Projectoplossingen
Totaaladvies, -planning en projectbegeleiding

Totaalaanbod voor individuele installatieprojecten

Hartelijk welkom
bij Reflex
Wat ons inspireert
Reflex Winkelmann GmbH is een van de internationaal toonaangevende oplossingsaanbieders voor projectmanagement en
uitvoering van watervoerende systemen in de gebouwen- en
nutsvoorzieningentechniek. Wij zien onszelf als trendsetter bij
de ontwikkeling van eersteklas producten, intelligente concepten en uiterst efficiënte oplossingen voor installaties van elke
grootte en complexiteit.
Globaal denken, zicht op verbanden en verbindingen, oplossingsvermogen tot in detail – dat is waar wij voor staan en
waar wij voor gaan. En wij zijn ervan overtuigd: samenwerking
op gelijke voet is de sleutel tot succes. Daarvoor bundelen
wij technologische knowhow in de verwarmings-, koel- en
installatietechniek. En wij vinden het een oprechte uitdaging
om ook ingewikkelde vraagstukken helemaal goed in kaart te
brengen en uit te werken. Dat maakt ons tot sterk presterende,
verantwoordelijke partner – juist bij projecten, complexe grote
installaties en speciale oplossingen waarbij alles zeer nauw
luistert.
In een tijd, waarin de bewuste omgang met grondstoffen
centraal wordt gesteld, staat Reflex voor maximale efficiëntie,
veiligheid en duurzaamheid.

Onze roots
Vanaf het allereerste begin als handwerkbedrijf in onze
vestiging in het Westfaalse Ahlen heeft Reflex zich tot een
internationaal opererende onderneming met productievestigingen in Duitsland, Polen, China en Turkije ontwikkeld. Vandaag
staat Reflex garant voor oplossingen, die uitgebreide vakkennis
en een breed productassortiment ten gunste van de klanten
samenbrengen.
Omdat Reflex onderdeel is van het vakgebied Building + Industry
van de Winkelmann Group, profiteren onze klanten tegenwoordig van de overkoepelende productie- en procescompetentie
en van de centraal geleide vakgebieden Inkoop en Logistiek van
een door de eigenaars geleide ondernemingsgroep met wereldwijd meer dan 4.500 medewerkers.
Uitgebreide technologische expertise, een uniform waardenpakket en consequente klantgerichtheid maken ons tot
betrouwbare partner bij de realisatie van oplossingen op maat.

Hoofdvestiging van Reflex Winkelmann GmbH in Ahlen/Noordrijn-Westfalen
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Branchedoorsnede

In deze branches
oelen wij ons thuis

Energiecentrales en
stadsverwarming

Openbare gebouwen

Het Team Project Sales is uw full-service-partner voor watervoerende
systemen in grote installaties. Ons portfolio loopt van drukbehoud
en ontgassing, via afscheidingstechniek, navulling & waterzuivering
alsmede warmwaterboilers tot aan zeer specifieke verdelertechnologie. Onze kracht ligt in het begeleiden van grote projecten en
installaties met veel vermogen, hoge druk en watertemperaturen tot
300° Celsius. Wij bieden vaardigheden en individueel advies vanaf het
projectmanagement via de inbedrijfstelling tot aan de documentatie
en het onderhoud.
Jarenlange ervaring in alle relevante branches en met de meest
uiteenlopende soorten gebouwen onderscheiden het Team Project
Sales. Of het nu energiecentrales, ziekenhuizen, hotels en woningen,

4

Automotive sector

fabrieken en computercentra betreft – overal, waar watervoerende
gebouwtechniekoplossingen met grote betrouwbaarheid in een
complexe omgeving moeten werken, stelt ons Team Project Sales
zijn knowhow graag ter beschikking.
Elke installatie is anders. Daarom zijn de specifieke eisen van de
klant altijd het uitgangspunt van onze overwegingen. Zo heeft in
hotelcomplexen en woongebouwen het comfort van de bewoners en
gasten de hoogste prioriteit. Op luchthavens of in computercentra
staan brandbeveiliging en veiligheid centraal. Het is echter altijd ons
doel om het complex door gebruik van innovatieve oplossingen en
producten, duurzaam in optimale toestand te brengen en te houden
en hierdoor energieverliezen te minimaliseren.

Branchedoorsnede

Industriële bedrijven

Hotels en wooncomplexen

Computercentra

Dit kunnen wij
u bieden

Drukken tot

63 bar

Systemen met
watertemperaturen tot

300°C

Installatievermogens tot

800 MW
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Prestaties en toegevoegde waarde

Deskundigheid in totaaloplossingen
van planning tot aan service
Dit mag u van ons verwachten
Project Sales is uw full-service-partner op het gebied van alle kwesties van watervoerende gebouwtechnologie. Vertrouw bij complexe,
grote projecten op de geconcentreerde branchespecifieke vakkennis
van ons ervaren team van experts.

1 Projectmanagement
ZZ

Analyse op locatie

ZZ

Deelname aan meetings met planners, installatiebouwers en exploitanten

ZZ

Uitwerken van oplossingsvoorstellen

ZZ

Opstellen van offertes op maat

ZZ

Vervaardigen van tekeningen en PI&D-schema's

ZZ

Vervaardigen van afgestemde documentatie

2 Uitvoering
ZZ

Gezamenlijke klantbezoeken

ZZ

Bouwtoezicht

ZZ

Documentatie, handleidingen, technische documentatie

ZZ

Deelname aan proefdraaien

ZZ

Inbedrijfstelling inclusief bijbehorende rapportage

ZZ

Levering van toegelaten modules met verklaring van overeenstemming

ZZ

Besturingsuitvoering, onafhankelijk van het fabricaat

3 Bedrijf
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ZZ

Onderhoud en instandhouding

ZZ

Complete service door het gecertificeerde Reflex After Sales & Service Team

ZZ

Volledige opslag van alle projectgegevens

Nauwe samenwerking tussen Reflex en Sinus bij Novotel Centre Ville, Nürnberg

Hoe wij uitdagingen de baas worden
Gedetailleerde planning is misschien wel de belangrijkste voorwaarde
voor de succesvolle realisatie van een project. Als er bijzondere eisen
aan een installatie worden gesteld, kunt u vertrouwen op onze speciale ondersteuning: Met Project Sales beschikt Reflex over een team
van specifiek opgeleide experts, die in complexe situaties voor u
vakkundig en afgestemd advies of optimalisatievoorstellen voor uw
bestaande planning uitwerken.
Bij de planning van de systeemoplossing op maat houden wij naast de
branchespecifieke bijzonderheden en het type gebouw rekening met
alle aspecten van de nutsvoorzieningentechniek. Op locatie maken
wij een nauwkeurige inventarisatie van de betreffende behoefte, die

Uw voordelen

wij in nauwe samenwerking met alle betrokkenen tot een passende
oplossing uitwerken. Natuurlijk houden wij hierbij ook rekening met
alle rentabiliteitsaspecten van uw installatie – met name de investeringssom, de bedrijfs- en de onderhoudskosten. Tot ons portfolio
behoren ook het vervaardigen van tekeningen en PI&D-schema's alsmede de professionele documentatie.
Wij streven ernaar om met toonaangevende, individuele oplossingen bij te dragen aan de probleemloze werking van uw systemen en
bedrijfsvoering.

++ Jarenlange ervaring op alle gebieden van specialistische drukbehoudsystemen
(energiecentrales, stadsverwarmingsinstallaties, geothermie, enz.)
++ Certificering voor vlampijpketels conform EN 12953 en TRD 604
++ Internationaal team met lokale kennis
++ Hoogste kwaliteitsstandaards
++ Goedgekeurde processen
++ Breed arbeidsterrein (nagenoeg geen beperkingen met betrekking tot de
installatiegrootte, drukken, temperaturen, fabricaten)
++ Gespecialiseerd in elke soort speciale oplossingen
++ Inachtneming van internationale nomen als ASME, ANSI, enz.
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Internationale aanwezigheid

Waarom wij globaal denken
en lokaal handelen
Reflex behoort tegenwoordig tot de wereldwijd toonaangevende solution providers voor watervoerende systemen in de nutsvoorzieningenen installatietechniek. Omdat Reflex deel uitmaakt van de Winkelmann
Group profiteren onze klanten van het enorme structuren- en processenaanbod van een internationaal opererende, door de eigenaren
geleide onderneming.

Systemen voor energiecentrales en stadsverwarming, ziekenhuizen,
hotels of computercentra en nog veel meer: in het internationaal ingestelde Team Project Sales zijn vakkundige en ervaren contactpersonen
werkzaam voor uw bijzondere uitdagingen en oplossingen op maat.
Neem contact met ons op, wij vinden de passende oplossing.

Als onderdeel van een wereldwijd actieve groep is het rekening houden met lokale omstandigheden en het naleven van plaatselijke
voorschriften in alle projectfasen voor ons een vanzelfsprekendheid.
Daarom stellen wij bij Project Sales de betreffende verantwoordelijke
teams al naar gelang de eisen specifiek samen.

Individueel advies en vertrouwen zijn voorwaarden voor succesvolle projecten.

BMS-systemen
Wij bieden een grote selectie van verschillende interfaces voor overdrachtsystemen – bijv. Profibus, Modbus, Ethernet, Bacnet en LonWork.
Ook als u de voorkeur geeft aan verbindingen met vaste kabels, hebben wij de passende oplossing voor u.
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Services en kwaliteit

Maak gebruik van
onze expertise
Uitstekende configuratiesoftware: Reflex Pro
Onze Reflex Pro software voor dimensionering en het zoeken
naar oplossingen staat in vier versies gratis voor u beschikbaar:
te downloaden voor mobiele apparaten met iOS of Android-besturingssysteem, voor Windows-computers en als onlinevariant.
Reflex Pro levert oplossingen voor drukbehoud-, navul- en ontgassingssystemen evenals warmteoverdrachtsystemen voor verschillende vakgebieden in de gebouw- en nutsvoorzieningentechniek op
basis van de invoer van slechts enkele parameters. Deze tool is uitermate geschikt voor de projectregistratie en biedt een eerste oplossingsoverzicht op locatie.
www.reflexnederland.nl

Sinusverdeler – gecertificeerde kwaliteit volgens EN ISO 9001
ZZ

Eenvoudige en snelle configuratie van de
benodigde producten

ZZ

Wereldwijde online toegang tot projecten

ZZ

Exportformats: DXF, 3D DWG, STP

ZZ

Aanbestedingstekst o.a. in Word en Excel

De productconfigurator

Configureer op
www.sinusverteiler.com

Digitale assistent:
de Reflex homepage
Op www.reflexnederland.nl vindt u uitgebreide informatie die het
vinden van oplossingen vergemakkelijken, uw technisch kennis verdiepen en u ongecompliceerd en snel ondersteunen tijdens uw dagelijkse werkzaamheden: Eenvoudig zoeken naar producten, brochures, bedienings- en montagehandleidingen, aanbestedingsteksten,
producttekeningen in 2D en 3D, normen en certificaten. Contacten en
servicenummers evenals nieuws uit de branche ronden het aanbod af.

Gecertificeerde kwaliteit
Producten en oplossingen van Reflex voldoen aan de hoogste normen
op het gebied van veiligheid, productie en kwaliteit. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke instituten en dienstverleners.

Hier vindt ook u onze CAD-webcatalogus
inclusief BIM-data (Revit-format)
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Referenties

Wie enthousiast is over
onze oplossingen

" De drukbehoudinstallatie is een belangrijk onderdeel van
de stadsverwarmingsoverdracht met als uitdaging, dat een
veilig warmtetransport op een hoog temperatuurniveau
gewaarborgd moest zijn."
Klanten verklaring Müllverbrennungsanlage Hamm

Klant

Reflex oplossingen in de vorm van producten

Müllverbrennungsanlage Hamm

ZZ

Datum van de inbedrijfstelling

ZZ

2012
ZZ

Project
ZZ

Specifiek drukbehoud
en speciale ontgassing
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1 x drukbehoudinstallatie
(2 opvangcontainers 40 m³)
1 x hydraulische unit
(2 overstroomafsluiters & 2 toerentalgeregelde pompen)
1 x bedieningscentrale met geïntegreerde PLC
1 x installatie op maat met ontgassingscapaciteit
van 8 m³/h

Referenties

"	De omschakeling loopt vanaf de eerste dag
absoluut probleemloos."
Fritz Burkhardt, hoofd ‘Technik/Planung' Stadtwerke Böblingen

Klant

Stadtwerke Böblingen

Reflex oplossingen in de vorm van producten
ZZ

Datum van de inbedrijfstelling

2016
Project

Specifiek drukbehoud en
speciale ontgassing

2 x drukbehoud in samengestelde installatie,
4 pompen à 15 m³/h en 4 overstroomafsluiters

ZZ

1 x navulstation met 2 pompen à 20 m³/h

ZZ

1 x speciale ontgassing 12 m³/h

ZZ

1 x besturing gebeurt met een Siemens-besturing
S 7 met TP 1500 met touch panel
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Technische wijzigingen voorbehouden
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Matthias Feld
Hoofd projectverkoop
Tel: +49 2382 7069-9536
matthias.feld@reflex.de

Onze technische managers staan op
elk gewenst moment als persoonlijke
contactpersonen voor u klaar.

Technisch management

Karl Czenki

Bart de Wandeler

Nederland

West-Europa

Tel: +31 88 880 26 00
k.czenki@reflexnederland.nl

Tel: +32 495 30 20 84
bart.deWandeler@reflex.de

Mohamed Sheikh Farid

Michal Labedzki

India, Nabije Oosten, Afrika

Oost-Europa

Tel: +97 150 1362 367
MohamedSheik.Farid@reflex.de

Tel: +48 795 426 435

Andreas Dörrich

Matthias Rosenberger

Noord- en Zuid-Amerika

China

Mob: +49 160 9799 8197

Tel: +49 2382 7069-9087

andreas.doerrich@reflex.de

matthias.rosenberger@reflex.de

Jörg Weidenmüller

Dan Testar

Midden-Europa

Azië-Pacific

Mob: +49 151 2322 0633
joerg.weidenmueller@reflex.de

Tel: +65 8685 4507

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen
Tel. +49 2382 7069-0

michal.labedzki@reflex.pl

dan.testar@reflex-winkelmann.sg

Reflex BeLux
Michel Blain
Tel.: +32 474 59 80 09
michel.blain@reflex.de
Reflex Nederland B.V.
Fennaweg 55
2991 ZA Barendrecht
Telefoon: 088-880 26 00
info@reflexnederland.nl

