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Kamco CLEARFLOW līnijas sūkņi ir iekārtas, siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmu 
skalošanai. Izstrādātas, lai risinātu sistēmas cirkulācijas, siltummaiņu, boileru, 
problēmas, kuras rodas nogulšņu, korozijas produktu un kaļķakmens uzkrāšanās 
gadījumā. 
 
Šī instrukcija satur vadlīnijas iekārtu pareizai ekspluatācijai: iekārtas pievienošana 
skalojamai sistēmai, skalošanas procesa apraksti un ieteikumi piemērotu ķīmisko 
līdzekļu izvēlei. 
 
 
Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju pirms Kamco iekārtas lietošanas. 
 
 

Ražotājs Lielbritānijā: 
Kamco Ltd  

Unit 9 Curo Park, Frogmore Park Street, 
St Albans, Lielbritānija.  

Papildus informācija iegūstama: www.kamco.co.uk 
 
 



A SEKCIJA - IEVADS 

 
Tehniskie dati 
 

Modelis CF40 Evolution CF90 Quantum
2
 C210 Titan 

Sūkņa tips Centrbēdzes Centrbēdzes Centrbēdzes 

Dzinējs 0.50 HP, 220V 0.75 HP, 220V 0.75 HP, 220V 

Aizsardzības klase IP55 IP55 IP55 

Temperatūras 
robežas 0 – 75 0C 0 – 75 0C 0 – 75 0C 

Maksimālā plūsma 90 L/min 150 L/min 170+ L/min 

Plūsmas reverss Momentāns Momentāns Momentāns 

Sūknēšanas 
augstums 20 m 25 m 25 m 

Izmēri, mm 390 x 440 x 690 390 x 590 x 890 530 x 670 x 890 

Cauruļu 
pievienojumi ¾’’, bsp ¾’’, bsp 1’’, bsp 

Tvertnes ietilpība 39 litri 57 litri 125 litri 

Svars (bez 
caurulēm) 17 kg 23 kg 28 kg 

Riteņu diametrs 75 mm 200 mm 200 mm 

 
 
Drošības apsvērumi 
 
Lai nodrošinātu drošu darba vidi, ir jāņem vērā daži drošības apsvērumi: 
 

• Esiet uzmanīgi, ceļot vai pārvietojot smagus priekšmetus. 
• Regulāri pārbaudiet strāvas pievadus, vai tie nav bojāti un ir darba kārtībā. 
• Darbojoties ar ķīmiskām vielām, lietojiet piemērotu apģērbu, cimdus un aizsargbrilles. 
• Nodrošiniet labu ventilāciju 

 
 
  



B SEKCIJA – CLEARFLOW SŪKŅA IZMANTOŠANA SKALOŠANAI 
 
IEVADS 
 
Clearflow iekārtas ir izstrādātas, lai attīrītu siltumapgādes sistēmas ar minimālu demontāžu, 
cirkulējot ūdeni un skalošanas ķīmikālijas ar lielu plūsmas ātrumu un izskalojot netīro ūdeni no 
sistēmas ar tīru ūdeni. Radiatori var tikt skaloti individuāli, nenoņemot tos un neatvienojot no 
sistēmas.  
Jūsu sūknis var tikt izmantots skalošanai ar jebkuru komerciāli pieejamu skalošanas un 
atkaļķošanas ķīmiju, ieskaitot stipras skābes un stipras bāzes. 
 
SISTĒMAS IZPĒTE UN SAGATAVOŠANA 
 
1. Ieslēgt apkures sistēmu, lai atrastu problemātiskos apgabalus – auksti radiatori vai atsevišķas 
daļas utt. Izslēgt sistēmas apsildi. 
2. Atvērt sistēmas vārstus, lai nodrošinātu cirkulāciju vajadzīgajā virzienā. 
3. Novietot visus temperatūru reguklējošos vārstus pilnībā atvērtā pozīcijā. 
4. Ja sistēmā ir ierīkots pretvārsts, to nepieciešams apiet vai noņemt pirms skalošanas, lai 
skalošanas laikā būtu iespējams mainīt plūsmas virzienus. 
5. Noslēgt ūdens pievada krānu. 
6. Izlaist no sistēmas tik daudz ūdeni, lai iztukšotu izplešanās trauku, ja tāds ir. To var izlaist 
Clearflow tvertnē, ja iekārta ir pievienota. 
 
DAŽĀDI VARIANTI IEKĀRTAS PIESLĒGŠANAI PIE SISTĒMAS 
 

 
 
Skalošanas iekārtas pievienojuma vieta var mainīties atkarībā no skalojamās sistēmas un piemērotu 
pievienošanās vietu esamības sistēmā. Tomēr optimāla vieta ir sistēmas cirkulācijas sūknis, kura vietā 
var pieslēgt sistēmu, izmantojot attiecīgas pārejas vai CP2 cirkulācijas sūkņa adapteri (var pasūtīt 
atsevišķi).  



Iekārtai būtu jāatrodas telpā ar piemērotu kanalizācijas ievadu un netālu no ērta ūdens padeves krāna.  
Lietojot iekārtu jāvievēro noteikti drošības pasākumi, ieteicams novietot sūkni uz kādas ūdeni 
necaurlaidīgas pamatnes, plēves utt. 
 

 
 
 
  



 
1. Cauruļu pievienošana iekārtai 
 
1a. Nodrošiniet, lai abi vārsti būtu aizvērtā 
pozīcijā (horizontāli). 

 
1b. Sūknim komplektā ir divas 5m garas 
turpgaitas/atpakaļgaitas caurules, kuru abos 
galos ir misiņa savienojumi. 
Katras caurules vienam galam jābūt pievienotam 
pie attiecīgās misiņa savienojuma vietas. 
Cauruļu pretējie gali tiks pievienoti skalojamai 
sistēmai. 
 
1c. Pievienojiet pārplūdes caurules savienojumu 
iekārtas tvertnes aizmugurē un otru galu 
novadiet uz piemērotu vietu sķidruma 
novadīšanai (kanalizācija, traps utt). 
 
1d. Pievienojiet ūdens papildināšanas caurules 
savienojumu ūdens papildināšanas vietai 
iekārtas aizmugurē. Piepildiet tvertni ar ūdeni 
virs minimālā līmeņa un aizveriet ūdens padeves 
vārstu. 
 
1f. Pievienojiet sūkni piemērotam strāvas 
avotam. 
 
2. Cauruļu pievienošana sistēmai 
 
Pievienojiet iekārtas turpgaitas un atpakaļgaitas 
caurules izvēlētajās sistēmas vietās. Tās varētu 
būt: 
 
2a. Savienojumu vietas, kas paliek pēc 
cirkulācijas sūkņa noņemšanas. Cirkulācijas 
sūkņa ventiļiem no abām pusēm jābūt 

aizvērtiem līdz brīdim, kad tiek uzsākta 
skalošana.  
 
2b. Pievienojot ar CP2 sūkņa adapteri.  

 

 
Pievienojiet adapteri sūkņa turpgaitas un 
atpakaļgaitas caurulēm. 
 
2c. Atsevišķa radiatora abām ieejām, izmantojot 
piemērotus savienojumus. Radiatora ventiļiem 
jābūt noslēgtiem līdz skalošanas uzsākšanai. 

 
 

2d. Boilera pienākošā un aizejošā ūdens 
savienojumiem, izolējot boileri no pārējās 
sistēmas. Šāda metode ir ieteicama, kad skalo 
apkures sistēmu pirms jauna boilera 
uzstādīšanas, jo rūsas un kaļķa nogulsnes no 
sistēmas var tikt ieskalotas boilerī. Tas ir īpaši 
svarīgi moderno boileru gadījumos, it sevišķi, 
kad boilerī ir plākšņveida siltummainis ar 
šauriemm ūdens kanāliem, kuri var ātri 
nosprostoties. 
 
  



SĀKOTNĒJĀ SKALOŠANAS PROCEDŪRA (AR TĪRU ŪDENI, PIRMS ĶIMIKĀLIJU PIEVIENOŠANAS) 
 
Piezīme: sekojošajā procedūrā sūknis vispirms 
tiek izmantots, lai atbrīvotos no nosēdumiem un 
sanesumiem. Tas mehāniski atbrīvo no sistēmu 
no sistēmas ūdenī esošajiem nosēdumiem 
pirms sistēmas skalošanas ar ķīmiskajiem 
līdzekļiem. 
Atbrīvojot sistēmu no ūdenī esošajiem korozijas 
produktiem, tiek nodrošināts, ka tiks iegūts 
maksimāls efekts, skalojot sistēmu ar 
ķīmiskajiem līdzekļiem.  
 

 
 
1. Atstājiet tvertnes vāku līdz galam neaizvērtu, 
lai ļautu gāzei, kas var rasties skalošanas un 
atkaļķošanas laikā, tikt izvadītai no sistēmas. 
 
2. Pārbaudiet, vai abi vārsti ir aizvērti 
(horizontālā stāvoklī). Atveriet izolējošos vārstus 
starp iekārtu unskalojamo sistēmu un 
nekavējoties ieslēdziet sūkni. Nodrošiniet, lai 
šķidruma līmenis tvertnē visu laiku ir virs 
minimālās atzīmes. Ja nepieciešams, 
pievienojiet papildus ūdeni. 
 
3. Ļaujiet iekārtai darboties 10 minūtes. Regulāri 
mainot plūsmas virzienu. Atpakaļnākošais ūdens 
tvertnē stipri mainīs krāsu, jo lielais plūsmas 
ātrums izskalo vieglāk noņemamās nogulsnes. 
 
4. Pārbaudiet visus savienojumus, vai nav 
ūdens noplūdes. 
 
5. Sūknis spēj izlaist netīro ūdeni, kad darbojas 
abos plūsmas virzienos. 

Pārslēdziet sūkni izlaišanas režīmā, atceroties, 
ka plūsmas virziena pārslēdzējs ir pagriezts 
plūsmas virzienā.  
 
5a. Darbiniet sūkni tādā pašā virzienā kā 
normālā apkures sistēmas darbības laikā. 
 
5b. Pagrieziet atpakaļnākošās puses vārstu par 
180 grādiem, lai “Dump” uzraksts ir redzams. 
 
To darot, sistēmas ūdens tiek izvadīts ārā no 
sistēmas tā vietā, lai atgrieztos tvertnē. Ūdens 
līmenis tvertnē uzreiz sāks kristies. 
 
5c. Iekārtas ūdens pievadam (oranžs ventilis) 
šajā brīdī būtu jābūt ieslēgtam un noregulētam 
tā, lai pienākošais ūdens kompensētu izskaloto 
ūdens daudzumu. Turpiniet šo procesu, līdz 
izlaistais šķidrums kļūst samērā dzidrs. 
Ndrošiniet, lai visos brīžos ūdens daudzums 
tvertnē būtu virs minimālās atzīmes. 
 
6. Kad ūdens kļūst salīdzinoši dzidrs, atsāciet 
cirkulāciju, pagriežot vārstu atpakaļ par 180 
grādiem uz cirkulācijas režīmu. 
 
7. Pārbaudiet šķidruma līmeni, lai tas būtu ap 
10cm virs minimālā līmeņa atzīmes. Pievienojiet 
vēl ūdeni, ja nepieciešams. Atgaisojiet visus 
radiatorus, lai nodrošinātu, ka tajos nav gaisa. 
Izmantojiet drēbes gabalu, lai absorbētu izlaisto 
šķidrumu, jo sistēmas ūdens būs netīrs. 
 

 
8. Tagad var tikt pievienoti ķīmiskie līdzekļi. 
Ievērojiet ķīmisko vielu ražotāja norādījumus un 
drošības pasākumus tās lietojot! 

 
 
 



Norādījumi sistēmu un iekārtu atkaļķošanai  
 

Uzpildīt tvertni ar pietiekamu atkaļķošanas šķīdumu 
tā, lai sūkņa rotora apvalks būtu iemērkts šķīdumā tā 
lietošanas laikā. Minimālais šķidruma līmenis ir norādīts uz 
„Caution” atzīmes, kura atrodas uz tvertnes. Pievienot 
turpgaitas un atpakaļgaitas cauruļu galus pie atkaļķojamā 
aprīkojuma, izmantojot vajadzīgās pārejas, ja nepieciešams. 
Pievienot iekāru pie strāvas avota. 
 Clearflow modeļi ir aprīkoti ar tīra ūdens skalošanas 
iespēju. Mainot vārstu stāvokli, iespējams novadīt 
atkaļķošanas šķīdumu atkritumos. Šiem modeļiem 
komplektā ir 2 x 5m turpgaitas un atpakaļgaitas šļūtenes, kā 
arī viena 8m novadīšanas šļūtene, kuru ieteicams pievienot 
iekārtai attiecīgajā vietā un otru galu nostiprināt vietā, kur 
tiks novadīts skalošanas šķīdums. 8m ūdens pievada 
šļūtenes vienu galu var pievienot pie iekārtas ieplūdes 

vietas un otru galu pie tīra ūdens avota. 
Ieslēdziet sūkni un pārbaudiet, lai šķidruma līmenis nekrītas zem ieteicamā. Ja 

nepieciešams, pievienojiet papildus šķīdumu vai ūdeni. Pārbaudiet visus savienojumus, vai nav 
redzamas noplūdes. Darbības laikā ieteicams, lai tvertnes vāks ir uzlikts, bet nebūtu pieskrūvēts 
pārāk cieši, lai ļautu atkaļķošanas reakciju rezultātā veidojošai gāzei netraucēti izplūst no 
tvertnes. Uzmaniet, lai putas nepārsniedz maksimālā (Max) līmeņa atzīmi tvertnē. Ja putas ir 
pārāk daudz, pievienojiet šķīdumam Kamco Foambreaker. 

Iekārtai būtu jāatrodas telpā ar piemērotu kanalizācijas ievadu un netālu no ērta ūdens 
padeves krāna. Lietojot iekārtu jāvievēro noteikti drošības pasākumi, ieteicams novietot sūkni uz 
kādas šķidrumu necaurlaidīgas pamatnes, plēves utt. 
 Iebūvētais plūsmas virziena maiņas vārsts nodrošina iespēju piekļūt nogulsnēm no 
abām pusēm. Atkaļķošanas procesa gaitā periodiski mainiet vārsta roktura stāvokli. Virziena 
maiņa ievērojami saīsina atkaļķošanas procesa ilgumu un ir ļoti efektīva, lai izskalotu cietās 
daļiņas, kuras uzkrāsies tvertnes apakšā. Regulāri mainot virzienu, ir iespējams izskalot pat 
caurules, kuras ir gandrīz pavisam aizsprostotas ar kaļķakmens nogulsnēm. Atkaļķošanas 
procesu var uzskatīt par pabeigtu tad, kad pa atpakaļgaitas cauruli vairs neplūst gāzes burbuļi 
un atkaļķošanas šķīdums joprojām ir pietiekami skābs (un nemainīgs kādu laiku). 
Pēc atkaļķošanas procesa ieteicams šķīdumu pirms novadīšanas kanalizācijā neitralizēt. Un 
sistēmu izskalot ar tīru ūdeni. Sūkni pēc lietošanas izskalot ar tīru ūdeni cirkulējot, lai novērstu 
skalošanas procesa atlikumu izgulsnēšanos uz rotora. 
 
Lūdzu, ievērot šos norādījumus: 
 
1.Temperatūra skalošanas/atkaļķošanas laikā nevajadzētu pārsniegt 70 0C. Augstākas 
temperatūras var deformēt rotora aizsargu. 
2. Nešķīdiniet kristāliskas atkaļķošanas ķimikālijas tieši tvertnē, jo tas var izraisīt abrazīvus 
bojājumus. Pirms pievienošanas vispirms izšķīdiniet tāda veida ķimikālijas kādā atsevišķā 
traukā un tad ielejiet sūkņa tvertnē. 
3. Nepieļaujiet šķidrumu nonākšanu iekārtas sūkņa elektromotora korpusā. Turiet iekārtu stāvus 
vienmēr – gan darba laikā, gan transportējot. 
 
 
 
 



 
 
Atkaļķošanas sūkņa pielietojuma piemēri 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


