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Bijvulsystemen en
watervoorbereidingstechniek

Fillcontrol, Fillset, Fillsoft

Wij zijn pas tevreden als u
Reflex heeft zich ten doel gesteld om u met doordachte
oplossingen te ondersteunen. Ongeacht wat u van plan bent
met waterleidingsystemen: bouw voort op een veelomvattend
spectrum van producten en ondersteunende diensten op
maat. Wij zorgen dat uw keuze voor Reflex in elk opzicht de
juiste keuze is – van advisering, planning en uitvoering tot
het actieve bedrijf.

Onze lijfspreuk komt in onze bedrijfsrichtlijn “Thinking solutions” tot uitdrukking. In oplossingen denken is onze kracht.
Op basis van decennialange ervaring, diepgaande technische
kennis en uitgebreide praktijkervaring ontwikkelen we ideeën
die u verder brengen!
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dat ook bent.
Inhoud
Wij zorgen ervoor dat alles op elkaar is afgestemd
Verwarming, koeling, warmwatertoevoer – de eisen aan
technische toevoersystemen zijn divers en complex. Het
medium water speelt daar een belangrijke rol bij. Want voor
een probleemloze en efficiënte werking van de installatie
zijn zowel een voldoende niveau als ook de waterkwaliteit
van cruciaal belang. Reflex legt daarom met bijvulsystemen
en de watervoorbereidingstechniek de basis waarop
warmteoverdracht en -opslag evenals de samenwerking
van alle andere componenten in het systeem pas mogelijk
worden.

Membraandrukexpansievaten

Ontgassingssystemen en
scheidingstechniek

Bijvulsystemen
en watervoorbereidingstechniek
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Boilers
en warmtewisselaars
Services

Maak in deze brochure kennis met het volledige aanbod aan
bijvul- en watervoorbereidingsoplossingen van Reflex. Van
handmatige tot automatisch geregelde bijvulsystemen met
watervoorbereiding, inclusief opname in de besturing van
drukbehoud en ontgassing.
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Fillcontrol bijvulsystemen voor
Gebrek aan water in verwarmings- of koelinstallaties heeft een nadelige invloed op de werking van het ingezette drukbehoud.
Daardoor kan lucht worden opgenomen, kunnen enorme storingen in de circulatie optreden, kan cavitatie van de circulatiepompen en in het ergste geval een totale uitval van het systeem ontstaan. Daarom worden volgens EN 12828 bijvulsystemen
aanbevolen die tegelijkertijd als inrichting voor de drukcontrole fungeren. Reflex opent met de productserie Fillcontrol een
ruim scala aan oplossingsmogelijkheden voor een langdurig stabiel gebruik van de meest uiteenlopende soorten installaties.
Principieel bestaat elk bijvulsysteem uit de bijvulcomponenten en een systeemscheiding. De systeemscheiding is bij de
bijvulling vanuit het waterleidingnet verplicht om terugstromen van water uit de installatie in het verswatersysteem te
voorkomen. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen systemen met of zonder pomp, die afhankelijk van de aanwezige druk
in het bijvulnet en de minimale werkdruk van de installatie worden ingezet.

Reflex Control – de nieuwe besturing
De nieuwste generatie Fillcontrol bijvulsystemen zet zowel
technisch als ook optisch nieuwe maatstaven. Daarvoor
zorgt met name het nieuw ontwikkelde besturingsconcept
Reflex Control. Dit concept combineert alle functies in een
overzichtelijk en intuïtief te bedienen gebruikersinterface en is
eenvoudig in een netwerk op te nemen met andere door Reflex
Control bestuurde systemen, zoals met Variomat en Reflexomat
drukbehoudstations of een Servitec ontgassingsstation. Zo
combineert Reflex Control niet alleen automatische vulen bijvulprocessen, maar garandeert het ook een perfect
gecontroleerde werking van de gehele installatie.
Bij de Reflex bijvulsystemen wordt de op toetsen gebaseerde
besturing Reflex Control Basic met een tweeregelig LCD-display
gebruikt met de volgende vermogenskenmerken:
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• Berekening van de vuldruk aan de hand van de minimale
werkdruk van de installatie
• Lekkagebewaking via looptijd en cycli; betrouwbare
signalering van lekkages en automatische onderbreking van
de bijvulling
• Vulbewaking per ingestelde vultijd of ingestelde vuldruk;
bereiken van de ingestelde waarde beëindigt de vulprocedure
• Storingsmeldingen op de display en via potentiaalvrije
uitgang
• Naadloze koppeling en bewaking van Fillsoft
onthardingselementen: via optionele pulswatermeters
(standaard aansluiting) en ingebouwde onthardingslogica
wordt het patroonverbruik betrouwbaar bijgehouden en
wordt aangegeven wanneer de patronen vervangen moeten
worden
• Druk- en niveau-afhankelijke werking (standaard);
drukafhankelijke werking via ingebouwde besturing, niveauafhankelijke werking via eenvoudig netwerk met Reflex
drukbehoudstations
• Directe netwerkkoppeling met alle Reflex drukbehoudstations
en ontgassingssystemen via het besturingsconcept Control

verwarmings- en koelwater
Bijvulsystemen zonder pomp

Bijvulsystemen met pomp

Deze systemen zijn ontwikkeld voor drukafhankelijke
bijvulling bij installaties met membraan-drukexpansievaten.
De bijvulling vindt plaats met de eigen druk van het
verswatersysteem. Deze moet hiervoor minstens 1,3 bar
boven de minimale bedrijfsdruk (p0) van de installatie liggen.

Op pomp gebaseerde bijvulsystemen zijn zowel voor de druk
afhankelijke bijvulling met membraan-drukexpansievaten als
voor niveau-afhankelijke bijvulling met drukbehoudstations
geschikt. De door de pomp bereikte druk maakt bijvulling
mogelijk in installaties met een minimale bedrijfsdruk (p0) tot
ongeveer 7 bar.

Instelklep

Druksensor
Reflex Control
Vers water
p ≥ 1 bar

Systeemscheider
pO
Vers water
p ≥ pO + 1,3 bar
Reflex Control

Gesloten installatiesysteem

Gesloten installatiesysteem

pO
Netscheidings
reservoir

De werkwijze is bijzonder eenvoudig: bij een te lage vuldruk
bij de druksensor opent de instelklep de bijvulling en stroomt
vers water het systeem in.

Reflex bijvulsystemen zonder pomp
Fillcontrol:
Bijvulsysteem met autarkische systeemdruksensor, compleet
met systeemscheiding
Fillcontrol Plus:
De modulaire bijvuloplossing met de volledige functionaliteit
van het Reflex Control besturingsconcept en de mogelijkheid
om een Reflex Fillset voor systeemscheiding voor te schakelen

Pomp

Druksensor

Vulniveausensor

Bij gebruik met een membraan-drukexpansievat opent de
instelklep de bijvulling als de vuldruk bij de druksensor te
laag wordt – net als bij een systeem zonder pomp. Bij
gebruik met een drukbehoudstation zorgt een te laag
vulniveau in het expansievat ervoor dat de instelklep
geopend wordt.

Op pomp gebaseerde Reflex bijvulsystemen
Fillcontrol Auto:
Het complete systeem met volledige functionaliteit van
het Reflex Control besturingsconcept en geïntegreerd
netscheidingsreservoir voor systeemscheiding
Fillcontrol Auto is ook als voor glycol geschikte variant
leverbaar, bijvoorbeeld voor aansluiting op een mengvat voor
bijvulling van zonne-installaties.
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Overzicht Fillcontrol bijvulsyste
Met de producten uit de Fillcontrol-serie maakt Reflex een gecontroleerde, geautomatiseerde bijvulling mogelijk voor alle
gebruikelijke configuraties van installaties voor verwarmings-, koel- en zonnesystemen. Voor een maximale flexibiliteit in de
planning, voor een volledig gebruik van de functies en een perfecte opname in het netwerk met het totale systeem vanaf het
drukbehoudstation tot de ontharder.

Fillcontrol
De compacte oplossing voor kleine installaties met membraan-drukexpansievat.
De systeemscheider volgens DIN EN 1717 is reeds ingebouwd, de besturing werkt
volledig zelfstandig via de ingebouwde systeemdruksensor.
Doorstromingswaarde: 0,4 m³/h
Toegestane bedrijfstemperatuur: 70 °C
Toegestane bedrijfsdruk: 10 bar

Fillcontrol Plus
Zo gemakkelijk kan het bijvullen van installaties met membraan-drukexpansie
vaten zijn. Fillcontrol Plus biedt zelfs bij kleine installaties alle mogelijkheden van
de besturing Reflex Control Basic. Voor systeemscheiding van het waterleidingnet
kan een Fillset worden voorgeschakeld.
Doorstromingswaarde: 1,4 m³/h
Toegestane bedrijfstemperatuur: 90 °C
Toegestane bedrijfsdruk: 10 bar

Fillcontrol Auto
Fillcontrol Auto combineert een maximale flexibiliteit met het hoogste bedienings
comfort. Hij werkt met een ingebouwde pomp volkomen onafhankelijk van de
druk van het waterleidingnet en kan zowel druk- als niveau-afhankelijk gebruikt
worden; dit wordt eenvoudig ingesteld via de Control-besturing. Bij niveau-afhankelijk gebruik worden het drukbehoudstation en de bijvulling rechtstreeks via de
besturing met elkaar gekoppeld. De Fillcontrol Auto kan dankzij het ingebouwde
netscheidingsreservoir rechtstreeks op het waterleidingnet worden aangesloten.
Bijvulhoeveelheid: 0,12 tot 0,18 m³/h
Toegestane bedrijfstemperatuur: 30 °C
Toegestane bedrijfsdruk: 10 bar
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men
Magneetklep met kogelkraan voor Reflexomat
Als een Reflexomat drukbehoudstation wordt ingezet, kan de bijvulling rechtstreeks
via een magneetklep met kogelkraan plaatsvinden. De aansturing vindt plaats via de
Reflex Control-besturing van de Reflexomat als de vuldruk van het expansievat te laag
is. Voor systeemscheiding bij bijvulling vanuit het waterleidingnet wordt een Fillset
voorgeschakeld.
Doorstromingswaarde: 1,4 m³/h
Toegestane bedrijfstemperatuur: 90 °C
Toegestane bedrijfsdruk: 10 bar

Fillcontrol Auto als voor glycol geschikte variant
Voor speciale toepassingsgebieden wordt de Fillcontrol Auto tevens aangeboden in
een variant die geschikt is voor glycolhoudende media. De functies komen overeen
met de Fillcontrol Auto maar het netscheidingsreservoir vervalt, omdat hiervoor
gewoonlijk reeds in het gebouw aanwezige bijvulreservoirs worden gebruikt, bijvoorbeeld mengvaten in zonne-installaties.
Bijvulhoeveelheid: ≤ 4 m³/h
Toegestane bedrijfstemperatuur: 110 °C
Toegestane bedrijfsdruk: 10 bar

Fillset bijvularmaturen
Fillset bijvularmaturen zorgen voor een systeemscheiding volgens DIN EN 1717 en
maken daarmee een blijvende verbinding mogelijk tussen verwarmings- of koelwatersystemen met drinkwatersystemen. Fillset kan rechtstreeks worden gebruikt voor de
handmatige bijvulling of voor automatische oplossingen worden geïnstalleerd, zoals
de Fillcontrol Auto.

Reflex levert de volgende Fillset-varianten:
• Fillset met ingebouwde watermeter voor het bewaken van de bijvulhoeveelheid
• Fillset Contact met pulswatermeter die gebruikt kan worden voor alle besturingen
uit de serie Reflex Control.
• Fillset Compact als bijzonder plaatsbesparende, eenvoudige variant zonder watermeter
Doorstromingswaarde: 0,8 m³/h
Toegestane bedrijfstemperatuur: 60 °C
Toegestane bedrijfsdruk: 10 bar

Uitgebreide productgegevens vindt u
vanaf pagina 14.
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Fillsoft watervoorbereidingstech
Moderne verwarmingsketels worden voortdurend zwaarder belast. Daardoor neemt ook het gevaar toe van aanslag, met name
van kalk. Dit vermindert het vermogen en in het ergste geval beschadigt dit de ketel.
Om dit te voorkomen, biedt Reflex met Fillsoft een programma aan voor watervoorbereiding waarmee vul- en bijvulwater volgens de normen onthard wordt. Reflex adviseert om bij elk bijvulsysteem een onthardingsoplossing van Fillsoft te overwegen,
aangezien deze met weinig extra inspanning voor aanzienlijk meer veiligheid zorgt.

Samenstelling

Werking

De kern van de Fillsoft onthardingsinrichting bestaat uit
een zuil met een verwisselbaar patroon waarin beweeglijke
natriumionen zijn ingekapseld in kunstharskorreltjes. Deze
zuil heeft een aansluiting voor vers water en voor vul- of
bijvulwater. Een afsluitkogelkraan met testklep aan de
bijvulzijde rondt de installatie af.

De gewenste hardheid voor het vul- of bijvulwater wordt
bepaald in samenhang met het vermogen van de ketel en het
vermogensspecifieke installatievolume (bijvoorbeeld volgens
VDI 2035 T1). De hardheid van het verse water wordt bepaald
door de hoeveelheid magnesium- en calciumionen.

hard vers water

Mg++

zacht vul- en bijvulwater

Na+

Ca++

Na+

Na+

Na+

Na+

Ca++
Na+
Na+

Na+

Mg++

Ontharding vindt plaats volgens het principe van ionenuitwisseling. Het harde verse water wordt door de uitwisselzuil geleid.
Daarbij worden de magnesium- en calciumionen die de hardheid veroorzaken, vervangen door natriumionen uit de hars
korrels en het water wordt zacht. Als de volledige capaciteit van
natriumionen is gebruikt, moet de patroon vervangen worden.
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hniek voor bijvulwater
Overzicht Fillsoft onthardingstechniek

Fillmeter programmeerbare pulswatermeter

Bij kleine installaties zijn Fillsoft onthardingsinrichtingen de
juiste keuze. Deze zijn voordelig, krachtig en ook door leken
eenvoudig te bedienen. In tegenstelling tot bij het volledig
ontzouten bestaat zelfs bij een onjuiste bediening geen gevaar
voor de installatie, omdat het zuur-base-buffersysteem behouden blijft.

Fillmeter laat op betrouwbare wijze zien wanneer de hars
patroon vervangen moet worden. Daartoe berekent Fillmeter
de haalbare hoeveelheid zacht water aan de hand van de
ingevoerde gegevens en vergelijkt deze met de feitelijke meetwaarde.

De voordelen van Fillsoft op een rijtje:
• Doordacht volledig programma voor waterontharding
• Eenvoudige montage, zowel als individueel apparaat als ook
in combinatie met een Fillcontrol bijvuloplossing
• Duurzame en efficiënte warmteoverdracht doordat kalk
aanslag op de verwarmingsoppervlakken van de ketel wordt
voorkomen
• Duurzame bescherming van de installatie doordat ook gedeeltelijke thermische en mechanische overbelasting door
kalkaanslag vermeden wordt
• De hoogste bedrijfszekerheid omdat zelfs bij onjuiste bediening de pH-waarde in de installatie stabiel blijft
• Ongecompliceerd gebruik door eenvoudige vervanging van
patronen en afvoer van verbruikte patronen met het huisvuil

Toegestane bedrijfsdruk: 10 bar
Toegestane bedrijfstemperatuur: 65 °C

Fillsoft wisselpatroon
Nadat de Fillsoft wisselpatroon is vervangen, is de volledige
capaciteit weer beschikbaar.
Capaciteit zacht water: 6.000 °dH

Fillsoft onthardingsinrichting
De onthardingsinrichting is verkrijgbaar in twee basisuit
voeringen, afhankelijk van de gewenste capaciteit als Fillsoft I
met één of als Fillsoft II met twee harspatronen.

Softmix menginrichting
De hardheid van het zachte water is na de Fillsoft ontharding
teruggebracht tot een waarde lager dan 0,11 °dH. Vaak is dat
minder dan de gevraagde hardheid en dit zorgt tevens voor een
verhoogd verbruik van Fillsoft-patronen. Met de Softmix meng
inrichting is de gewenste hardheid van het water instelbaar
door een gecontroleerde toevoeging van vers water, wat het
verbruik optimaliseert.

Meetset totale hardheid
Toegestane bedrijfsdruk: 8 bar
Toegestane bedrijfstemperatuur: 40 °C
Capaciteit zacht water Fillsoft I | II: 6.000 | 12.000 °dH
Debiet zacht water: ≤ 0,4 m³/h
Hoogte: 600 mm

De meetset voor de totale hardheid omvat al het noodzakelijke
voor een nauwkeurige bepaling van de waterhardheid. Hiermee zijn zowel de hardheid van vers water als van bijvulwater
nauwkeurig vast te stellen en te controleren.

Uitgebreide productgegevens vindt u
vanaf pagina 14.
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Netwerkoplossingen voor bijvulli
De combinatie van het Fillcontrol bijvulsysteem en de Fillsoft onthardingstechniek is voor de hand liggend en zinvol. In op
elkaar afgestemde oplossingen dragen ze beslissend bij aan een hogere bedrijfszekerheid en efficiëntie van verwarmings
installaties. Welke combinaties geadviseerd worden, is altijd afhankelijk van de concrete planning voor een installatie. Hier
onder stellen we een paar voorbeelden van configuraties voor om de samenwerking en de mogelijkheden te demonstreren.
Meer informatie over de planningsondersteuning van Reflex vindt u op pagina’s 12 en 13 in deze brochure.

Met de hand vullen en bijvullen

Automatisch vullen en bijvullen in
installaties met membraan-druk
expansievaten

Fillset Compact + Fillsoft I + Fillmeter

Fillcontrol + Fillsoft I + Fillmeter +
externe druksensor

Een oplossing voor handmatig bijvullen
en ontharden van verwarmingswater
voor een- en tweegezinswoningen. De
Fillset Compact zorgt bij bijvulling uit
het drinkwaternet voor de gewenste
systeemscheiding, vers water wordt
automatisch onthard door de Fillsoft I.
Ook bij zeer hard water is één patroon
voldoende om de installatie te vullen.
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Alternatief: Fillset + Fillsoft II + meng
inrichting + Fillcontrol Plus
Voor verwarmingsinstallaties in
bedrijfspanden met drukbehoud via
membraan-drukexpansievaten. Het
vul- en bijvulproces vindt zoveel
mogelijk automatisch plaats, daarnaast
zijn meldingen aan een leidcentrale
mogelijk. Alleen het vervangen van
patronen in de Fillsoft ontharder vindt
nog met de hand plaats.

ing en watervoorbereiding

Automatisch bijvullen en
ontharden in installaties met een
Variomat drukbehoudstation of
een Servitec ontgassingsstation.

Automatisch bijvullen en
ontharden in installaties met
Reflexomat drukbehoudstation

Bij Variomat en Servitec is de bijvulling
reeds ingebouwd. De Reflex Control besturing neemt niet alleen de bediening
van de instelklep maar ook de logica
voor de ontharding en de bijvulling
over. Daartoe wordt een Fillset Contact
met pulswatermeter opgenomen om de
vul- en bijvulhoeveelheid te bepalen die
met de besturing gekoppeld wordt. Een
Fillsoft II met menginrichting regelt de
ontharding.

Reflexomat drukbehoudstations beschikken over een in de Reflex Control
besturing ingebouwde logica voor ontharden en bijvullen. Als instelklep voor
de bijvulling volstaat een voorgeschakelde en in de besturing opgenomen
magneetklep met kogelkraan. Daarnaast
wordt een Fillset Contact met puls
watermeter opgenomen om de vul- en
bijvulhoeveelheid te bepalen die met de
besturing gekoppeld wordt. Een Fillsoft
II met menginrichting regelt de ontharding.

Speciale oplossingen voor bijvulling
Met Fillcontrol Auto opent Reflex overal perspectieven waar gewone systemen
niet in aanmerking komen als gevolg van de eisen voor het gebruik:
• Als bijvulling onafhankelijk van de druk van vers water moet plaatsvinden.
• Als regelmatige verplichte controles voor aparte armaturen voor systeem
scheiding door het gebruik van een netscheidingsreservoir voorkomen moeten
worden.
• Bij het gebruik van water-glycolmengsels in installaties.
Dankzij het Reflex Control besturingsconcept kan Fillcontrol Auto perfect opge
nomen worden in installaties met Reflexomat of Variomat drukbehoudstations en
Servitec ontgassingsstations.
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Op ons kunt u rekenen – van id
Reflex biedt verschillende services aan die u helpen op de weg naar een passende oplossing. Maak gebruik van onze kennis
en ervaring en ontwikkel samen met ons passende oplossingen die tot in de kleinste details doordacht zijn.

Onze servicenummers
Hoe kunnen we u verder helpen? Om zo snel mogelijk de
juiste gesprekspartner te vinden, adviseren wij u het servicenummer te bellen dat het beste aansluit bij uw vraag.
Technische hotline
Voor alle vragen over onze producten
maandag tot vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur
+49 2382 7069-9546
Reflex fabrieksservice en service voor vervangende onderdelen
Voor reparaties, onderhoud en inbedrijfstelling en voor het
bestellen van vervangende onderdelen
maandag tot vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur
+49 2382 7069-9505
Centraal telefoonnummer
Voor algemene aanvragen, het bestellen van brochures, het
voorstellen van een handelspartner of een geschikte buitendienstmedewerker
maandag tot vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur
+49 2382 7069-0
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Planning op maat:
met het berekeningsprogramma Reflex Pro
Neem de gemakkelijkste route naar een correcte indeling en
maatgeving: Reflex Pro is de bewezen en regelmatig verder
ontwikkelde softwareoplossing waarmee u snel en eenvoudig
nauwkeurige resultaten bereikt. De software is in drie versies
beschikbaar. Daarnaast bieden we een CAD-bibliotheek aan
van al onze producten, die u aan uw constructieprogramma
kunt koppelen.
Meer informatie en een link naar de gratis download vindt u
op www.reflex.de/pro.

ee tot oplossing

Altijd voor u onderweg: onze buitendienst
De buitendienst van Reflex is uw eerste aanspreekpunt als u
ter plaatse competent advies nodig hebt. Van het adviseren
van geschikte producten en het plannen tot het ondersteunen bij de opstelling van de offerte: op onze specialisten kunt
u vertrouwen!
Via ons centrale telefoonnummer of op www.reflex.de onder
Contact kunt u informeren wie onze voor uw regio verantwoordelijke buitendienstmedewerker is.

Gemaakt voor de praktijk: onze productinformatie
Maak gebruik van een stevige basis voor het nemen van beslissingen voor alle volgende stappen – met de productinformatie van Reflex. In onze brochures en op de website www.
reflex.de vindt u alles wat u wilt weten over onze producten
en systemen. Overzichtelijk aangeboden en duidelijk uitgelegd, van het grote geheel tot de technische details.
De nieuwste brochures van Reflex zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij uw buitendienst, via ons centrale telefoonnummer of
– nog eenvoudiger – als pdf op www.reflex.de.
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Technische gegevens
Fillcontrol bijvulstation zonder pomp
• Compact automatisch bijvulstation*, bruikbaar in installaties
met membraan-drukexpansievat volgens DIN 1988 en DIN EN 1717
• Met systeemscheider type BA
• Gecontroleerde bijvulling
• Ingangsdruk max. 10 bar
• Uitgangsdruk 0,5–5 bar
• Vermogen bijvulling ca. 0,5 m3/h bij ∆p = 1,5 bar
Artikelnr.

1)

Ingangsdruk

max. 10 bar

Toegestane bedrijfstemperatuur 70 ºC

Minimale stroomdruk1)

p0 + 1,3 bar

Breedte x diepte x hoogte

240 x 91 x 304 mm

Uitgangsdruk 0,5–5 bar
(systeemdruk standaard ingesteld op 3 bar)

Leeggewicht

3 kg

Aansluitspanning

Aansluiting in/uit

R ½/R ½

* in combinatie met Fillsoft een FE externe druksensor toevoegen

6811500

230 V / 50 Hz

p0 = pst + 0,2 (aanbevolen)
statische druk (= statische hoogte [m] / 10)

Fillcontrol Plus bijvulstation zonder pomp
• Potentiaalvrije uitgang (wisselaar) voor totale melding, max. contactbelasting 230 V, 4 A
• 230 V ingang voor evaluatie van extern bijvulsignaal
• Ingang voor pulswatermeter (→ Fillset)
Artikelnr.

8812100

Artikelnr. uitvoering in roestvrij staal 8812200

Ingangsdruk

max. 10 bar

Toegestane bedrijfsdruk

10 bar

Minimale stroomdruk p

p0 + 1,3 bar1)

Toegestane bedrijfstemperatuur

90 °C

Max. rustdruk

p0 + 4 bar2)
230 V / 50 Hz

Breedte x hoogte

340 x 233 mm

Aansluitspanning

Gewicht

2,5 kg

Doorstromingswaarde3) kvs

1,4 m3/h

Aansluiting in/uit

G ¾/G ½

Doorstromingswaarde kvs

0,7 m3/h

4)

3)
p0 = gasvoordruk in MAG
als individuele component
4)
in combinatie met Fillset
= minimale bedrijfsdruk van de installatie
2)
bij overschrijding drukverminderaar voorschakelen
1)

Fillcontrol Auto bijvulstation met pomp
• Potentiaalvrije uitgang (wisselaar) voor totale melding, max. contactbelasting 230 V, 4 A
• 230 V ingang voor evaluatie van extern bijvulsignaal
• Elektrische aansluiting 230 V/50 Hz geaarde stekker met 2 m snoer
Artikelnr.

8688500

Aansluiting drinkwater

Versterkte slang G

Artikelnr. glycol

8812300

Aansluiting overloop

DN 32

Toegestane bedrijfsdruk

10 bar

Persdruk

max. 8,5 bar

Toegestane bedrijfstemperatuur

30 °C

Toevoerdruk

Breedte x hoogte x diepte

387 x 610 x 280 mm Persvermogen

120–180 l/h

Breedte x hoogte x diepte (glycol)

428 x 698 x 645 mm Vereist toevoervermogen

min. 360 l/h

Gewicht

17,5 kg1)

Gewicht glycol

25 kg

Aansluiting verwarming

Versterkte slang G
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1)
2)

max. 6 bar2)

zonder watervulling
bij overschrijding drukverminderaar voorschakelen

Fillset
• Aansluitgroep voor bijvulsystemen volgens DIN 1988 en DIN 1717 bij rechtstreekse aansluiting aan het drinkwaternet
• Met door DVGW geteste systeemscheider type BA
• Afsluitingen aan in- en uitgang
• Incl. standaard/pulswatermeter en wandhouder
Artikelnr.1)

6811105

Aansluiting in/uit

R ½/R ½

Artikelnr.2)

6811205

Ingangsdruk

max. 10 bar

Toegestane bedrijfsdruk

10 bar

Minimale stroomdruk3)

max. 10 bar

Toegestane bedrijfstemperatuur 60 °C

Doorstromingswaarde4) kvs

0,8 m3/h

Breedte x hoogte

293 x 230 mm

Doorstromingswaarde kvs

0,7 m3/h

Gewicht

1,7 kg

met standaard watermeter
2)
met pulswatermeter
3)
p0 = gasvoordruk in MAG
= minimale bedrijfsdruk van de installatie
1)

4)
5)

5)

als individuele component
in combinatie met Fillcontrol Plus, Variomat, Reflexomat of Servitec

Fillset Compact
• Aansluitgroep voor bijvulsystemen volgens DIN 1988 en DIN 1717 bij rechtstreekse aansluiting aan het drinkwaternet
• Met door DVGW geteste systeemscheider type BA
• Afsluitingen aan in- en uitgang

1)

Artikelnr.

6811305

Aansluiting in/uit

R ½/R ½

Toegestane bedrijfsdruk

10 bar

Ingangsdruk

max. 10 bar

Toegestane bedrijfstemperatuur 60 °C

Minimale stroomdruk1)

p0 + 1,3 bar

Breedte x hoogte

175 x 214 mm

Doorstromingswaarde2) kvs

0,8 m3/h

Gewicht

0,9 kg

Doorstromingswaarde kvs

0,7 m3/h

p0 = gasvoordruk in MAG
= minimale bedrijfsdruk van de installatie

3)

2)
3)

als individuele component
in combinatie met Fillcontrol Plus, Variomat, Reflexomat of Servitec

Fillsoft I/II
Artikelnr. Fillsoft I

6811600

Gewicht Fillsoft I

4,1 kg

Artikelnr. Fillsoft II

6811700

Gewicht Fillsoft II

7,6 kg

Toegestane bedrijfsdruk

8 bar

Aansluiting in/uit

Rp ½/Rp ½

Toegestane bedrijfstemperatuur 40 °C

Capaciteit Fillsoft I

6.000 l x °dH

Hoogte

600 mm

Capaciteit Fillsoft II

12.000 l x °dH

Max. continue stroom

0,4 m3/h

Toebehoren
Artikelnr.
Fillmeter
Softmix
Externe druksensor
Fillsoft patroon
Meetset totale hardheid

9119193
9119219
9112004
6811800
6811900

Fillmeter
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