
 

Exvoid, Exdirt en Extwin 
De slimste exit voor lucht en vuil

→ Extra comfortabel en stil

Een must voor cv, solar en koeling

→ Extreem zuinig met energie

→ Extra betrouwbaar,  
 voorkomt storingen

→ Extra lange levensduur 
 installatie

Een investering die jarenlang veel geld bespaart 
Lucht en vuil in het systeemwater van een klimaatinstallatie leiden tot slechte energieprestaties, minder 
comfort, meer geluid en snellere veroudering van de installatie. Neem daarom altijd een Exvoid en Exdirt, zo 
nodig met magneet. Dan functioneert de installatie jarenlang als nieuw. Comfort en bedrijfszekerheid gaan 
omhoog, terwijl de energie- en storingskosten dalen. De terugverdientijd is minder dan anderhalf jaar! 
 
Waarom lucht- en vuilafscheiders van het merk Reflex? 
Z De beste prestaties in de markt dankzij o.a. extra grote lucht- en vuilkamers, lekvrij 
 ontluchtingsmechanisme, perfect gepositioneerde magneet en optimaal drukbehoud door slim design.
Z Snel en eenvoudig te monteren met 22 mm knelring en tijdbesparend bij onderhoud. 
Z Alle Reflex-producten zijn van betrouwbaar Duits fabricaat.



 Lucht- en vuilafscheiders? Reflex!

Het slimme raster van de 
messing Exdirt scheidt vuil en 
slib optimaal af. De grote vuil-
kamer leegt zich bij opening 
snel en grondig.

De Exdirt M, met Exferro magneet, is de meest efficiënte 
vuilafscheider ooit! De krachtige magneet zit precies in het 
midden van de cycloon, waar de stroomsnelheid het laagst 
is, zodat geen ijzerdeeltje kan ontsnappen.

De messing Exvoid heeft bo-
venin een grote luchtkamer 
voor stabiele werking onder 
de moeilijkste omstandig- 
heden en is daardoor abso-
luut lekdicht.

Exdirt 
Automatische vuilafscheider 
Vuil en slib komen terecht in de grote vuilkamer. 
De haakse spoelslangaansluiting met duurzame schroef-
bevestiging vereist minder inbouwhoogte en maakt 
reinigen gemakkelijk. Ook leverbaar in magneetuitvoering. 

Exvoid 
Automatische microbellen-luchtafscheider 
Een uniek fijnmazig raster vangt zelfs microbellen en 
stuurt ze naar de royale luchtkamer. De geïntegreerde 
snelontluchter (Exvoid T) voert de gassen af. Dankzij het 
unieke design is lekkage daarbij onmogelijk. Ook lever-
baar in Solar-uitvoering. 

Extwin
Automatische lucht- en vuilafscheider 
Deze oplossing combineert de voordelen van de Exvoid 
en de Exdirt. Bijvoorbeeld als het niet praktisch is om een 
Exdirt in de retourleiding te plaatsen. Ook leverbaar in 
magneetuitvoering.

Type Uitvoering Art.-Nr.

Exvoid A 22 horizontaal 9251000

A 22 V verticaal 9251500

Exdirt D 22 horizontaal 9252000

D 22 V verticaal 9252500

Exdirt met magneet D 22 M horizontaal 9256000

D 22 V-M verticaal 9256500

De beste prestaties voor élke installatie 
Z  Met water of een water-glycolmengsel (tot 50% glycol) 
Z  Tot 110 °C, Solar-uitvoering Exvoid tot 180 °C 
Z  Tot 10 bar en van 1,25 tot 12,5 m3/h 
Z  Exiso warmte-isolatie beschikbaar 

Uw installateur:
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