
Reflex Variomat besturingseenheid VS 2-1/60, voor
drukbehoud, ontgassen en bijvullen, 10 bar
Artikelnummer: 8910200

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 Touch besturings- en bedie-
ningseenheid. Beide componenten zijn ergonomisch
en onderhoudsvriendelijk, geïntegreerd in een modu-
lair vloerstaand framesysteem, gemaakt van preci-
sieprofielen van EV1-geëloxeerde aluminium met CE-
markering.

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.
Reflex Control Basic S bedieningseenheid incl. commu-
nicatie-elektronica bestaande uit:

Z 4,3” resistieve touch kleurendisplay voor de pro-
grammering, bedrijfsdocumentatie en bewaking
dat helpteksten voor alle functies biedt

Z RS485-interface voor data en communicatie
Z seriële TTL interface met twee aansluitklemmen

voor het aansluiten van 2 I/O-printplaten
Z potentiaalvrije uitgang voor het doorgeven van de

verzamelmelding

Z Sleuf voor een compact-busmodule, een SD-kaart
voor bijv. het uitlezen van gegevens, software-up-
date enz.

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

De vermogenselektronica is in een eigen kunststof
schakelkast direct beneden de bedieningseenheid ge-
monteerd. De spanningsvoeding vindt plaats via een
hoofdschakelaar. In detail bestaande uit:

Z Hoofdschakelaar buiten aan de behuizing
Z pompbesturing
Z kabelmanagement voor externe aansluitingen
Z Montageplek voor optionele modules

besturingseenheid compleet voorzien van buizen
en volledig bedraad voor de aansluiting overeen-
komstig VDE-voorschriften. Systeemaansluitingen
door middel van geïntegreerde afsluitingen.

Control Touch is een volautomatische en vrij program-
meerbare microprocessorbesturing met touchbedie-
ning, realtimeklok, differentiërend fout- en parameter-
geheugen, display met grafische en tekstuele weerga-
ve van systeemdruk, vulniveau van het vat en alle re-
levante bedrijfs- en storingsmeldingen, functieschema,
signalering van de actieve bedrijfsmodus, verzamel-
storingsmelding, minimale vulniveau alsmede de wer-
king van pomp, overstroomkogelkraan en bijvulklep.

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.
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