Reflex Servitec
Reflex Variomat

concepts for flow technology

REFLEX SERVITEC
ALIPAINEILMANPOISTAJAT

SERVITEC TUOTEVALIKOIMA

SERVITEC

70 °C

90 °C

Control Basic

vesi ja
vesi/glykoli*

vesi ja
vesi/glykoli*

Control Touch

vesi/glykoli*

vesi

SERVITEC 120GL

SERVITEC 120L

SERVITEC 35
LVI: 4163421

SERVITEC 60
LVI: 4163421

SERVITEC S

SERVITEC 75

LVI: 4163420

SERVITEC 95

*max. glykolipitoisuus 50 %.

Yleiskatsaus uusista ominaisuuksista
Malliston hydraulinen ja tekninen optimointi
Uutta: Täysin itsenäinen automaattitäyttö
omalla kaksitie moottoriohjatulla palloventtiilillä
maksimaalisen käyttöturvallisuuden
saavuttamiseksi
Uudistetut liitosyhteet asennuksen
yksinkertaistamiseksi

Laajempi sovellusalue kaikkiin
Servitec-järjestelmiin
All-in-one: Servitec S-Servitec 95
soveltuu vesiglykolisovelluksiin
Sallittu käyttölämpötila nyt jopa 90 °C
(Servitec 35-120)
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Tekniset
ominaisuudet
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Servitec 35 Control Basic

• kaasunpoisto tyhjiösuihkutus menetelmällä ja
integroidulla automaattitäytöllä
• sallittu käyttöpaine
8 Bar: tyypit S, 35, 60
10 Bar: tyypit 75, 95, 120
• järjestelmälämpötila: max. 120 °C
• mikroprosessoriohjain pelkällä tekstinäytöllä
painetta varten
• yksinkertainen käyttöönotto auto-setupin ansiosta
• patentoitu, täysin automaattinen
ohitusvirtauksen säätö
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Servitec 75 Control Basic

• potentiaalivapaa hälytyskosketin
• turvallinen ohjaus (veden täydennys
moottoriohjatulla palloventtiilillä)
• veden täydennys varaajasta mahdollinen
(paikan päällä)
• yksinkertainen valinta Magcontrol (verkostot
kalvopaisunta-astialla) tai Levelcontrol (paisuntaautomaatin yhteydessä)
• kaasunpoisto sekä kiertonesteestä että täyttövedestä
• soveltuu verkostoihin jotka sisältävät vettä tai
vesi-glykoliseosta max. 50% glykolia

Erikoismallit pyynnöstä - Järjestelmälilavuus > 220m3 ja käyttöpaine > 9.0 Bar.
• max. järjestelmätilavuus järjestelmän kaasunpoistoon / tarkista kunkin järjestelmän max. täydennysmäärät

MITOITUS
1. Verkoston lämpölaajeneminen -> valitse astian koko esim VG 500
2. Verkoston esipaine -> esim VS 2-1/60
3. Fillset täyttöryhmä valitaan käyttövesilinjaan
4. Tasaussäiliö tasaamaan pumpun käyntimääriä, esim. Reflex NG 50

SCAN ME!

https://www.armatec.com/fi/mitoitusohjelmat/mitoitus
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Variomat VS

Tasausastia NG

Fillset täyttöryhmä antaa EN 1717 normin täyttävän takaisinimusuojan sisältää
2kpl sulkuventtiiliä, takaiskuventtiilin ja vesimittarin.
Automaattitäyttö tarkoitettu verkoston automaattista jälkitäyttöä varten, erillinen
täyttöhaara verkostolle on kuitenkin tarpeellinen.
Fillset vesimittarilla art. 6811105, Fillset impulssivesimittarilla art. 6811205.

REFLEX VARIOMAT
PAISUNTA-AUTOMAATIT

VARIOMAT OHJAUSYKSIKÖT

Tekniset
ominaisuudet

Variomat VS 1

Variomat VS 2 - 1 60

• Täyttää painelaitedirektiivi 97/23/EU:n määräykset
• Variomat-yksikkö VSl Control Basic -yksikön kanssa
• Variomat VS 2 -yksiköstä lähtien Control Touchjärjestelmällä ja pehmeällä käynnistyksellä
• Sallittu veden menolämpötila 120 °C
• Sallittu käyttölämpötila 70 °C
• Ympäristön sallittu lämpötila 0-45 °C

Variomat VS 2 - 2 95

• Melutaso n. 55 dB
• Suojausluokka IP54
• Veden lisätäytön kytkentä Rp ½
• Pumpun/ylivuotoventtiilin kytkentä Rp 1/Rp 1
• Yleinen vikailmoitus-ulostulo ja RS-485käyttöliittymä sisäiseen tiedonsiirtoon

YHDISTELMÄKAAVIO

VS-OHJAUSYKSIKKÖ

VARIOMAT

=

VG-PERUSASTIA
LIITOSSARJA
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LISÄVARUSTEET

TOIMINTAPERIAATTEET

Exvoid T
llmanerotin
takaiskuventtiilillä

Joutsenkaula
Paineentasaus
astian ja ilmakehän välillä

Kalvo
Erottaa ilman vedestä ja suojelee
järjestelmässä olevaa vettä
ilmakuplilta

Ohjausyksikkö
Uusinta teknologiaa edustava
ohjausyksikkö takaa järjestelmän
optimaalisen hallinnan. Kaikki Reflexohjausyksiköt (Variomat, Reflexomat,
Servitec) on suunniteltu toimimaan
yhdenmukaisesti.

MBM 11 -kalvon rikkoutumisen ilmaisin

Paisuntapaineen alentaminen
ilmakehän paineeseen poistaa
paisuntavedestä ilmakuplat
Joustava liitossarja

liitosputkelle mahdollistaa veden
pintatason hallinnan

Paineanturi
(pintatason mittaamiseksi) mahdollistaa
säiliön täyttöasteen määrittmisen

KYSY LISÄÄ

skannaa QR-koodi puhelimen kameralla ja lähetä meille sähköpostia
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Reflex Winkelmann GmbH
Reflex on yksi johtavista kansainvälisistä vesitekniikan
komponenttien valmistajista. Jo neljännen sukupolven
johdossa oleva yritys on vuosien varrella vakiinnuttanut
asemansa maailmanlaajuisesti.
Reflex on osa metalliteollisuuden alalla toimivaa Winkelmann
Groupia. Winkelmann Group työllistää yli 4000 työntekijää
maailmanlaajuisesti.
Saksan Ahlenissa pääkonttoriaan pitävä Reflex on globaali
yritys, jonka modernit tuotantotavat ja tehokas logistiikka
hakevat alalla vertaistaan.
Armatec Finland aloitti vuonna 2021 Suomessa merkittävän
yhteistyön saksalaisen Reflexin kanssa. Jatkossa tarjoamme
asiakkaillemme entistäkin laajemman tuotevalikoiman sekä
talotekniikan että teollisuuden tarpeisiin.
Reflex on Pohjoismaissa yksi Armatec Groupin suurimmista
päämiehistä. Olemme tehneet menestyksekkäästi
yhteistyötä Reflexin kanssa jo yli 30 vuoden ajan.

EDUSTAMME

Concepts for flow techonology
Our various concepts in flow technology are the conclusion of a clear and fundamental
idea – A customized solution of a technical issue. The concept is based on the specific
demands of the customer’s business, and then formulated and developed by our skilled
and inventive engineers. The goal is to deliver flexible solutions for many specific needs,
with outstanding effects on durability, productivity and availability with low life cycle cost.
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