαν αποτέλεσμα του δυναμικού ξεπλύματος, ή για την μη 
σωστή χρήση των προϊόντων Fernox σε έμμεσους κυλίνδρους 
αποθήκευσης.

Η σειρά των Καθαριστικών είναι μια γκάμα ουδέτερων 
καθαριστικών η οποία  επιτρέπει στον μηχανικό να καθαρίσει, 
πριν να θέσει σε λειτουργία, νέα συστήματα όπως επίσης να 
καθαρίσει υπάρχοντα συστήματα και να τα βοηθήσει στην 
αποκατάσταση της απόδοσης και επίδοσης  της κεντρικής 
θέρμανσης.

Καθαριστικό Fernox F3
Σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει έναν ήπιο καθαρισμό και είναι 
εφαρμόσιμο σχεδόν στις πιο πολλές περιπτώσεις όταν γνωρίζουμε 
ότι το σύστημα δεν έχει επικαθίσεις ή μολύνσεις  σε μεγάλο βαθμό. 
Το καθαριστικό αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται για προετοιμασία 
νέων συστημάτων ή μετά από εργασίες επισκευής ώστε να 
αφαιρέσει αλοιφές και υπολείμματα που αν αφεθούν στο σύστημα, 
μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε αντλίες, λέβητες και σωληνώσεις  
λόγω της διάβρωσης.
Καθαριστικό Powerflushing F5
Το προϊόν αυτό είναι πιο συγκεντρωμένο από το Cleaner F3 και 
χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο ένα πιο δραστικό καθάρισμα. 
Το προϊόν αυτό είναι χαρακτηριστικά χρήσιμο όταν χρησιμοποιείται 
η αντλία Fernox Powerflow. Επιπρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για πλύσιμο πριν την εκκίνηση και ήπιο καθαρισμό σε μεγαλύτερες 
εγκαταστάσεις με 10 έως 15 σώματα.

Το προϊόν αυτό έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση από το Cleaner F3 και 
χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο ένα πιο δραστικό καθάρισμα. 
Το προϊόν αυτό είναι χαρακτηριστικά χρήσιμο όταν χρησιμοποιείται 
η αντλία Fernox Powerflow. Επιπρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για πλύσιμο πριν την εκκίνηση και ήπιο καθαρισμό σε μεγαλύτερες 
εγκαταστάσεις με 10 έως 15 σώματα.
Το προϊόν σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για χρήση με αντλίες 
καθαρισμού και είναι κιτρικό οξύ, ελεύθερο σε πούδρα, το οποίο 
χρησιμοποιείται για γρήγορη απομάκρυνση ασβεστολιθικής 
κρούστας από λέβητες και συστήματα κεντρικής θέρμανσης. 
Η μαύρη λάσπη (μαγνητίτης) και άλλες επικαθίσεις απομακρύνονται 
ομοιόμορφα από το Fernox DS40. Το προϊόν σχεδιάστηκε για να 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Fernox DS40 System Neutralizer 
ώστε να εξασφαλίζεται η αποκατάσταση του συστήματος μετά τον 
καθαρισμό αλλά και η μη απόρριψη οξέων στην αποχέτευση. 
Συνιστούμε το Fernox DS40 System Cleaner να μην χρησιμοποιείται 
σε συστήματα που είναι παλαιότερα από 10 χρόνια.  Πρέπει να 
χρησιμοποιείται εναλλακτικά το Fernox Powerflushing Cleaner F5.
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Δυναμικό ξέπλυμα χρησιμοποιώντας την αντλία 
Δυναμικοού Ξεπλύματος MKII της Fernox  
?? ???????? ??π????? ??????? of some boiler changes (se
above) power ?ushing with the Fernox Power?ow
?ushing machine should be undertaken after completion 
of any installation or repair work.

?????????????? ???????
1.   ??µ???? ?? ?????µ?, ????????? ??? ?? ???? ??µ???, 

??µ???. (?? ??????? ?????µ??? π??π?? ?? ??µ???? 
???? π???? ???????????)

2.   ??????? ??? ???????? ??? ?π????????? ?? ????? 

???????µ???? ?????µ???? 
3.   ??????? ??? ?? ????????? ??????? ??? 

?? ??? ?????µ? 
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5.   ??????? ????? ???? ?????π??? ??? ??µ???? ??? 
??? ?????? ??? ???µ????????? ??????? ??? ?? 
??? µ?????? ???.

6.   ???µ???? ??? ????? ?????π?? ? ????? ??? 

7.   ?? ?π?????? ??π?????µ???? ????π???????? ?????? 
π??π?? ?? ??? π?????µ???? ? ?? ??? ?π?µ????????. 

????µ???π?????? ??? ??????? ??? ??????? ∆???µ??? 
??π?????  MKII
8.   ????? π?????? ??? ????????? π?????????? ???? -

?????? ??? π???????? ??? π????? ?π? ?????????? ?

9.   ????????  _” clear mains water inlet hose, 
_” clear dump and over?ow hoses and _” yellow 
rubber ?ow and return hoses to the Power?ow by 
their Cam-lock connectors. Connect the Flushbuddy 
between the ?ow/return valve and the hose using the 
Cam-lock connectors provided. The direction of ?ow 
for the Flushbuddy is not important.

10. Ensure that the isolating valves on the ?ow and 
return hoses, mains ?ll and dump valve are all in 
the closed position, and that the waste hose and 
over?ow both terminate in a foul drain. 

11. Ensure that the dump hose and over?ow hose 
both drain to a point below the dump valve on the 

Power?ow ?ushing unit. Failure to do so will prevent 
the waste water ?owing to drain and may result in 
over?ow of the Power?ow tank. If necessary, the 
Power?ow ?ushing unit can be elevated to increase 
the fall on these hoses. Care should be taken to 
ensure the Power?ow ?ushing unit is well supported 
and stable.

Isolate the circulator pump and, if a Fernox 
Power?ow Pump Head Adapter is available, 
remove the pump head and connect the adapter 
to the in-situ pump body. Alternatively remove the 
system circulator and connect the adapter elbows 
supplied with the Power?ow unit across the pump 
connectors. Couple the pump head adapter, or the 
adapter elbows to the yellow ?ow/return hoses. For 
combination boilers where a pump head adapter 
is not available, connect by ?tting the _” Power?ow 
?ow/return hoses directly to the main system ?ow 
and return or across a radiator. Connecting across 
a radiator will reduce ?ow rate and may affect the 
ef?cacy of the power ?ush. 

Isolate the electricity supply to the system circulator. 
If in doubt, seek the advice of a quali?ed electrician.

Connect the power lead on the Power?ow ?ushing 
unit to the electricity supply via an RCD.

 Turn on the mains supply and ?ll the vessel to 
between the maximum and minimum marks.

Open the ?ow and return valves and allow the unit 
to run for 15 minutes with all radiator valves open, 
reversing the ?ow regularly.

Dump the dirty water to drain whilst adding clean 
water to the reservoir tank until the TDS of the 
dump water is within 20% of the incoming mains 
water. 

Re?ll the system and add the Fernox cleaning 
product of choice to the Power?ow Flushing Unit 
via the chemical addition port. Open the mains 
water inlet valve and ?ll with water to approximately 
half way between the maximum and minimum 
liquid level markers on the reservoir. Close the 
mains water inlet valve. 
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Με εξαίρεση την αλλαγή μερικών λεβήτων (βλέπε σημειώσεις 
πιο πάνω) πρέπει να γίνεται  δυναμικό ξέπλυμα με την Αντλία 
Δυναμικής Έκπλυσης της Fernox μετά το τέλος κάθε εγκατάστα-
σης ή υδραυλικών εργασιών επισκευής.

Προκαταρκτικοί Έλεγχοι
1. Γεμίστε το σύστημα, εξαερώστε τα ψηλότερα σημεία, τις 
αντλίες και τα σώματα.. (Τα κλειστά συστήματα πρέπει να 
γεμίζουν στην κανονική πίεση λειτουργίας)
2. Ελέγξτε για διαρροές και επισκευάστε εάν είναι απαραίτητο
Προετοιμασία Συστήματος
3. Κλείστε όλους τους ηλεκτρικούς ελεγκτές και απομονώστε 
ηλεκτρικά το σύστημα
4. Σημειώστε τις ρυθμίσεις κάθε βαλβίδας πριν να τις ανοίξετε, 
ώστε να μπορείτε να επαναφέρετε το σύστημα μετά το πλύ-
σιμο.
5. Ανοίξτε όλους τους διακόπτες των σωμάτων στο μέγιστο 
και αφαιρέστε τις θερμοστατικές κεφαλές για να εξασφαλίσετε 
την μέγιστη ροή μέσω των διακοπτών.
6. Βάλτε τις βάνες εκτροπής ή τις βαλβίδες ζώνης στο χειροκίνητο.
7. Αν υπάρχουν τοποθετημένες ανεπίστροφες βαλβίδες  πρέπει 
να γεφυρωθούν ή να απομακρυνθούν προσωρινά. 

Ρύθμιση και Σύνδεση της Αντλίας Δυναμικής 
Έκπλυσης MKII
8. Ακολουθήστε πάντα τις καλύτερες πρακτικές προστασίας 
της περιουσίας του πελάτη όταν κάνετε υδραυλικές εργασίες.
9. Συνδέστε τον ” εύκαμπτο σωλήνα του καθαρού νερού του 
δικτύου, _” τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης και _
”τους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής στην αντλία 
δυναμικού  ξεπλύματος με τους ειδικούς συνδετήρες. Συνδέστε 
το φίλτρο Flushbuddy ανάμεσα στην βαλβίδα προσαγωγής/
επιστροφής και τον εύκαμπτο σωλήνα χρησιμοποιώντας τους 
ειδικούς συνδέσμους που παρέχονται. Η κατεύθυνση της ροής 
δεν είναι σημαντική για το φίλτρο Flushbuddy.

10. Βεβαιωθείτε ότι οι βάνες απομόνωσης στους σωλήνες 
εισαγωγής και επιστροφής, στην είσοδο δικτύου και την βαλ-
βίδα αποστράγγισης είναι  κλειστές , και ότι οι εύκαμπτοι σωλή-
νες αποστράγγισης και υπερχείλισης τερματίζουν σε μια αποχέ-
τευση. 
11. Εξασφαλίστε ότι οι σωλήνες αποστράγγισης και υπερχείλι-
σης αποχετεύονται σε ένα χαμηλότερο σημείο από την αντλία. 

Αν δεν συμβαίνει αυτό υπάρχει περίπτωση υπερχείλισης 
του δοχείου με βρώμικο νερό. Αν είναι απαραίτητο, 
η αντλία μπορεί να τοποθετηθεί ψηλότερα για να εξασφα-
λιστεί η πτώση των νερών.  Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
ώστε η αντλία να στηρίζεται σωστά και να είναι σταθερή.

12. Απομονώστε την αντλία κυκλοφορίας και, αν διαθέτετε 
ένα Προσαρμογέα Κεφαλής Κυκλοφορητή, αφαιρέστε το 
μοτέρ του κυκλοφορητή και συνδέστε τον προσαρμογέα 
στον κορμό του κυκλοφορητή. Εναλλακτικά αφαιρέστε τον 
κυκλοφορητή και συνδέστε τις καμπύλες του προσαρμογέα 
που παρέχονται με την Αντλία ανάμεσα στις φλάντζες του 
κυκλοφορητή. Προσαρμόστε τον προσαρμογέα ή τις καμπύλες 
στους κίτρινους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής. 
Για τους λέβητες συνδυασμού και όπου δεν υπάρχει δεν 
υπάρχει προσαρμογέας κεφαλής κυκλοφορητή, συνδέστε 
προσαρμόζοντας απευθείας τους εύκαμπτους σωλήνες 
εισαγωγής και επιστροφής  στο κεντρικό σύστημα ή διαμέσου 
ενός σώματος. Συνδέοντας μέσω ενός σώματος θα μειωθεί 
η παροχή και ίσως επηρεαστεί η ισχύς της δυναμικής έκπλυσης. 
13. Κλείστε την ηλεκτρική παροχή του κυκλοφορητή του 
συστήματος. Αν αμφιβάλετε ζητήστε την συμβουλή ενός 
εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου.
14. Συνδέστε το καλώδιο της αντλίας σε μια πρίζα.

Λειτουργία της Αντλίας Δυναμικού Ξεπλύματος MKII
15. Ανοίξτε την παροχή του δικτύου και γεμίστε το δοχείο 
μεταξύ των σημαδιών ελάχιστο και μέγιστο.
16. Ανοίξτε τις βάνες προσαγωγής και επιστροφής και αφήστε 
την μονάδα να λειτουργήσει για  15 λεπτά με όλους τους 
διακόπτες των σωμάτων ανοικτούς; αντιστρέφοντας τακτικά 
την ροή
17. Πετάξτε το βρώμικο νερό στην αποχέτευση ενώ προσθέ-
τετε καθαρό νερό στο δοχείο μέχρι το TDS του εξερχόμενου 
νερού είναι μέσα στο 20% του εισερχόμενου νερού. 
18. Ξαναγεμίστε το σύστημα και προσθέστε το καθαριστικό 
της Fernox που επιλέξατε στην Αντλία Δυναμικού Ξεπλύματος 
μέσω του σημείου πρόσθεσης χημικών. Ανοίξτε την βάνα 
εισόδου νερού του δικτύου και γεμίστε με νερό μέχρι τη μέση 
περίπου του δοχείου. Κλείστε την βάνα εισόδου νερού δικτύου.



19. Open the system pump isolating valves and the 
?ow/return isolating valves on the Power?ow 
?ushing unit. Ensure that the dump valve on the 
Power?ow remains closed.

20. Switch on the machine on the power supply to the 
Power?ow ?ushing unit.

21. As necessary, control the water level in the reservoir 
via use of the mains water inlet valve, ensure that 
the liquid level in the reservoir remains between the 
minimum and maximum liquid level markers.

22. Switch on the boiler and allow the central heating 
system to reach operating temperature. 

23. Allow the unit to run for 1 hour, reversing the ?ow 
regularly. Identify any cold spots on radiators, or 
blockages during this time.

24. If the system has an indirect cylinder, divert the ?ow 
to the cylinder coil and circulate for 10 minutes, 
reversing the ?ow regularly. Divert the water back to 
the heating circuit.

25. Close off all the radiator valves except for the 
radiator furthest from the Power?ow ?ushing unit.

26. Allow the unit to pump through this radiator for 
a minimum of 5 minutes or until even heat is 

achieved over the radiator surface. Reverse the ?ow regularly during this time. Cleaning time will 
vary depending on the extent of debris and sludge 
within the radiator. Tap the radiator with a rubber 
hammer may help to dislodge any debris.

27. Close the ?ow and return on the radiator and 
then move to the next radiator. Open the valves 
and repeat radiator clean. Continue until all of 
the radiators have been cleaned. When all the 
radiators have been ?ushed, open up the valves 
on all radiators.

Draining the Power?ow Flushing Machine MKII
28. Switch off the boiler.

29.  If Fernox DS40 System Cleaner has been used, 
add the Fernox DS40 System Cleaner via the 
chemical addition port and circulate for a further 

?ve minutes. The system water should be green in 
colour. If the water is still red, more neutraliser will 
need to be added.

30. Open the dump valve on the Power?ow ?ushing 
unit to send the water to the foul drain.

31. Open the cold water supply to the unit and regulate 
to ensure the water level stays above the minimum 
mark, this is to ensure that the ?ow of water 
entering the unit is equal to that leaving the unit. If 
the mains water pressure is low, the dump valve 
should be partially closed to compensate for the 
reduced ?ow rate of the mains water. 

32. From a convenient supply point, take a sample 
of the mains water and measure the total 
dissolved solids using the Fernox TDS meter.
Note the reading on the Fernox power ?ushing 
monitoring sheet.

33. Flush the system and allow the water to run to 
waste until it appears clean. Turn off all radiator 
valves except for the last radiator to be cleaned, 
and continue ?ushing until the wastewater 
appears clean. 

34. Take a sample of the wastewater and measure 
with the Fernox TDS meter. Compare the meter 
reading from the wastewater with the previous 
mains water reading. Continue ?ushing and 
sampling the wastewater until the reading obtained 
with the TDS meter is within 10% of the mains water 
sample.

35. Note the TDS reading from the radiator on the 
Fernox power?ushing monitoring sheet.

36. Close-off the radiator, move to the next and ?ush to 
within 10% of the mains. Record the TDS reading 
on the power ?ushing monitoring sheet. Radiators 
should be ?ushed in the reverse order to which 
they were cleaned. Repeat until all of the radiators 
have been individually ?ushed.

37. When all the radiators have been cleaned, divert all 
the ?ow to the indirect cylinder coil (if present) and 
?ush until the TDS of the dump water is within 10% 
of mains. 
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19. Ανοίξτε τις βάνες απομόνωσης του κυκλοφορητή και  
τις βάνες προσαγωγής και επιστροφής της Αντλίας
 Έκπλυσης. 
Βεβαιωθείτε ότι η βάνα αποστράγγισης της αντλίας 
παραμένει κλειστή
20. Ανοίξτε την παροχή τροφοδοσίας της Αντλίας.
21. Είναι απαραίτητο, να ελέγχετε το επίπεδο νερού στο 
δοχείο της Αντλίας χρησιμοποιώντας την βάνα εισόδου 
νερού δικτύου, ώστε να εξασφαλίζετε ότι το επίπεδο 
του υγρού στο δοχείο παραμένει μεταξύ του μέγιστου 
και ελάχιστου σημείου.
22. Ανάψτε τον λέβητα και αφήστε τον ανεβάσει την 
θερμοκρασία σε επίπεδα κανονικής λειτουργίας. 
23. Αφήστε την αντλία να λειτουργήσει για 1 ώρα, 
αντιστρέφοντας την ροή τακτικά. Βρείτε τα όποια κρύα 
σημεία στα σώματα, ή φραγές κατά την διάρκεια αυτής 
της ώρας.
24. Αν το σύστημα έχει και μπόιλερ, εκτρέψτε την ροή 
στη σερπαντίνα του κυλίνδρου και κυκλοφορήστε για  
10 λεπτά, αντιστρέφοντας την ροή τακτικά.  Εκτρέψτε 
το νερό πίσω στο κύκλωμα θέρμανσης.
25. Κλείστε όλους τους διακόπτες των σωμάτων εκτός 
του πιο μακρινού σώματος από την αντλία.
26. Αφήστε την αντλία να αντλήσει μέσω του σώματος 
για 5 λεπτά το ελάχιστο ή μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμο-
ρφη θέρμανση στην επιφάνεια του σώματος. Αντιστρέψ-
τε την ροή τακτικά αυτό το διάστημα. Ο χρόνος 
καθαρισμού θα διαφέρει ανάλογα με την έκταση των 
υπολειμμάτων και της λάσπης μέσα στο σώμα. Κτυπώντας 
το σώμα με ένα λαστιχένιο σφυρί μπορεί να βοηθήσει την 
απεμπλοκή των όποιων υπολειμμάτων.
27. Κλείστε την προσαγωγή και επιστροφή του σώματος 
και μετά πάτε στο επόμενο σώμα. Ανoίξτε τους διακόπτες 
και επαναλάβετε τον καθαρισμό. Συνεχίστε μέχρι να 
καθαρίσετε όλα τα σώματα. Όταν έχουν ξεπλυθεί όλα τα 
σώματα ανοίξτε τους διακόπτες τους.
Αποστράγγιση της Αντλίας Δυναμικής Έκπλυσης MKII
28. Σβήστε τον λέβητα.
29. Αν έχει χρησιμοποιηθεί το Καθαριστικό Συστήματος 
Fernox DS40 , προσθέστε τον Ουδετεροποιητή Fernox 
DS40 μέσω του σημείου πρόσθεσης των χημικών και 
κυκλοφορήστε τον για πάνω από πέντε λεπτά.

Το νερό του συστήματος πρέπει να γίνει πράσινο. Αν το 
νερό είναι ακόμη κόκκινο, πρέπει να προστεθεί 
περισσότερος ουδετεροποιητής.
30. Ανοίξτε την βάνα αποστράγγισης της Αντλίας για να 
αποχετέψετε το νερό.
31. Ανοίξτε την παροχή κρύου νερού και ρυθμίστε έτσι 
ώστε το επίπεδο νερού παραμένει μεταξύ του ελάχιστου 
και μέγιστου σημείου, εξασφαλίζοντας ότι η ροή του 
νερού που μπαίνει είναι ίση με το νερό που φεύγει από 
την αντλία. Αν η πίεση του δικτύου είναι χαμηλή, η βάνα 
αποστράγγισης πρέπει να είναι μερικώς κλειστή ώστε να 
αντισταθμίζει την μειωμένη παροχή του νερού του δικτύου. 
32. Από ένα βολικό σημείο τροφοδοσίας, πάρτε ένα δείγμα 
νερού από το δίκτυο και μετρήστε το σύνολο των διαλυμένων 
στερεών χρησιμοποιώντας τον μετρητή Fernox TDS. 
Σημειώστε την μέτρηση στο φύλλο παρακολούθησης 
δυναμικού πλυσίματος της Fernox.
33. Ξεπλύνετε το σύστημα και αφήστε το νερό να τρέξει 
μέχρι να γίνει καθαρό. Κλείστε όλους τους διακόπτες των 
σωμάτων εκτός από το τελευταίο και συνεχίστε το ξέπλυμα 
μέχρι το νερό να εμφανιστεί καθαρό. 
34. Πάρτε ένα δείγμα νερού από αυτό που βγάζετε και 
μετρήστε με τον μετρητή Fernox TDS meter. Συγκρίνετε την 
τιμή του νερού αυτού με την προηγούμενη μέτρηση του 
νερού του δικτύου. Συνεχίστε το ξέπλυμα και τον 
δειγματισμό του νερού μέχρι η τιμή που διαβάζετε στον 
μετρητή TDS να είναι μέσα στο 10% του δείγματος του 
νερού του δικτύου.
35. Σημειώστε την μέτρηση του TDS από το σώμα στο φύλλο 
παρακολούθησης δυναμικού πλυσίματος της Fernox.
36. Κλείστε το σώμα, και ξεπλύνετέ το μέχρι στο 10% του 
δικτύου. Κρατήστε την μέτρηση του TDS στο φύλλο παρακο-
λούθησης. Τα σώματα πρέπει να ξεπλυθούν με την αντίθετη 
φορά από την οποία καθαρίστηκαν. Επαναλάβετε μέχρι να 
ξεπλυθούν όλα τα σώματα μεμονωμένα.
37. ‘Όταν όλα τα σώματα έχουν καθαριστεί, εκτρέψτε την 
ροή στη σερπαντίνα του μπόιλερ (αν υπάρχει) και πλύνετε 
μέχρι το TDS είναι μέσα στο 10% του δικτύου. 
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38. Open all of the radiator valves and continue to ?us 
until the wastewater is within 10% of the mains.

39. Verify that the system has been adequately cleane 
and ?ushed by undertaking the chloride and 
copper tests within the Fernox Water Test Kit.

Protecting and Re-Commissioning the System
40. After the system water has been con?rmed as 

being within 10% of the mains, close the mains 
water supply and switch off the Power?ow ?ushing 
unit. Close the system circulator isolation valves 
and disconnect the unit from the heating system. 
The Flushbuddy can be cleaned ready for re-use, 
by rinsing under ?owing water. 

41. The system should be immediately protected 
by adding Fernox Protector F1. If the engineer 
chooses to add the Fernox Protector F1 via the 
chemical addition port of the Power?ow, care must 
be taken to ensure that the Fernox Protector F1 is 
fully dispersed before disconnecting the machine.  
This will take a minimum of 15 minutes.

42. Re-connect the system circulator and restore the 
electrical supply to it. Remove any temporary 
connections or caps and reset the valves to their 
operational positions.

43. Install the replacement boiler if necessary. (see 
notes on boiler change)

44. Fernox Protector F1 is supplied with a sticker 
to indicate the date of treatment and the product 
used. This should be completed and placed on the 
boiler casing in a convenient location to allow future 
engineers to identify the treatment regime used. 

45. Verify Protector level is adequate using the Fernox 
Protector Test Kit within the Fernox Water Test 
Kit. Underdosing of an inhibitor can lead to a 
reduction in the protection of the heating system. 
Overdosing of an inhibitor will not have any adverse 
effects on the heating system. If necessary, add 
additional Fernox Protector F1.

46. Fernox Protector level should be checked on an 
annual basis. This can be undertaken as part of 
an annual service using either the Protector test 
reagent within the Fernox Water Test kit, or using 
the Fernox laboratory postal service.
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38. Ανοίξτε όλους τους διακόπτες των σωμάτων και 
συνεχίστε το ξέπλυμα μέχρι το νερό που απορρίπτετε 
να έχει μέχρι 10% διαφορά από το νερό δικτύου. 
39. Εξακριβώστε ότι το σύστημα έχει καθαριστεί 
επαρκώς κάνοντας τα τεστ των χλωριδίων και χαλκού 
που περιλαμβάνονται στο κιτ  Ελέγχου νερού της Fernox. 

Προστασία και θέση σε λειτουργία του συστήματος 
40. Αφού επιβεβαιώσετε ότι το νερό του συστήματος 
είναι στο εύρος του 10% από το νερό του δικτύου, κλείστε 
την παροχή τροφοδοσίας του δικτύου και σβήστε την αντλία. 
Κλείστε τις βάνες απομόνωσης του κυκλοφορητή και 
αποσυνδέστε την αντλία από το σύστημα θέρμανσης. 
Το φίλτρο Flushbuddy μπορεί να καθαριστεί για να 
χρησιμοποιηθεί ξανά με ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό. 
41. Το σύστημα πρέπει να προστατευτεί αμέσως 
προσθέτοντας  Fernox Protector F1. Αν ο μηχανικός διαλέξει 
να προσθέσει Fernox Protector F1 μέσω του σημείου 
πρόσθεσης χημικών της Αντλίας, πρέπει να φροντίσει ότι
 ο Fernox Protector F1 διασκορπίζεται πλήρως πριν την 
αποσύνδεση της αντλίας. Αυτό θα διαρκέσει το ελάχιστο 
15 λεπτά.
42. Επανασυνδέστε τον κυκλοφορητή του συστήματος 
και επαναφέρετε την ηλεκτρική τροφοδοσία του. 
Αποσυνδέστε όλες τις προσωρινές συνδέσεις και 
επαναφέρετε τις βαλβίδες στις θέσεις λειτουργίας τους.
43. Εγκαταστήστε τον λέβητα αντικατάστασης αν είναι 
απαραίτητο (βλέπε σημειώσεις αλλαγής λέβητα)
44.  Ο  Fernox Protector F1 είναι εφοδιασμένος με ένα 
αυτοκόλλητο που δείχνει την ημερομηνία της 
επεξεργασίας και το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε. 
Αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και να τοποθετηθεί στο 
περίβλημα του λέβητα σε βολική θέση ώστε να μπορεί 
στο μέλλον ο μηχανικός να γνωρίζει την επεξεργασία που 
χρησιμοποιήθηκε. 
45.  Εξακριβώστε ότι το επίπεδο προστασίας είναι επαρκές 
χρησιμοποιώντας το κιτ  Ελέγχου Fernox Protector  που 
βρίσκεται στο μέσα στο κιτ Ελέγχου Νερού  Fernox. 
Μικρότερη δόση ενός αναστολέα μπορεί να προκαλέσει 
μείωση της προστασίας ενός συστήματος θέρμανσης. 
Υπερβολική δόση ενός αναστολέα δεν προκαλεί δυσμενείς 
επιπτώσεις στο σύστημα θέρμανσης. 

Αν χρειάζεται, προσθέστε επιπλέον Fernox Protector F1.

46.  Το επίπεδο Fernox Protector πρέπει να ελέγχεται 
σε ετήσια βάση. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σαν 
μέρος της ετήσιας συντήρησης με χρήση του τεστ 
ελέγχου προστασίας που βρίσκεται στο κιτ 
Ελέγχου Νερού της  Fernox Water. 
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