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Reflex heeft ten doel u te helpen met doordachte oplossingen. 
Daarbij maakt het niet uit wat voor plannen u hebt met water-
installaties: Vertrouw op een uitgebreide reeks producten en  
op maat gemaakte ondersteunende diensten. Wij zorgen ervoor 
dat uw keuze voor Reflex in elk opzicht de juiste is – van advies, 
planning en uitvoering tot een draaiende installatie.

Deze instelling blijkt ook uit ons motto “Thinking solutions”. 
Denken in oplossingen is onze kracht. Op basis van onze jaren-
lange ervaring, diepgaande technische kennis en nabijheid bij 
de praktijk ontwikkelen wij ideeën die u verder brengen!

Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.



Lucht- en
vuilafscheiders
evenals ont-
gassingssystemen

Waterbijvul-
systemen, water-
onthardingen
behandeling

Warmwater-
boilers, 
opslagvaten
en warmte-
wisselaars

Expansievaten
zowel met
membraan als
met balg

Drukbehoud-
systemen  

Het 
complete 

Reflex 
gamma

33

In deze brochure presenteren wij de drukbehoudstations uit de 
reeksen Reflexomat en Variomat en het bijbehorende besturings-
concept Reflex Control. Maak kennis met de laatste dynamische 
drukbehoudoplossingen, die compromisloos goede, projectgeoriën-
teerde oplossingen voor een zeer breed scala aan toepassingen 
bereikbaar maken. 

Wij zorgen ervoor dat alles in elkaar past

Verwarming, koeling, het leveren van warm water – de 
vereisten voor waterinstallaties zijn divers en complex. 
Vooral drukbehoud in systemen met een hoog vermogen, 
automatische controle en zeer enge instelgrenzen overstijgt 
vaak de mogelijkheden van statisch drukbehoud. Daarom 
biedt Reflex de meest geavanceerde drukbehoudstations 
die afzonderlijk en in combinatie met onze andere 
productgebieden de hoogste precisie en functionaliteit 
mogelijk maken.

Inhoud

De voordelen van dynamisch  
drukbehoud pag.  4

Overzicht Reflex- 
drukbehoudstations  pag.  6

Netwerkoplossingen voor  
dynamisch drukbehoud pag.  8

Informatie, advies, 
planningsondersteuning pag.  12

Specificaties pag.  14

Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.



4

De voordelen van dynamisch dru kbehoud

Drukbehoudstations zijn een doorontwikkeling van de klassieke membraandruk-
expansievaten met statisch drukkussen. Het principe onderscheidt zich door 
aanvullend gebruik van een besturingseenheid die volumeveranderingen mogelijk 
maakt in een aangesloten vat en heel efficiënt kan worden toegepast. Dat biedt drie 
grote voordelen:

1.  Vrijwel het gehele volume van het expansievat kan worden gebruikt voor het op-
nemen van expansiewater. Daardoor kan het vatvolume in vergelijking met een 
membraandrukexpansievat tot 1/3 worden verkleind. Dit voordeel leidt, vooral in 
grootschalige systemen, onder andere tot een aanzienlijke ruimtebesparing.

2.  De druk kan worden ingesteld op de besturingseenheid en kan relatief constant 
worden gehouden. 

3.  De besturingseenheid maakt geautomatiseerd, bewaakt bedrijf mogelijk. Dit is vaak 
al bij kleinere vermogens van ongeveer 100 kW de belangrijkste reden voor gebruik 
van een drukbehoudstation.

Bij dynamisch drukbehoud zijn in principe twee systemen te onderscheiden:

1.  Systemen waarin de druk aan de gaszijde van het vat wordt geregeld met behulp 
van een compressor. Deze vorm van drukbehoud valt bij Reflex onder de product-
reeks Reflexomat. 

2.  Systemen waarin de druk aan de waterzijde wordt geregeld door middel van pom-
pen. Deze worden bij Reflex aangeduid als Variomat.

Drukbehoudstations
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De voordelen van dynamisch dru kbehoud

Compressorgestuurd drukbehoud: Reflexomat

Bij overschrijding van de ingestelde druk opent de overstroom-
klep om lucht uit het expansievat te laten. Door de daling van 
de druk stroomt water uit het systeem in het expansievat.

Bij onderschrijding van de ingestelde druk wordt de compressor 
ingeschakeld en levert hij lucht aan de luchtzijde van het ex-
pansievat. Daardoor wordt het water in het systeem geduwd.

Voor bijvulling en ontgassing kan de Reflexomat worden aan-
gevuld met extra voorzieningen. De mogelijkheid voor de intelli-
gente integratie van bijvulling en ontgassing is al geïntegreerd 
in de Reflex Control-besturing.

Pompgestuurd drukbehoud: Variomat

Bij overschrijding van de ingestelde druk wordt de overstroom-
klep geopend om water uit het systeem in het expansievat te 
laten stromen. 

Bij onderschrijding van de ingestelde druk wordt de pomp 
ingeschakeld om water uit het expansievat in het systeem te 
pompen.

Bij Variomat maakt ontgassen deel uit van het pakket: via een 
tijdregeling wordt een deelstroom uit het systeem overgebracht 
naar het drukloze expansievat en daar ontspannen. Daarbij 
 vrijgekomen gassen ontsnappen onder lichte overdruk via een 
speciale armatuur. 

Ook bijvullen maakt deel uit van het pakket. Bij onderschrijding 
van het minimumwaterpeil wordt automatisch bijgevuld.

Control

C V M

Control

P V

Bijvulwater
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Reflex-drukbehoudstations bestaan altijd uit besturing, hydrauliek en een of meer 
vaten. Vanwege de brede selectie van op elkaar afgestemde componenten en het 
uiterst nauwkeurige besturingsconcept kan een bijna onbeperkte variëteit aan 
individuele oplossingen worden ontwikkeld. Voor kantoorgebouwen vanaf 100 kW 
verwarmingscapaciteit en voor warmtekrachtcentrales tot 300 MW, voor heet water 
tot 250 °C of koelwater tot –10 °C, voor laagbouw met 10 m en hoogbouw tot 200 m 
statische hoogte – ook bij complexe hydraulische systemen.

Drukbehoudstations

Reflex Control – de nieuwe besturing

Compact design, eenvoudige bediening en optimale functionaliteit. De nieuwe  
Reflex Control-besturing optimaliseert efficiëntie: Alle functionele elementen zijn 
overzichtelijk geplaatst en gemakkelijk toegankelijk, de volledige besturings-
elektronica wordt beschermd door een behuizing met slim verbindingsconcept.  
Het resultaat is een ruimtebesparend, op de grond staand systeem dat nieuwe 
standaarden zet in dynamisch drukbehoud. De nieuwe besturing wordt afgerond  
met innovatieve bedieningssystemen in twee versies:

Control Touch:
• Intuïtieve bediening via aanraakscherm
•  Eenvoudig gestructureerde, heldere menu’s inclusief gebruiksaanwijzing en 

helpteksten
•  Geïntegreerde regeling van druk en ontgassing (indien aanwezig) en gecontroleerde 

bijvulling
• Permanente weergave van belangrijkste bedrijfsomstandigheden
• Intelligent Plug-en-Play-functiebeheer
• Evaluatie en opslag van belangrijkste bedrijfsgegevens
•  Uitgebreide interfaces (bijvoorbeeld: 1 x ingang voor potentiaalvrije digitale 

pulswatermeter, 2 x potentiaalvrije storingsuitgang, 2 x analoge parametreerbare 
uitgang voor druk en niveau, 2 x RS 485, poorten voor Bluetooth-module, HMS 
Networks- en KNX-module en SD-kaart)

• Master-slave-bedrijf en parallel bedrijf als optie verkrijgbaar

Control Basic:
Voor de kleinste Reflexomat- en Variomat-besturingseenheden wordt Control Basic 
gebruikt. Deze vereenvoudigde serie wordt met toetsen bediend en is uitgerust met 
een 2-regelig LCD-display. De besturingseenheid heeft een potentiaalvrije collectieve 
melding van storingen, een RS-485-interface en een potentiaalvrije ingang voor  
een digitale pulswatermeter. De structurele opbouw komt verder overeen met de 
Touch-versie.

Vaten van de hoogste kwaliteit

Alle vaten voor Reflex-drukbehoudstations zijn uiteraard CE-getest. De gebruikte 
membranen voldoen aan de eisen van DIN EN 13831. Ze worden geproduceerd volgens 
de hoogste technische normen en zorgen voor een volledig veilige diffusiebarrière, dat 
wil zeggen een systeem dat consistent gesloten is voor de omgeving. 



Gedetailleerde productinformatie is te 
vinden op pagina 14-27.

Overzicht Reflex-drukbehoudsta tions
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Reflexomat en Reflexomat Compact (compressorgestuurd)

Vaten: 
•  Nominaal volume Reflexomat 200-5000 liter, Reflexomat Compact 200-500 liter 

Besturingseenheid: 
• Drukbehoud met 1 of 2 compressoren (> 2 op aanvraag)
• Overstroomklep
• Control Touch of Basic
• Regeling bijvulling
• Speciale systemen > 105 °C conform EN 12953
• Master/slave als optie

Variomat (pompgestuurd)

Vaten: 
• Nominaal volume 200-10.000 liter, speciale formaten tot 20.000 liter op aanvraag

Besturingseenheid:
• Combinatie-eenheid voor drukbehoud met 1 of 2 pompen
• Atmosferische ontgassing
•  Overstroomkleppen als motorkogelkranen met gepatenteerd schakeling voor 

automatische hydraulische compensatie
• Soft-start voor pompen (bij Variomat 2)
• Inclusief bijvullen
• Speciale systemen > 105 °C conform EN 12953
• Master/slave als optie

Variomat Giga (pompgestuurd, voor hoge prestaties en hoge druk)

Vaten:
• Nominaal volume 1000-5000 liter, speciale formaten tot 20.000 liter op aanvraag

Besturingseenheid:
• Combinatie-eenheid voor drukbehoud met 2 pompen (op aanvraag)
• Atmosferische ontgassing
•  Overstroomkleppen als motorkogelkranen met gepatenteerd schakeling voor 

automatische hydraulische compensatie
• Minimaledrukbegrenzer en met extra magneetklep
•  Speciale beveiligingsinstallatie voor temperaturen > 105 °C conform EN 12953 en 

TRD 604 blad 2 en > PN 16
• Soft-start voor pompen (bij GS 1.1)
• Inclusief bijvullen
•  Master/slave en gekoppelde schakeling  

als optie
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Ook in netwerkoplossingen blijken de voordelen van drukbehoudstations. Omdat ze hier afzonderlijk of in combinatie met andere 
Reflex-producten werken, komt hun echte kracht tot uiting: ze kunnen heel flexibel worden gecombineerd en maken daardoor 
ruimte voor efficiënte objectgebaseerde en klantgerichte oplossingen. 

De volgende voorbeeldconfiguraties worden steeds geschetst met de compressorgestuurde Reflexomat met extra componenten  
en de pompgestuurde Variomat als combinatie-eenheid. Zo worden de functionaliteiten van de afzonderlijke systemen duidelijk – 
en vergelijkbaar met het oog op de gestelde eisen. Specifieke projecten vereisen altijd een nauwkeurige planning. Meer informatie 
over planningsondersteuning door Reflex is te vinden op pagina 12/13 van deze brochure.

Drukbehoudstations

Voor nog meer veiligheid kan 
de optioneel verkrijgbare mem-
braanbreukmelder voor alle 
Reflexomat- en Variomat-vaten 
worden gebruikt.

Bij ongeveer 70 °C of onder 0 °C 
beschermt een voorschakelvat 
het membraan in het Reflexomat- 
en Variomat-vat.

Als bovendien continue ontgassing en zeer stille werking 
gewenst zijn, wordt de Variomat gebruikt.

Als het vooral over drukbehoud gaat, benut de Reflexomat 
zijn volledige sterkte: met een hysterese van ± 0,1 bar 
werkt hij uiterst nauwkeurig en zeer elastisch. 

 Drukbehoud

met de Reflexomat met de Variomat



Meer netwerkoplossingen voor 
 Reflexomat en Variomat zijn  
te vinden op de volgende dubbele 
pagina.

Netwerkoplossingen voor dynam isch drukbehoud
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  Drukbehoud en bijvulling

Fillset Contact met onder-
breker en pulswatermeter en 
Fillsoft voor het ontharden

Bij Variomat kan direct in het drukloze expansievat 
worden bijgevuld. Met een Fillset-bijvularmatuur staat een 
perfect daarvoor geschikte component ter beschikking die, 
uitgerust met systeemscheider en watermeter, direct in de 
bijvulleiding kan worden geïnstalleerd. De Fillset Contact is 
ook uitgerust met een pulswatermeter. Voor het bijvullen 
met een vastgestelde waterhardheid kan een Fillsoft 
worden gebruikt, die eenvoudig kan worden geïnstalleerd 
tussen de Fillset en de Variomat. Als alternatief kan 
onafhankelijk van de druk van het bijvulnetwerk een 
Fillcontrol Auto worden gebruikt.

Voor een drukonafhankelijke bijvulling direct in het 
systeem is Fillcontrol Auto + Fillsoft het ideale systeem. 
In combinatie met de Reflexomat ontstaat een compact 
onafhankelijk systeem voor drukbehoud en bijvulling.

Bij voldoende bijvuldruk kunnen ook de magneetklep en de 
kogelkraan, de Fillset en de Fillsoft die taak overnemen.

met de Reflexomat met de Variomat
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Netwerkoplossingen voor dynam isch drukbehoud

 Drukbehoud en bijvulling en ontgassing

De Reflexomat legt de perfecte basis voor het opstellen van 
een individuele, nauwkeurig werkende installatieoplossing: 
Het uiterst nauwkeurige drukbehoud kan direct via de 
Reflex Control-besturingseenheid aan de bijvularmatuur 
Fillset en een Servitec met vacuümsproeibuisontgassing 
worden gekoppeld. Hierdoor wordt de installatie 
automatisch bijgevuld en worden het inhouds- en 
bijvulwater bijna volledig ontgast. In combinatie met een 
Fillsoft-ontharding ontstaan zo ideale omstandigheden 
voor een zeer efficiënt systeem. 

In netwerkoplossingen toont de Variomat zijn kracht 
als gecombineerde eenheid: Voor het bijvullen wordt 
een Fillset-armatuur gebruikt. Wanneer bovendien het 
gasgehalte in het systeem bijzonder laag moet worden 
gehouden, kan het systeem worden uitgebreid met een 
Servitec-vacuümsproeibuisontgassing.

Servitec vacuümsproeibuis-
ontgassing gecombineerd 
met een Fillset voor bij-
vulling en Fillsoft voor het 
ontharden. De integratie 
loopt via de Reflex Control- 
besturingen.

Servitec-vacuümsproeibuis-
ontgassing als speciaal 
systeem voor zeer grote 
netwerken. De integratie 
loopt via de Reflex Control- 
besturingseenheden.

Fillset Contact met onder-
breker en watermeter voor 
inbouw in de bijvulleiding.

met de Reflexomat met de Variomat
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Effectiviteit van ontgassingstechnieken 

Als onderdeel van de hier gepresenteerde voorbeeldsystemen worden twee ontgassingstechnieken gebruikt, die verschillen 
in functie en effectiviteit. 

De Variomat ontgast bij atmosferische druk. Door middel van deze techniek wordt de kritische gasconcentratie betrouwbaar 
onderschreden en worden storingen veroorzaakt door vrije gasbellen vermeden. 

De Servitec ontgast met vacuüm. Hierdoor worden opgeloste gassen nagenoeg volledig uit het water verwijderd. Het op 
deze wijze ontgaste water kan letterlijk gasbellen uit het gehele circuit opzuigen, doordat het de vrije gasvelden oplost en 
in de volumestroom naar de ontgassing vervoert. Dit betekent een toename van de efficiëntie van de warmteoverdracht en 
is vooral handig voor complexe installaties en oppervlakteverwarmings- en koelsystemen.

Systeemintegratie met Reflex Control 

Het besturingsconcept Reflex Control zorgt dat drukbehoud, bijvulling en ontgassing eenvoudig en flexibel kunnen worden 
geïntegreerd. Voor hoge eisen, bijvoorbeeld in hydraulisch complexe systemen met verwarming en koeling of integratie in 
een gebouwbeheersysteem, zijn naast de op pagina 6 beschreven oplossingen met de Reflex I/O- en busmodules verdere 
componenten beschikbaar die alle benodigde interfaces bieden.

Gekoppelde schakelingen van besturingseenheden
Master-slave-bedrijf: 
Tot 10 besturingseenheden kunnen in hydraulisch complexe 
systemen worden gekoppeld. Daarbij neemt een master-
besturingseenheid de besturing van alle slave-eenheden over.

Vermogensuitbreiding: 
Twee besturingseenheden kunnen ook worden aangesloten 
in parallelbedrijf. Zo kunnen bijvoorbeeld twee standaard 
Variomat Giga’s met 30 MW elk worden gecombineerd tot een 
totaalsysteem van 60 MW.

I/O-module
Via de RS-485-interface van de Reflex Control kan een I/O-
module worden aangesloten. Daardoor zijn 2 analoge en 6 
digitale ingangen en 6 potentiaalvrije, vrij programmeerbare 
uitgangen beschikbaar. 

Busmodules
Voor integratie in verschillende bussystemen, zoals bijvoorbeeld 
Profibus, Ethernet en LonWorks, stelt Reflex geschikte busmodules 
voor eenvoudige aansluiting via de RS-485-interface van de 
besturingseenheid beschikbaar.

Control E

Control B

Control Control



Op maat gemaakte plannen: 
met het berekeningsprogramma Reflex Pro

Gebruik de eenvoudigste manier om tot het juiste ontwerp en 
de juiste maatvoering te komen: Reflex Pro is de beproefde, 
regelmatig geüpdatete softwareoplossing waarmee u snel en 
gemakkelijk nauwkeurige resultaten kunt bereiken. De soft-
ware is beschikbaar in drie versies. Daarnaast bieden wij ook 
een CAD-bibliotheek van onze producten voor integratie in uw 
ontwerpprogramma’s.

Voor meer informatie of gratis downloads, zie www.reflex.de/pro.

Onze servicenummers

Hoe kunnen we u helpen? Om zo snel mogelijk de juiste 
contactpersoon te vinden, belt u het servicenummer dat het 
beste aansluit bij uw vraag.

Technische hotline 
Voor alle vragen over onze producten
Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur 
+ 31 184 670530 

Reflex-fabrieksservice 
Voor reparaties, onderhoud en inbedrijfstelling
Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur 
+ 31 184 670530

Centraal telefoonnummer
Voor algemene vragen, het bestellen van brochures, zoeken van 
een handelspartner of een lokale buitendienstmedewerker 
Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur 
+ 31 184 670530
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Op ons kunt u bouwen – van het idee tot de oplossing.

Reflex biedt een groot aantal diensten die u begeleiden op uw weg naar de juiste oplossing. Profiteer van onze gecombineerde 
expertise en ervaring en ontwikkel samen met ons passende en professionele oplossingen die tot in het kleinste detail doordacht 
zijn.



Voor de praktijk gemaakt: onze productinformatie

Gebruik een stevige basis voor uw besluitvorming voor alle 
verdere stappen – met de Reflex-productinformatie. In onze 
brochures en op de website www.reflex.de & www.reflexneder-
land.nl vindt u alles wat u moet weten over onze producten en 
systemen. Overzichtelijk gepresenteerd en helder beschreven – 
van het totaalplaatje tot in de technische details.

De huidige Reflex-brochures kunt u rechtstreeks aanvragen  
bij de Reflex-buitendienst, via ons centrale telefoonnummer  
of – nog gemakkelijker – als PDF downloaden op www.reflex.de 
& www.reflexnederland.nl.

Altijd voor u onderweg: onze buitendienst

De Reflex-buitendienst is uw eerste aanspreekpunt als u ter 
plekke deskundig advies nodig hebt. Van de aanbeveling van 
geschikte producten tot de planning en ondersteuning bij  
het opstellen van een offerte. Op onze specialisten kunt u ver-
trouwen!

U kunt contact opnemen met de voor uw regio verantwoorde-
lijke buitendienstmedewerker via ons centrale telefoonnummer 
of op www.reflex.de & www.reflexnederland.nl.

13

Op ons kunt u bouwen – van het idee tot de oplossing.
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Specificaties
Drukbehoudstations

Reflexomat – compressorgestuurd dynamisch drukbehoud

Reflexomat met besturingseenheid RS 300/1 en basisvat RG 1000

•  Een Reflexomat bestaat altijd uit de besturingseenheid en het expan-
sievat

•  Voor systemen tot 600 liter vatvolume worden de besturingseenheid en 
de compressor op het vat gemonteerd

•  Grotere expansievolumes kunnen zowel door grotere vaten als door 
 serieschakeling van een basisvat en een of meerdere koppelvaten 
 worden gerealiseerd

•  Reflexomat-systemen zijn ook verkrijgbaar zonder compressor wanneer 
perslucht beschikbaar is op de locatie
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•  Compressorgestuurd drukbehoudstation in een compact ont-
werp voor verwarmings- en koelwaterinstallaties

•  Toegelaten conform richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EG
• Half membraan conform DIN EN 13831
• Toegelaten bedrijfsdruk 6 bar
• Toegelaten inlaattemperatuur 120 °C *
• Toegelaten bedrijfstemperatuur 70 °C **
• Toegelaten omgevingstemperatuur 0-45 °C
• Beschermingsgraad: IP 54
• Met Control Basic-besturing
• Voeding 230 V
• Collectieve storingsmelding en RS-485-interface

Type Artikelnr. Ø D
mm

H
mm

h
mm

Systeem- 
aansluiting

Gewicht 
kg

RC 200 8806405 634 1320 135 R 1 52,0
RC 300 8801705 634 1620 135 R 1 69,0
RC 400 8802805 740 1620 135 R 1 80,0
RC 500 8803705 740 1745 135 R 1 93,0

Inbedrijfstelling (optie) via de Reflex-fabrieksservice  
* Maximaal mogelijke instelling – thermostaat 105 °C, conform DIN EN 12828
**  Inbouw in installatieretourleiding, membraanbelasting van de expansievaten max. 70 °C. Bij permanente temperaturen ≤ 0 °C vragen wij om overleg

Ø D

h

H

Reflexomat Compact
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Reflexomat-besturingseenheden

Wandhouder

•  Compressorgestuurd drukbehoudstation voor verwarmings- en 
koelwaterinstallaties

• Toegelaten aanvoertemperatuur 120 °C *
• Toegelaten bedrijfstemperatuur 70 °C **
• Toegelaten omgevingstemperatuur 0-45 °C
• Beschermingsgraad: IP 54
• Voeding 230 of 400 V
• Collectieve storingsmelding en RS-485-interface
• Control Touch vanaf RS 150 standaard
• Control Touch:  grafische gebruikersinterface, permanente 

weergave van de bedrijfsparameters, uitgebreide 
interfaces, bijvoorbeeld voor regelkamer, controle 
op afstand en systeemuitbreidingen

• Bij RS 90 alternatief ook met Control Touch leverbaar

•  Voor gebruiksvriendelijke montage van de RS-besturingseenheid in combinatie met RG 
800-basisvaten (let op hoogte H/HG)

•  Met 3 meter lange aansluitslangen

Artikelnr.: 7881900 

Type Artikelnr. Hoogte
mm

Breedte
mm

Diepte
mm

Gewicht
kg

Compressor

RS 90/1 8880111 415 395 520 21,0 tot 600 l RS 90/1  
op het basisvat

RS 90/1 8880211 690 395 345 25,0 vanaf 800 l RS 90/1 
ernaast

RS 150/1 8880311 920 395 600 28,0

ernaast
RS 300/1 8880411 920 395 700 34,0
RS 400/1 8880511 920 395 700 51,0
RS 580/1 8880611 920 395 700 102,0

Type Artikelnr. Hoogte
mm

Breedte
mm

Diepte
mm

Gewicht
kg

Compressoren

RS 90/2 8882100 920 1225 800 33,0

ernaast
RS 150/2 8883100 920 1225 800 45,0
RS 300/2 8884100 920 1225 800 61,0
RS 400/2 8885100 920 1225 800 95,0
RS 580/2 8886100 920 1225 800 197,0

Besturingseenheid RS met 1 compressor

Besturingseenheid RS met 2 compressoren

Spanning 230 V/50 Hz; vanaf RS 150 400 V/50 Hz

* Maximaal mogelijke instelling – thermostaat 105 °C, conform DIN EN 12828
**  Inbouw in installatieretourleiding, membraanbelasting van de expansievaten max. 70 °C. Bij permanente temperaturen ≤ 0 °C vragen wij om overleg

H

DB
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Reflexomat-vaten

Inbedrijfstelling (optie) via de Reflex-fabrieksservice
Systeem met één compressor Artikelnr.: 7945600
Systeem met twee compressoren Artikelnr.: 7945630

Ø D

H

h 1

Type
6 bar 

h
mm

Artikelnr. h 1
mm

Artikel- 
nr.

Ø D
mm

H
mm

Aansluiting HG*
mm

Gewicht 
kg

200 115 8799100 155 8789100 634 970 R 1 1350 42,8
300 115 8799200 155 8789200 634 1270 R 1 1650 60,7
400 100 8799300 140 8789300 740 1255 R 1 1640 69,4
500 100 8799400 140 8789400 740 1475 R 1 1860 78,7
600 100 8799500 140 8789500 740 1720 R 1 2110 90,1
800 100 8799600 140 8789600 740 2185 R 1 – 110,3

1000 195 8650105 305 8652005 1000 2025 DN 65 – 308,6
1500 185 8650305 305 8652205 1200 2025 DN 65 – 328,0
2000 185 8650405 305 8652305 1200 2480 DN 65 – 380,0
3000 220 8650605 334 8652505 1500 2480 DN 65 – 795,0
4000 220 8650705 334 8652605 1500 3065 DN 65 – 1188,0
5000 220 8650805 334 8652705 1500 3590 DN 65 – 1115,0

10 bar
350 190 8654000 190 8654300 750 1340 DN 40 – 230,0
500 190 8654100 190 8654400 750 1600 DN 40 – 275,0
750 180 8654200 180 8654500 750 2185 DN 50 – 345,0

1000 165 8651005 285 8653005 1000 2065 DN 65 – 580,0
1500 165 8651205 285 8653205 1200 2055 DN 65 – 800,0
2000 165 8651305 285 8653305 1200 2515 DN 65 – 960,0
3000 195 8651505 310 8653505 1500 2520 DN 65 – 1425,0
4000 195 8651605 310 8653605 1500 3100 DN 65 – 1950,0
5000 195 8651705 310 8653705 1500 3630 DN 65 – 2035,0

RG-basisvat RF-koppelvat (optie)

* Hoogte inclusief besturingseenheid op het vat (van 200-600 l)

Ø D

HHG

H

hh
A A

• Control Touch vanaf RS 150 standaard
• Toegelaten omgevingstemperatuur 0-45 °C
• Verwisselbaar membraan conform DIN EN 13831
• Voeding 230 of 400 V
• Collectieve storingsmelding en RS-485-interface
• Control Touch:  grafische gebruikersinterface, permanente 

weergave van de bedrijfsparameters, uitgebreide 
interfaces, bijvoorbeeld voor regelkamer, controle 
op afstand en systeemuitbreidingen

Reflexomat 200 – 600 RG-basisvat RF-koppelvat
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Toebehoren
Drukbehoudstations

Reflexomat-besturingseenheid zonder compressor (voor perslucht op locatie)

Meerprijs voor magneetklep voor toevoer van olievrije perslucht op locatie (klaar 
voor aansluiting op de besturingseenheid RS 90/1 zonder compressor)

MV ¼   Artikelnr.: 7913000 

Type Artikelnr. H/B/D (mm)* Gewicht (kg)*
tot 600 l RS 90/1 8881100 415/395/520 9,0

vanaf 800 l RS 90/1 8881105 690/395/345 9,0
* Zonder compressor

I/O-modules 

•  Twee extra analoge uitgangen voor het regelen van druk en niveau 
•  Zes vrij programmeerbare digitale ingangen 
•  Zes vrij programmeerbare potentiaalvrije uitgangen 
 
Artikelnr.: 8858405 

•  Signalering van membraanbreuk in Reflexomat-vaten, Refix DT, DE en Reflex G  
vanaf 60 liter 

•  Bestaande uit een elektroderelais en een elektrode (in de fabriek gemonteerd)
•  Voeding 230 V/50 Hz
• Potentiaalvrije uitgang (wisselcontact)
•  Levering alleen in combinatie met een vat 

 
Artikelnr.: 7857700 

Membraanbreukmelder
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Master-Slave-Connect

Busmodules

•  Software voor de bediening van maximaal 10 Reflexomaten in een  
hydraulisch netwerk tot een afstand van 1000 m 
 
Artikelnr.: 7859000

•  Voor gegevensuitwisseling tussen de besturing (RS-485) en het centrale  
gebouwbeheersysteem

Lonworks Digital Artikelnr.: 8860000
Lonworks Artikelnr.: 8860100
Profibus-DP Artikelnr.: 8860200
Ethernet Artikelnr.: 8860300
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Drukbehoudstations

Variomat – pompgestuurd dynamisch drukbehoud

•  Toegelaten conform richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EG
•  Variomat-besturingseenheid VS 1 met Control Basic-besturing 
•  Vanaf Variomat-besturing VS 2 met Control Touch-besturing 

en Soft-start-functie (ook verkrijgbaar als alternatief voor VS 1)
• Toegelaten aanvoertemperatuur 120 °C *
• Toegelaten bedrijfstemperatuur 70 °C **
• Toegelaten omgevingstemperatuur 0-45 °C
• Geluidsniveau ca. 55 dB
• Beschermingsgraad: IP 54
• Aansluiting bijvulling Rp ½
• Aansluiting pomp/overstroomklep Rp 1/Rp 1
• Collectieve storingsmelding en RS-485-interface

Type Artikelnr. p0

bar
Hoogte

mm
Breedte

mm
Diepte

mm
Basisvat Gewicht 

kg
VS 1 8910100 ≤ 2,5 680 530 580 2 x G 1 25,0

VS 2-1/60 8910200 ≤ 4,8 920 470 730 2 x G 1 33,0
VS 2-1/75 8910300 ≤ 6,5 920 530 640 2 x G 1 35,0
VS 2-1/95 8910400 ≤ 8,0 920 530 640 2 x G 1 37,0

Type Artikelnr. p0

bar
Hoogte

mm
Breedte

mm
Diepte

mm
Basisvat Gewicht 

kg
VS 2-2/35 8911100 ≤ 2,5 920 700 780 2 x G 1 ¼ 54,0
VS 2-2/60 8911200 ≤ 4,8 920 700 780 2 x G 1 ¼ 58,0
VS 2-2/75 8911300 ≤ 6,5 920 720 800 2 x G 1 ¼ 72,0
VS 2-2/95 8911400 ≤ 8,0 920 720 800 2 x G 1 ¼ 76,0

Besturingseenheid met 1 pomp

Besturingseenheid met 2 pompen

p0   = instelling in de besturing  
= statische hoogte + verdampingsdruk + 0,2 bar (aanbevolen) 

* Maximaal mogelijke instelling – thermostaat 105 °C, conform DIN EN 12828
**  Inbouw in installatieretourleiding, membraanbelasting van de expansievaten max. 70 °C. Bij permanente temperaturen ≤ 0 °C vragen wij om overleg

•  Pompgestuurd drukbehoudstation met geïntegreerde bijvulling en ontgassing voor 
verwarmings- en koelwaterinstallaties

•  Een Variomat bestaat altijd uit de besturingseenheid, het expansievat en een 
aansluitset

•  Grotere expansievolumes kunnen zowel door grotere vaten als door serieschakeling 
van een basisvat en een of meerdere koppelvaten worden gerealiseerd

Variomat met besturingseenheid en VS 2-2/60 en basisvat VG 500

Variomat-besturingseenheden

H

DB

H

DB
Variomat VS 2-1/60 Variomat VS 2-2/95

Specificaties
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Ø D Ø D

HH

h h

VG-basisvat VF-koppelvat

Variomat-vaten

Type
 

Artikelnr. Artikelnr. Ø D
mm

H
mm

h
mm

Aansluiting Gewicht 
kg

200 8600011 8610000 634 1060 146 G 1 41,4
300 8600111 8610100 634 1360 146 G 1 52,2
400 8600211 8610200 740 1345 133 G 1 72,2
500 8600311 8610300 740 1560 133 G 1 81,8
600 8600411 8610400 740 1810 133 G 1 96,8
800 8600511 8610500 740 2275 133 G 1 109,9

1000 Ø 740 8600611 8610600 740 2685 133 G 1 156,0

1000 Ø 1000 8600705 8610705 1000 2130 350 G 1 292,8
1500 8600905 8610905 1200 2130 350 G 1 320,0
2000 8601005 8611005 1200 2590 350 G 1 565,0
3000 8601205 8611205 1500 2590 380 G 1 795,0
4000 8601305 8611305 1500 3160 380 G 1 1080,0
5000 8601405 8611405 1500 3695 380 G 1 1115,0

* Optie

VG-basisvat VF-koppelvat*

•  Toegelaten conform richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EG
• Vervangbaar membraan conform DIN EN 13831
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Drukbehoudstations

Specificaties

Variomat-aansluitset G 1

Variomat-aansluitset

•  Voor het aansluiten van Variomat-systemen met één pomp aan 
VG-basisvaten met beveiligde afsluitingen en schroefverbindingen 

•  Voor de aansluiting van twee pompstations op VG-basisvaten 

VG-vat (Ø/mm) Artikelnr. Gewicht (kg)
480-740 6940100 2,0

1000-1500 6940200 3,0

VG-vat (Ø/mm) Artikelnr. Gewicht (kg)
480-740 6940300 2,0

1000-1500 6940400 3,0



Toebehoren
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Thermische isolatie voor Variomat-vaten

Variomat VS 2-2/60 met basisvat VG 500 
met thermische isolatie VW 500

Type
 

Artikelnr. Ø D
mm

H
mm

h
mm

Aansluiting Gewicht 
kg

200 7985700 634 1060 146 G 1 3,0
300 7986000 634 1360 146 G 1 3,5
400 7995600 740 1345 133 G 1 4,5
500 7983900 740 1560 133 G 1 5,5
600 7995700 740 1810 133 G 1 6,0
800 7993800 740 2275 133 G 1 8,0

1000 Ø 740 7993900 740 2685 133 G 1 8,0

1000 Ø 1000 7986800 1000 2130 350 G 1 10,0
1500 7987000 1200 2130 350 G 1 12,5
2000 7987100 1200 2590 350 G 1 15,0
3000 7993200 1500 2590 380 G 1 16,0
4000 7993300 1500 3160 380 G 1 18,0
5000 7993400 1500 3695 380 G 1 24,0

VW thermische isolatie* voor 
VG-basisvaten

* Optie

Inbedrijfstelling (optie) via de Reflex-fabrieksservice 
Systeem met één pomp Artikelnr.: 7945600 
Systeem met twee pompen Artikelnr.: 7945630 

•  Thermische isolatie van 50 mm zachtschuim met gelamineerde 
oranje PE-stof met rits
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Drukbehoudstations

Specificaties
Variomat Giga

Variomat Giga-besturingseenheden

•  Pompgestuurd drukbehoudstation met geïntegreerde 
bijvulling en ontgassing (RL ≤ 70 °C) voor verwarmings- en 
koelwaterinstallaties

• Met 2 pompen en 2 overstroomkleppen
• Toegelaten bedrijfsdruk 16 bar
• Toegelaten inlaattemperatuur 120 °C *
• Toegelaten bedrijfstemperatuur 0-70 °C **
• Geluidsniveau ca. 55 dB
• Aansluiting pomp DN 80/PN 16 
• Aansluiting basisvat DN 80/PN 6
• Aansluiting bijvulling Rp ½
• Control Touch-besturing standaard

Type Artikelnr. Elektr.  
vermogen kW

Spanning voor hydraulisch 
model

Hoogte
mm

Breedte
mm

Diepte
mm

GS 1,1 8912500 2,20 230 V/50 Hz GH 50/GH 70 1200 1170 1020
GS 3 8912600 6,60 400 V/50 Hz GH 90/GH 100 1200 1170 830

Type Artikelnr. p0

bar
Hoogte

mm
Breedte

mm
Diepte

mm
GH 50 8931000 ≤ 4,0 1200 1170 830
GH 70 8932000 ≤ 6,0 1200 1170 830
GH 90 8931400 ≤ 8,0 1200 1170 830
GH 100 8931200      ≤ 9,5 1200 1170 830

Besturingsmodule

Hydraulische module

p0   = instelling in de besturing  
= statische hoogte + verdampingsdruk + 0,2 bar (aanbevolen) 

* Maximaal mogelijke instelling – thermostaat 105 °C, conform DIN EN 12828
**  Inbouw in installatieretourleiding, membraanbelasting van de expansievaten max. 70 °C. Bij permanente temperaturen ≤ 0 °C vragen wij om overleg

•  Pompgestuurd drukbehoud voor zeer hoge prestaties en druk, 
 bijvoorbeeld in stadsverwarming en industriële verwarmings- en 
 koelinstallaties

•  Ontworpen voor de hoogste betrouwbaarheid door redundante 
 systeemcomponenten

•  Speciale voorzieningen beschikbaar voor temperaturen > 110 °C, en 
vatvolumes tot 20.000 liter

•  Een Variomat Giga bestaat altijd uit de besturingseenheid, de 
 hydraulische module, het vat en eventueel andere opties

•  Grotere expansievolumes kunnen zowel door grotere vaten als door 
 serieschakeling van een basisvat en een of meerdere koppelvaten 
 worden gerealiseerd

H

DB
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Inbedrijfstelling (optie) via de Reflex-fabrieksservice 
Artikelnr.: 7945630 

Variomat Giga-vaten

Type
 

Artikelnr. Artikelnr. Ø D
mm

H
mm

h
mm

h1
mm

A Gewicht 
kg

1000 8920105 8930105 1000 2130 285 305 DN 65 / PN 6 330,0
1500 8920305 8930305 1200 2130 285 305 DN 65 / PN 6 465,0
2000 8920405 8930405 1200 2590 285 305 DN 65 / PN 6 565,0
3000 8920605 8930605 1500 2590 314 335 DN 65 / PN 6 795,0
4000 8920705 8930705 1500 3160 314 335 DN 65 / PN 6 1080,0
5000 8920805 8930805 1500 3695 314 335 DN 65 / PN 6 1115,0

GG-basisvat GF-koppelvat*

* Optie

Ø D

H

h

Ø D

H

h1

GG-basisvat GF-koppelvat

•  Toegelaten conform richtlijn voor drukapparatuur 97/23/EG
• Vervangbaar membraan conform DIN EN 13831
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Drukbehoudstations

Toebehoren
I/O-modules

•  Twee extra analoge uitgangen voor het regelen van druk en niveau 
•  Zes vrij programmeerbare digitale ingangen 
•  Zes vrij programmeerbare potentiaalvrije ingangen
•  Standaard in Variomat Giga-besturing GS 3 

 
Artikelnr.: 8997700 

Giga-Connect

•  Ter uitbreiding van de capaciteit en parallelschakeling van twee hydraulisch rechtstreeks verbonden Variomat Giga-systemen 
 
op aanvraag

Master-Slave-Connect

Veiligheidsklep SV1

•  Software voor de bediening van maximaal 10 Variomat-systemen in 
een hydraulisch netwerk tot een afstand van 1000 m 
 
Artikelnr.: 7859100 

•  Voor extra bescherming van de GG- en GF-vaten bij nominaal 
 vermogen > 10,5 MW 
 
Artikelnr.: 6942100 
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Snelkoppeling (optie)

Beveiligde afsluiting van koppelvaten, PN 10/120 °C

R 1 x 1   Artikelnr.: 7613100 

Busmodules 

•  Voor gegevensuitwisseling tussen de besturing (RS-485) en het centrale gebouwbeheersysteem

Lonworks Digital Artikelnr.: 8860000 
Lonworks Artikelnr.: 8860100 
Profibus-DP Artikelnr.: 8860200 
Ethernet Artikelnr.: 8860300 

•  Signalering van membraanbreuk in Variomat-vaten, Refix DT, DE en Reflex G vanaf 60 liter 
•  Bestaande uit een elektroderelais en een elektrode (in de fabriek gemonteerd)
•  Voeding 230 V/50 Hz
• Potentiaalvrije uitgang (wisselcontact)
•  Levering alleen in combinatie met een vat 

 
Artikelnr.: 7857700 

Membraanbreukmelder



Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19 

59227 Ahlen, Duitsland

Telefoon: +49 2382 7069-0
Fax: +49 2382 7069-588

www.reflex.de
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