Unidade eletrónica
de lavagem e de verifi
cação da pressão com
compressor sem óleo.
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1)

2)

for Professionals

REMS Multi-Push

REMS Multi-Push SL Set. Unidade eletrónica de lavagem e de verificação da pressão com
compressor sem óleo. Para a lavagem com água ou mistura de água/ar, desinfeção, limpeza,
conservação de sistemas de tubagens, para a verificação da pressão de sistemas de tubagens
e recipientes com ar comprimido, como bomba de ar comprimido para o enchimento regulado
de recipientes de todos os tipos com ar comprimido, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, e para o funcionamento de ferramentas de ar comprimido ≤ 230 Nl/min. Unidade de entrada e de controlo.
Compressor alternativo com mecanismo de manivela, motor condensador 230 V, 50 Hz,
1500 W, interruptor de proteção individual (PRCD). Suporte para tubos de aço móvel. Bloqueios para entradas e saídas do REMS Multi-Push. 2 unidades de mangueira de aspiração/
pressão de Ø 1", com elemento em tecido, 1,5 m de comprimento, com uniões roscadas 1",
com ligações. 1 unidade de mangueira de ar comprimido de Ø 8 mm, 1,5 m de comprimento,
com acoplamento rápido DN 5 e união roscada de tubos flexíveis ½", para teste de pressão
com ar comprimido. Tubagem de ligação do compressor/ligações à água, 0,6 m de comprimento, com acoplamento rápido DN 7,2 e união roscada de tubos flexíveis 1", casquilho duplo
1", para purga de restos de água do REMS Multi-Push e das mangueiras de aspiração/
pressão no final dos trabalhos. Sem unidade de desinfeção, sem unidade de limpeza e conservação. Em caixa.
		
Código 115610 R220#


REMS Multi-Push SLW Set. REMS Multi-Push SL Set, artigo n.º 115610, adicionalmente
com bomba de água hidropneumática e 1 unidade de tubo flexível de alta pressão de 1/2",
1,5 m de comprimento, com união roscada de tubos flexíveis ½", com ligações, para teste
de pressão de sistemas de tubagens e recipientes com água. Em caixa.
		
Código 115611 R220#


Lavagem, limpeza e conservação de sistemas
de radiadores e de aquecimento de áreas

Um único aparelho com mais de 10 programas automáticos para
lavagem, desinfeção e teste de pressão de instalações de água
potável com ar comprimido ou água, e para limpeza e conservação
de sistemas de aquecimento, etc.
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Lavagem com água ou mistura de água/ar
6
Desinfecção de instalações de água potável
Limpeza e conservação de sistemas de aquecimento
Verificação da pressão e da estanqueidade com ar comprimido
Verificação da pressão e da estanqueidade com água
(Procedimento de verificação A, B, C etc.)
● Bomba de ar comprimido
● Acionamento de ferramentas a ar comprimido
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Fácil menu de navegação em 26 idiomas.
Monitorização contínua de processos.
Registo. nterface USB.
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REMS Multi-Push – Unidade eletrónica
de lavagem e de verificação da pressão
com compressor sem óleo.
Um único aparelho para a lavagem com água ou mistura de água/ar, desinfeção, limpeza, conservação
de sistemas de tubagens, para teste de pressão de sistemas de tubagens e recipientes com ar comprimido
ou água, por ex. instalações de água potável, sistemas de radiadores e de aquecimento de áreas, para teste de pressão de instalações de gás com ar comprimido, como bomba de ar comprimido para o enchimento
regulado de recipientes de todos os tipos com ar comprimido, por ex. para insuflar vasos de expansão ou
pneus, e para o funcionamento de ferramentas de ar comprimido (Patente pendente EP 2 816 231).
1

Unidade eletrónica de lavagem e de
verificação da pressão de alto desempenho
e compacta, com compressor sem óleo.
Prático, fácil de transportar,
REMS Multi-Push SL apenas 37 kg,
REMS Multi-Push SLW apenas 39 kg.

2

3

Dispositivos de medição e de controlo
para a operação automática dos programas
de lavagem e de verificação com impressao
de resultados.
Dispositivos de segurança para prevenção
da contaminação da rede de tubagem através
de refluxos. Válvula de sobrepressão para
limitação da pressão. Filtro de condensado
e de partículas 5 μm.

4

Estruturas de aço inoxidável de grande porte
para servir de recipiente de ar comprimido.

5

Duas práticas pegas para um transporte fácil.

Teste de pressão com água

6

Pega arqueada, economizadora de espaço,
dobrável para um transporte fácil.

7

Estrutura em aço inoxidável transportável
equipada com 2 rodas em borracha para
facilitar o transporte e 2 pés ajustáveis em
borracha para uma boa estabilização.

8

Linha de acesso com interruptor de segurança
integrado (PRCD).

9

Bloqueios (com proteção contra perdas) das
entradas e saídas da REMS Multi-Push, para
evitar contaminações durante o transporte.

10

REMS Multi-Push SLW adicionalmente com
bomba de água hidro pneumática para gerar a
pressão da água necessária para a verificação
da pressão e da estanqueidade hidrostática
de sistemas de tubagens e de recipientes
com água.

Teste de pressão com ar comprimido

11

Compressor
testado e comprovado, de elevado
desempenho, isento de óleo. Compressor
alternativo com mecanismo de manivela,
com motor condensador de 230 V, 1500 W.

12

13
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Manómetro para exibição da pressão
do ar no recipiente de ar comprimido.
Botão paragem de emergência.

Mangueira de aspiração/pressão transparente
de Ø 1", com elemento em tecido, 1,5 m
de comprimento, com uniões roscadas de tubos
flexíveis 1", com ligações, para lavagem,
desinfeção, limpeza, conservação e para
teste de pressão com água.

16

Unidade de entrada e de controlo
Fácil utilização. Entradas e comandos baseados em menus dos mais de 10 programas
de lavagem e de verificação em 26 línguas
com possibilidade de modificação dos critérios

Mangueira de ar comprimido de Ø 8 mm,
1,5 m de comprimento, com acoplamento
rápido DN 5 e união roscada de tubos flexíveis
½", para teste de pressão com ar comprimido.

17

Tubo flexível de alta pressão de Ø ½", com
elemento em tecido, 1,5 m de comprimento,
com uniões roscadas de tubos flexíveis ½",
com ligações, para teste de pressão com água
com o REMS Multi-Push SLW.

18

Bloqueios (com proteção contra perdas) das
entradas durante o transporte.

19

Tubagem de ligação do compressor/ligações
à água, 0,6 m de comprimento, com acoplamento rápido DN 7,2 e união roscada de tubos
flexíveis 1", casquilho duplo de 1", para purga
de restos de água no REMS Multi-Push e
nas mangueiras de aspiração/pressão no final
dos trabalhos.

de verificação pré-definidos de fábrica (processo, pressão e tempos de verificação) ou valor
fixados pelo utilizador para adaptação no
local da instalação das diretivas de segurança,
regras e regulamentos válidos nos respetivos
países. Seleção do formato para data, hora
e seleção de diferentes unidades de medida.
Unidade de entrada e de controlo unidade
de entrada e de controlo com ecra de 3" equipado com moderna tecnologia LCD, tamanho
do ecrã de 76 mm, 128 × 64 píxel. Monitori
zação permanente do processo durante
a execução dos programas.
14

Ligação USB para pen USB ou impressora.
A versão mais recente do software para
a unidade de entrada e de controlo está
disponível para download através de pen
USB por download gratuito em www.rems.de
→ Downloads → Software

Lavagem de instalações de água potável

Desinfecção de instalações de água potável

Lavagem
Lavagem de instalações de água potável com
água ou com mistura de água/ar com ar comprimido
intermitente conforme a EN 806-4:2010 e a ficha
informativa "Lavagem, desinfecção e colocação
em funcionamento de instalações de água potável"
(Agosto de 2014) da associação central de saneamento, aquecimento, ar condicionado alemã
(ZVSHK), e para a lavagem de sistemas de radiadores e de aquecimento de áreas. Igualmente
para a lavagem de sistemas de tubagens com
mistura de água/ar com ar comprimido constante.
Desinfeção 20
Unidade de desinfeção REMS V-Jet TW para desinfeção de instalações de água potável, conforme
a EN 806-4:2010 e a ficha informativa "Lavagem,
desinfeção e colocação em funcionamento de instalações de água potável» (Agosto de 2014) da Associação central de saneamento, aquecimento, ar
condicionado alemã (ZVSHK), e de outros sistemas
de tubagens. Disponível como acessório. REMS
Peroxi Color, composto por garrafa de 1 l de aditivo
REMS Peroxi para desinfeção de aprox. 100 l de
volume de tubo e garrafa de 20 ml de corante vermelho REMS Color para colorir o aditivo e para controlo do enchimento e da lavagem. Pipeta para
a verificação do efeito dos aditivos. Adição da solução desinfetante sem bomba doseadora adicional
(Patente pendente EP 2 954 960).
Limpeza e conservação
Unidade de limpeza e conservação REMS V-Jet H
para a limpeza e conservação de sistemas de aquecimento. Disponível como acessório. Produto de
limpeza para controlo do enchimento e de lavagem,
com coloração verde, e proteção anticorrosão para
controlo do enchimento, com coloração azul, para
cada aprox. 100l de volume. Adição de detergente
e proteção contra a corrosão sem bomba doseadora adicional (Patente pendente EP 2 954 960).
Teste de pressão com ar comprimido
Verificação da estanqueidade de instalações de
água potável com ar comprimido, conforme a ficha
informativa "Verificação da estanqueidade de instalações de água potável com ar comprimido, gás
inerte ou água" (Janeiro de 2011), da Associação
central de saneamento, aquecimento, ar condicionado alemã (ZVSHK), Verificação da estanqueidade
com ar comprimido em instalações de gás, segundo
a regra técnica "DVGW-TRGI 2008, Regra técnica
para instalações de gás – Ficha de trabalho DVGW
G 600" da Associação Técnica e Científica Alemã
para o Gás, e Verificação da estanqueidade de
outros sistemas de tubagens e recipientes com ar
comprimido.
Teste de carga de instalações de água potável com
ar comprimido, conforme a ficha informativa

"Verificação da estanqueidade de instalações de
água potável com ar comprimido, gás inerte ou
água" (Janeiro de 2011), da Associação central de
saneamento, aquecimento, ar condicionado alemã
(ZVSHK), Teste de carga em instalações de gás,
segundo a regra técnica "DVGW-TRGI 2008, Regra
técnica para instalações de gás – Ficha de trabalho
DVGW G 600" da Associação Técnica e Científica
Alemã para o Gás, e Teste de carga de outros sistemas de tubagens e recipientes com ar comprimido.
Teste de pressão com água
REMS Multi-Push SLW com bomba de água hidro
pneumática para o teste de pressão hidrostática
de instalações de água potável com água conforme
a EN 806-4:2010, procedimento de verificação A, B
ou C, ou procedimento de verificação B, modificado
conforme a ficha informativa "Verificação da estanqueidade de instalações de água potável com ar
comprimido, gás inerte ou água" (Janeiro de 2011),
da associação central de saneamento, aquecimento,
ar condicionado alemã, e para a verificação da
pressão de outros sistemas de tubagens e recipientes com água.
Bomba de ar comprimido 21
Bomba de ar comprimido para o enchimento
regulado de recipientes de todos os tipos com ar
comprimido ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, com paragem
automática após alcançar o ar comprimido
pré-configurado, por ex., para insuflar vasos
de expansão ou pneus.
Operação com ferramentas de ar comprimido 22
Ligação para acionamento de ferramentas a ar
comprimido até uma necessidade de ar ≤ 230 Nl/min,
ajustável para adaptação da necessidade de ar
à ferramenta de ar comprimido utilizada. Manómetro
para o controlo do ar comprimido fornecido pelo
recipiente de ar comprimido. Mangueira de ar
comprimido com acoplamentos rápidos DN 7,2,
como acessório.
Os resultados
acordados no protocolo dos programas de lavagem
e de verificação são memorizados com data,
hora e número de protocolo no idioma selecionado
e podem ser transferidos para a documentação
na pen USB ou impressora. Impressora como
acessório. As adições aos dados memorizados,
por exemplo nome do cliente, número do projeto,
examinador, são possíveis em aparelhos externos
(por exemplo PC, portátil, tablet PC, smartphone).

Acessórios
Filtro fino com aplicador para filtro fino 90 μm 
lavável, com coletor de sujidade com reservatório grande		 Código 115609 R#



Aplicador para filtro fino 90 μm 
para filtro fino com aplicador para filtro fino 90 μm		 Código 043054 #



Manómetro, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psipara a verificação
da pressão e da estanqueidade de sistemas de tubagens
e recipientes de/até 6 MPa/60 bar/870 psi		 Código 115140 #



Manómetro de escala de alta precisão, p ≤ 1,6 MPa/
16 bar/232 psipara a verificação da pressão e da
estanqueidade de sistemas de tubagens e recipientes
até 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.		 Código 115045 #



Manómetro de escala de alta precisão, p ≤ 250 hPa/
250 mbar/3,6 psipara a verificação da pressão e da
estanqueidade de sistemas de tubagens e recipientes
até 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.		 Código 047069 #



Mangueira de ar comprimido de Ø 14 mm,
1,5 m de comprimento, com acoplamentos rápidos DN 7,2,
para a ligação de ferramentas de ar comprimido		 Código 115621 R#



Mangueira de ar comprimido de Ø 8 mm, 7 m de comprimento,
com acoplamento rápido DN 5 e união roscada de tubos
flexíveis ½", para teste de pressão com ar comprimido.		 Código 115667 R#



Tubo flexível de alta pressão de Ø ½", 7 m de comprimento,
com uniões roscadas de tubos flexíveis ½", com ligações,
para teste de pressão com água com o REMS Multi-Push SLW. Código 115661 R#



Mangueira de aspiração/pressão de Ø 1", com elemento
em tecido, 1,5 m de comprimento, com uniões roscadas
de tubos flexíveis 1", com ligações, para lavagem, desinfeção,
limpeza, conservação e para teste de pressão com água.		 Código 115633 R#



Casquilho duplo de 1", para unir 2 mangueiras de aspiração/
pressão e para purga das mangueiras de aspiração/pressão		 Código 045159 #



Impressora para impressão dos resultados guardados
do programa de lavagem e de verificação, 1 unidade
rolo de papel, cabo de ligação USB, fonte de alimentação
de tensão/carregador Ni-Mh 100–240 V, 50–60 Hz, 3 W		 Código 115604 R#



Rolo de papel, pack de 5, para impressora		 Código 090015 R#



Mala com inserções, para impressora, rolos de papel
e outros acessórios.		 Código 115703 R#



REMS V-Jet TW, unidade de desinfecção para instalações
de água, para fornecimento de aditivos para desinfecção		 Código 115602 R#



REMS Peroxi Color, garrafa de 1l de aditivo REMS Peroxi
para desinfecção de aprox. 100l de volume de tubo
e garrafa de 20 ml de corante vermelho REMS Color,
para colorir o aditivo e para controlo do enchimento
e da lavagem, Pipeta para a verificação do efeito dos aditivos.		 Código 115605 R#



Tira de teste H2O2 0–1000 mg/l, pack de 100,
para controlo da concentração de desinfectante		 Código 091072 #



Tira de teste H2O2 0–50 mg/l, pack de 100, para controlo
do enxaguamento total do desinfectante após a desinfecção		 Código 091073 #



REMS V-Jet H, unidade de limpeza e de conservação
para sistemas de aquecimento, para fornecimento
de produto de limpeza e produto anti-corrosão.		 Código 115612 R#



REMS CleanHgarrafa de 1l de detergente para sistemas
de aquecimento, para controlo do enchimento e de lavagem,
com coloração verde, para aprox. 100l volume.		 Código 115607 R#



REMS NoCorgarrafa de 1l de produto anti-corrosivo,
para conservação de sistemas de aquecimento, para controlo
do enchimento, com coloração azul, para aprox. 100l volume.		 Código 115608 R#



Fornecimento através
do comércio especializado.

REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28
E-28918 Leganés (Madrid)
Teléfono +34 916 444 833
Telefax +34 916 430 155
PRT@rems.de
www.rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools

1)
Verificação da estanqueidade de instalações de água potável com ar comprimido, conforme a ficha informativa "Verificação da estanqueidade de instalações de água potável" (Janeiro de 2011), da Associação central de saneamento, aquecimento, ar condicionado alemã (ZVSHK).
Desinfecção de instalações de água potável, conforme a EN 806-4:2010 e a ficha informativa "Lavagem, desinfecção e colocação em funcionamento de instalações de água potável" (Agosto de 2014), da Associação central de saneamento, aquecimento, ar condicionado alemã (ZVSHK).
2)
Verificação da estanqueidade com ar comprimido em instalações de gás, segundo a regra técnica "DVGW-TRGI 2008, Regra técnica para instalações de gás – Ficha de trabalho DVGW G 600" da Associação Técnica e Científica Alemã para o Gás.
RE012017094108PRT00 · Salvo variações ou erros. © Copyright 2017 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. P.V.P. indicativos, IVA não incluido.

Acessórios

Veriﬁcação da pressão e da estanqueidade
com água

Lavagem de sistemas de radiadores
e de aquecimento de áreas

REMS Multi-Push SL Set

Unidade eletrónica de lavagem e de veriﬁcação da pressão com compressor sem óleo. Para a
lavagem com água ou mistura de água/ar, desinfeção, limpeza, conservação de sistemas de
tubagens, para a veriﬁcação da pressão de sistemas de tubagens e recipientes com ar comprimido, como bomba de ar comprimido para o enchimento regulado de recipientes de todos os
tipos com ar comprimido, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, e para o funcionamento de ferramentas
de ar comprimido ≤ 230 Nl/min. Unidade de entrada e de controlo. Compressor alternativo com
mecanismo de manivela, motor condensador 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruptor de proteção
individual (PRCD). Suporte para tubos de aço móvel. Bloqueios para entradas e saídas do
REMS Multi-Push. 2 unidades de mangueira de aspiração/pressão de Ø 1", com elemento em
tecido, 1,5 m de comprimento, com uniões roscadas 1", com ligações. 1 unidade de mangueira
de ar comprimido de Ø 8 mm, 1,5 m de comprimento, com acoplamento rápido DN 5 e união
roscada de tubos ﬂexíveis ½", para teste de pressão com ar comprimido. Tubagem de ligação
do compressor/ligações à água, 0,6 m de comprimento, com acoplamento rápido DN 7,2 e
união roscada de tubos ﬂexíveis 1", casquilho duplo 1", para purga de restos de água do REMS
Multi-Push e das mangueiras de aspiração/pressão no ﬁnal dos trabalhos. Sem unidade de
desinfeção, sem unidade de limpeza e conservação. Em caixa.
Código 115610 R220# € 2.350,–

+ Starter-Set TW-H
1 REMS V-Jet TW
2 REMS Peroxi Color
1 REMS V-Jet H
2 REMS CleanH
2 REMS NoCor
Valor € 700,–

€

1.899,–

€

2.290,–

115610 R220#

Código 1156X1 R220#

Lavagem de instalações de água potável

Patente pendente EP 2 816 231!
Patente pendente EP 2 954 960!

SLW Set

Produto alemão de qualidade

REMS Multi-Push SLW Set

Como o Art. n.º 115610, adicionalmente com bomba de água hidropneumática e 1 unidade
de tubo ﬂexível de alta pressão de 1/2", 1,5 m de comprimento, com união roscada de tubos
ﬂexíveis ½", com ligações, para teste de pressão de sistemas de tubagens e recipientes com
água. Em caixa..
Código 115611 R220# € 2.935,–
115611 R220#

+ Starter-Set TW-H
1 REMS V-Jet TW
2 REMS Peroxi Color
1 REMS V-Jet H
2 REMS CleanH
2 REMS NoCor
Valor € 700,–

€

2.450,–

€

2.770,–

Código 1156X2 R220#

REMS V-Jet TW

Unidade de desinfecção para instalações de água, para fornecimento
de aditivos para desinfecção.
Código 115602 R#

115602 R#€

REMS Peroxi Color

205,–

Desinfecção de instalações de água potável
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Peroxi

Com sistema
de códigos a cores!
As substâncias activas para desinfecção,
limpeza e conservação são apresentadas
com cores diferentes. A coloração permite
observar se a substância activa foi totalmente
absorvida ou escoada novamente.

CleanH

NoCor

Garrafa de 1l de aditivo REMS Peroxi para desinfecção de aprox. 100l de volume de tubo
e garrafa de 20 ml de corante vermelho REMS Color, para colorir o aditivo e para controlo
do enchimento e da lavagem, Pipeta para a veriﬁcação do efeito dos aditivos.
Código 115605 R#
115605 R#€

59,90

REMS V-Jet H

Unidade de limpeza e de conservação para sistemas de aquecimento,
para fornecimento de produto de limpeza e produto anti-corrosão.
Código 115612 R#

REMS CleanH

Garrafa de 1l de detergente para sistemas de aquecimento, para controlo
do enchimento e de lavagem, com coloração verde, para aprox. 100l volume.
Código 115607 R#

115612 R#€

205,–

115607 R#€

REMS NoCor

Garrafa de 1l de produto anti-corrosivo, para conservação de sistemas de
aquecimento, para controlo do enchimento, com coloração azul, para
aprox. 100l volume.
Código 115608 R#

41,10
Impressora USB

115608 R#€

44,–

para impressão dos resultados guardados do programa de lavagem e de veriﬁcação.
Código 115604 R#
115604 R#€

Veriﬁcação da estanqueidade de instalações de água potável com ar comprimido, conforme a ﬁcha informativa "Veriﬁcação da estanqueidade de instalações de água potável" (Janeiro de 2011),
da Associação central de saneamento, aquecimento, ar condicionado alemã (ZVSHK). Desinfecção de instalações de água potável, conforme a EN 806-4:2010 e a ﬁcha informativa "Lavagem,
desinfecção e colocação em funcionamento de instalações de água potável» (Agosto de 2014), da Associação central de saneamento, aquecimento, ar condicionado alemã (ZVSHK).
2)
Veriﬁcação da estanqueidade com ar comprimido em instalações de gás, segundo a regra técnica "DVGW-TRGI 2008, Regra técnica para instalações de gás – Ficha de trabalho DVGW G 600"
da Associação Técnica e Cientíﬁca Alemã para o Gás

299,–

1)

3

