
Reflex Servitec 30, zelfoptimaliserende vacuüm-
sproeibuisontgassing met navulling
Artikelnummer: 8830720

Kenmerken
Type 30
Max. installatievolume 4 m³
max. toelaatbare
bedrijfstemperatuur

70 °C

Arbeitsdruck 0,5 - 2,5 bar
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk 8 bar
min. inlaatdruk bijvulling 0,10 bar
max. geluidsniveau 55 dB(A)
Elektrische aansluiting 230V/50Hz
Aansluiting drukzijde G 1/2"
Aansluiting afvoerzijde G 1/2"
Aansluiting bijvulling G 1/2"
afscheidingsgraad opgeloste
gassen tot

90 %

deelvolumestroom netwerk tot 0,050 m³/h
Volumestroom bijvulling 0,025 m³/h
Max. hoogte 659 mm
Breedte 544 mm
Diepte 287 mm
Gewicht 13,00 kg

Beschrijving
Reflex Servitec
Vacuüm-sproeibuisontgassing voor systeem- en bij-
vulwater in gesloten verwarmingswater- en koelcir-
cuits, als volautomatische multifunctionele eenheid
met "auto start” functie en automatische hydraulische
compensatie van het ontgassingsproces alsmede be-
sturing en bewaking van de bijvulfunctie.

De functie-eenheid bestaat uit een voor de wandmon-
tage ontworpen hydraulisch onderdeel en een elektro-
nische, ergonomische aangebrachte Control Basic be-
sturing met CE-markering.

In het hydraulische onderdeel vindt de ontgassing di-
rect plaats in een verticaal opgestelde roestvrijsta-
len centrifugaalpomp. Deze is uitgerust met een vacu-
üm-spuitkop, peilbuisontgassing en druk- en niveau-
bewaking. De gehele eenheid bevindt zich, tegen vuil
beschermd, in een behuizing van geëxpandeerde po-
lypropyleen met een afneembare onderhoudskap.
De Control Basic besturing is in een robuuste behui-
zing van kunststof geïntegreerd, waarin zowel de ver-
mogens- als communicatie-elektronica en het bedie-
ningspaneel met vuilongevoelig folietoetsenbord is
aangebracht. De Control Basic is een volautomatische
vrij programmeerbare microprocessorbesturing met
realtimeklok, differentieerbaar fout- en parameterge-
heugen, tweeregelige platte-tekstweergave voor sys-
teemdruk, vatvulniveau en alle relevante bedrijfs- en
storingsmeldingen, LED-weergave van de bedrijfsmo-
di en algemene foutmelding. Communicatie-elektroni-
ca bestaande uit:

Z Interface RS 485 als data-interface of voor de
aansluiting van optionele communicatiecompo-
nenten

Z potentiaalvrije uitgang voor het doorgeven van de
verzamelmelding

Z digitale ingang voor de verwerking van de signalen
van een contactwatermeter

Z Ingang voor de aanvraag van de bijvulfunctie via
extern signaal

Besturingseenheid compleet gemonteerd en volledig
bedraad voor de aansluiting overeenkomstig VDE-
voorschriften, netaansluitkabel en netstekker, sys-
teemaansluitingen door middel van geïntegreerde af-
sluitingen.
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