
Reflex Variomat besturingseenheid VS 1 SC, voor
drukbehoud, ontgassen en bijvullen, 6 bar
Artikelnummer: 8910107

Kenmerken

Beschrijving
Reflex Variomat
Stuureenheid, hydraulische systeem en besturingsmo-
dule voor drukbehoud, ontgassing en bijvullen in ge-
sloten verwarmingswater- en koelcircuits.Ontworpen
overeenkomstig DIN EN 12828 en de vereisten van VDI
4708 met CE-markering.Geschikt voor gebruik in ge-
luidsgevoelige omgevingen.

Functionele eenheid bestaande uit een hydraulisch
onderdeel en de Control Basic besturings- en bedie-
ningseenheid. Beide componenten zijn ergonomisch
en onderhoudsvriendelijk en geïntegreerd in een mo-
dulair vloerstaand framesysteem, gemaakt van preci-
sieprofielen van EV1-geëloxeerde aluminium.

Hydraulisch onderdeel:
Drukbehoud wordt gerealiseerd door middel van een
roestvrij stalen centrifugaalpomp in combinatie met
een robuuste vuil-resistente motorkogelklep met
voorgeschakelde vuilfilter die fungeert als een over-
loopventiel. Een veiligheidsklep zorgt voor de druk-
beveiliging van het aan te sluiten Variomat VG basis-
vat of het VF volgvat. De systeemdruk wordt gemeten
door een elektrische sensor. Drukzijdige systeemaan-
sluitingen zijn als beveiligde afsluitkogelkranen uitge-
voerd. Alle armaturen zijn geplaatst op een draaibare
basisplaat zodat het hydraulisch systeem flexibel kan
worden uitgevoerd.

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 230V uitgang voor de aansluiting van niveau-af-
hankelijke bijvul- / ontgassingsstations

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

Werkwijze van het drukbehoud binnen de grenzen van
+/- 0,2 bar incl. pompbewaking. Geoptimaliseerde
ontgassing van het systeemwater door geoctrooieer-
de volautomatische overstroomregeling met cycli voor

continu, interval- en naloopontgassing. Gecontroleer-
de bijvulling, automatische stop en storingsmelding bij
overschrijden van de looptijd en/of het aantal cycli.
Verwerken van het signaal van een contactwaterme-
ter voor de begrenzing van de maximale hoeveelheid
of voor de capaciteitsmeting van ionenwisselaars in de
bijvulleiding. Documentatie en controle van het com-
plete systeem t.a.v. de bovengenoemde parameters.

Wijzigingen, fouten en vergissingen zijn voorbehouden. • PR1724nl / 06 - 17
Reflex Nederland B.V. • Fennaweg 55 • 2991 ZA, Barendrecht
+31 (0)88 880 2600 • www.reflex-winkelmann.com/nl • info@reflexnederland.nl

brand of


