Exdirt V
Vuilafscheider voor verticale leidingen

voor
e
vertical
e
montag
Alle voordelen op een rij
∙∙ Verticale, ruimtebesparende en eenvoudige installatie –
zelfs in bestaande systemen

∙∙ Verbeterde verwarmings- en koelcapaciteit door
deeltjesscheiding

∙∙ Geschikt voor reiniging zonder onderbreking van de werking
en dus aanzienlijk minder onderhoudswerkzaamheden t.o.v.
conventionele vuilafscheiders/filters.

∙∙ Aantoonbare verbeteringen van de bedrijfszekerheid en de
∙∙ Optioneel: hoogwaardige Exferro magnetisch inzetstuk voor
optimale afscheiding van ijzerhoudende vuildeeltjes zoals
magnetiet

Werking van de vuilafzetting
De Exdirt V vermindert de stromingssnelheid en
zorgt ervoor dat vuil zich niet kan afzetten. Dit effect
wordt verder versterkt door de stabiele stromingskamer met zijn beproefde 'Flowpac'-technologie. Deze
kan zelfs worden gereinigd zonder de werking te
onderbreken. Er zijn geen filters nodig, wat betekent
dat er geen verstopping kan ontstaan zoals in conventionele filtersystemen. Dit scheidingsprincipe
verbruikt minimale energie.
De standaard F1 inbouwmaat conform DIN EN
558:2012-03 maakt een eenvoudige en kostenefficiënte installatie mogelijk, zelfs in bestaande systemen.

Technische gegevens
Beter water voor verwarmings- en
koelsystemen. Betere lucht voor het milieu.
Economisch alsook klimaat- en milieuvriendelijk:
verwarmen en koelen met optimaal installatiewater

• Aansluiting: flens van

DN 50 t/m DN 100, PN 16

• Aansluiting vuilafscheider: G 1"
→Tot 10,6% energie besparen

→CO2-emissies reduceren

→Bedrijfszekerheid verhogen

• Aansluiting ontluchter: G 1"
• Maximale bedrijfsdruk: 10 bar
• Maximale bedrijfstemperatuur: 110 °C
• Max. volumestroom: 12,5 – 47 m³/h
• Gestandaardiseerde inbouwmaat F1
volgens DIN EN 558: 2012-03

Reflex biedt een uitgebreid
assortiment afscheidings- en
ontgassingssystemen t.b.v. energiezuinige en klimaatvriendelijke
verwarmings- en koelssytemen

• Mengverhouding van water/glycol tot
50:50

• Verwijdering van vuildeeltjes vanaf 50 µm

Meer informatie op:
Reflex Nederland B.V. • Fennaweg 55 • 2991ZA Barendrecht • 088-880 26 00 • info@reflexnederland.nl

PI1715nl / 9126493 / 05-17 / 3.500
Drukfouten voorbehouden. Wijzigingen in technische gegevens zijn mogelijk. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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