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Foretrukket rengjøringsmetode for marine klimaanlegg (AC) systemer:
Kontakt en RYDLYME Marine forhandler for anbefalt mengde og varighet.

Som referanse kan faktiske systemer variere.
Ta kontakt med oss for ytterligere teknisk assistanse.

1. Forbered airconditionanlegget ditt:
 a. Undersøk hele systemet som skal rengjøres ved å finne sjøvannsinntaket,
og hvor utslipp av gråvann går.
 b. Lukk sjøvannsventilen og fjern slangen (det er her du vil fylle
RYDLYME Marine-løsningen inn i systemet).
 c. Fjern filteret/silen fra sjøvannsfilteret og rengjør det separat eller skift det ut 
ved behov. 
 d. Fjern impeller fra sjøvannspumpen, eller  omgå sjøvannspumpen helt.  
 e. Fjern slangen som fører til utslipp av gråvann (det er her  
RYDLYME Marine-løsningen vil gå ut av systemet).
2. Sett opp et sirkulerende pumpesystem i et godt ventilert  område:
 a. Koble en slange fra sirkulerende bøtte/kar til inntak på egnet 
sirkulasjonspumpe.
 b. Koble en slange fra sirkulasjonspumpe til slangen som tidligere var
koblet fra sjøvannsinntakventilen (1b).
 c. Koble en slange fra den tidligere frakoblede slangen (1e) som fører fra
utslipp av gråvann. Kjør denne slangen tilbake til sirkulerende bøtte/kar.
 d. Kontroller at alle slanger og koblinger er ordentlig festet.  
3. Legg til anbefalt mengde RYDLYME Marine til sirkulerende bøtte/kar og bland
1:1 med rent vann. Pumpen må kanskje slås på for å fylle større systemer.  
4. Sirkuler og overvåk for lekkasjer i anbefalt varighet.
5. Tøm RYDLYME Marine-oppløsningen og skyll systemet med rent vann.
6. Demonter sirkulasjonssystemet:
 a. Koble slangen til sjøvannsinntakventilen igjen.
 b. Inspiser og monter silen på nytt i sjøvannsfilteret hvis det er aktuelt.
 c. Monter impeller tilbake i sjøvannspumpen hvis den var fjernet. 
 d. Koble slangen til gråvannsutslipp igjen.  
 e. Oppbevar det sirkulerende systemet for fremtidig bruk. 
 f. Åpne sjøvannsinntakventilen og inspiser for lekkasjer.
7. Når du er sikker på at det ikke er noen lekkasjer, kan du slå på systemet og
nyte!

 
 

 

 
 

 

Avkalking av din marine AC
systemet er enklere enn du

tenk med våre
PUMPMASTER 115v! 
Settet vårt inkluderer:

tommer, tetningsfri magnetisk
to-lager pumpe system
Konstruert med slitesterkt materi-
ale; inkluderer strømledning og
robust 8-gallon plastbase
Sentrifugalpumpedesign utstyrt
med en helt lukket Ikke-ventilert 
(TENV) permanent magnetisk 
motor som produserer en
maksimal strømningshastighet på 
4,5 gpm

Bla gjennom dette og våre andre 
produkter på vår hjemmeside ved å 

klikke her!
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