Explore Reflex City
Soluções globais para instalações de qualquer dimensão e complexidade

Edifícios e
indústria

Indústria e aquecimento urbano

Moradias
unifamiliares

Reflex City: Destaques do produto

Destaques do produto
Desgaseificação em tudo de vácuo para pequenas instalações

Servitec Mini

Servitec Mini

Um marco da eficiência em termos de aquecimento e
arrefecimento: anteriormente reservado a instalações
industriais, está agora também disponível para residências
e pequenas instalações.
O Servitec Mini permite o uso de desgaseificação em tubo
de vácuo , por exemplo em moradias unifamiliares, bifamiliares ou apartamentos com piso radiante. Com elevada
eficiência a desgaseificar a água da instalação, o Servitec
Mini contribui consideravelmente para uma operação eficiente, económica e segura das instalações de aquecimento
e de arrefecimento, optimizando o equilíbrio hidráulico.
O resultado é um sistema hidráulico ideal, como meio de
transmissão térmica sem ar, para uma transmissão de calor
eficiente e maior durabilidade da instalação térmica.

Pressurização em ambientes sensíveis ao ruído
Reflexomat Silent Compact
O Reﬂexomat Silent Compact combina as vantagens da
pressurização automática controlada por compressor
com uma operação de baixo ruído. Graças a um compressor silencioso e à capota com isolamento acústico,
com o máximo de 59 decibéis o ruído mantém-se
abaixo do volume de uma conversa normal. Assim
sendo, o Reﬂexomat Silent Compact é ideal para usar
em ambientes sensíveis ao ruído. Além disso, a unidade
de controlo Reﬂex Control permite optimizar a pressurização dinâmica totalmente automatizada.

Reflexomat Silent Compact
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Reflex City: Destaques do produto

Separador de sujidade para montagem vertical
Exdirt V
O Exdirt V possibilita um ganho de eficiência na separação
de sujidade e de lamas em condutas verticais. Opcionalmente também tem disponível a aplicação, Exferro, a qual
separa partículas ferromagnéticas do meio e fixa-as. No
Exdirt V, a velocidade do fluxo diminui devido à maior secção transversal no sentido da vazão, obrigando a sujidade
a depositar-se. Na câmara inferior a vazão é substancialmente reduzida e a tecnologia Flowpac, potencia a precipitação da sujidade.
A purga da sujidade depositada é feita sem interrupção
da operação. Não são necessários filtros e, portanto,
não ocorre o entupimento normal que ocorre nos sistemas
com filtros convencionais.

Exdirt V D 50–D 100

						 Robusto,

durável, compacto

SlimLine
Os vasos de expansão de membrana com diâmetro
reduzido, para sistemas fechados de aquecimento e
arrefecimento, requerem reduzida área de montagem e
são, portanto, ideais para usar em situações com restrições construtivas. Estes vasos de expansão standard
reúnem todas as características conhecidas dos vasos
de expansão da Reflex dispõem de membrana não
substituível de alta qualidade, resistente ao desgaste
e durável, conforme prevê a EN 13831, e revestimento
exterior em epóxi duradouro.

SlimLine 180 – 320 litros
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Explore Reflex City

Experimente soluções de vanguarda para
instalações de qualquer dimensão e complexidade.
Edifício e
indústria

Indústria e aquecimento urbano
Viver, fazer compras, trabalhar e produzir: cidade rima com
diversidade. Os requisitos relativamente às técnicas de abastecimento são tão individualizados quanto os edifícios. Desde
a instalação de 5 KW numa moradia unifamiliar até ao sistema
de arrefecimento de um centro de dados, onde a segurança é
tão relevante, a Reflex oferece produtos e soluções para instalações de qualquer dimensão e complexidade.
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Moradias
unifamiliares
A imagem da Reflex City reflete bem este entendimento.
Connosco, os clientes encontram uma orientação rápida no
mundo abrangente e inovador da Reflex. Claros e coerentes,
os nossos produtos e soluções de alta qualidade adaptam-se à
dimensão da instalação. Convidamo-lo a explorar a Reflex City.

Reflex City: Exemplo de uma moradia unifamiliar

Moradia
unifamiliar
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Solução para produção
centralizada de calor em
moradias unifamiliares
A pressurização estática, em combinação com a desgaseificação
em tubo de vácuo Servitec Mini, assegura a operação segura e
eficiente dos sistemas de aquecimento em moradias unifamiliares, com reduzido volume de água.

EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO
DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR
01

Vaso de expansão para água potável Refix DE

02

Termoacumulador com classe de eficiência A

03

Vaso de expansão Reflex C para sistemas de
aquecimento e arrefecimento

04

Desgasificador em tubo de vácuo Servitec Mini

05

Separador de sujidade e de lamas Exdirt

06 	Colector compacto de distribuição doméstica

Sinus MultiFlow
07

Filtro de dureza de água Fillsoft I

08 	Conjunto automático para a água de

enchimento Fillcontrol Plus Compact
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Reflex City: Exemplo de um hotel

Edifícios e
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Solução para instalações de
grande dimensão com pressão e
temperatura elevadas
Em instalações de aquecimento com maior volume de água
e maior nível de pressão, a pressurização dinâmica controlada
por bombas e a desgaseificação simultânea realizam-se com
o Reflex Variomat.

EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DE HOTEL
01

Termoacumulador com classe de eficiência A

02

Vaso de expansão para água potável Refix DE

03

Permutador de calor Longtherm

04

Separador de sujidade e de lamas Exdirt V

05

Purgador automático de ar Exvoid T

06 	Colector compacto de distribuição Sinus
07

Conjunto automático para a água de
enchimento Fillcontrol Plus Compact

08

Filtro de dureza de água Fillsoft II

09

Separador de sujidade e de lamas Exdirt

10

Vaso de expansão Reflex N para sistemas de
aquecimento e arrefecimento

11

Tanque de inércia Storatherm Heat

12

Controlo Variomat para pressurização
dinâmica controlada por bomba

Vantagens do sistema
++ Máximo grau de automatização
++ Mínimo espaço necessário
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Reflex City: Exemplo de construção de uma instalação grande e especial

Indústria e aquecimento urbano
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Solução especial
personalizada para instalação
de grande dimensão
A potente combinação de desgaseificação por tubo de vácuo
Servitec e da estação de pressurização dinâmica controlada
por bomba Variomat Giga é ideal para instalações em edifícios,
Industrias e redes de aquecimento urbano.

Solução compacta de grande dimensão em contentores

SOLUÇÃO COMPACTA PRÉ-MONTADA
DE GRANDE DIMENSÃO EVENTUALMENTE
MONTADA EM CONTENTOR
01

Desgaseificação Servitec

Vantagens do sistema

02

Controlo Variomat

++ Potencial máximo para aumento da eficiência

03

Vaso de expansão Reflex

++ Desgaseificação potente

04

Vaso secundário Variomat

++ Máximo grau de automatização

05

Vaso secundário Variomat

06

Vaso básico Variomat

07

Vaso de expansão Reflex G
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Sujeito a alterações técnicas
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