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Kenmerken

Beschrijving
Reflex Servimat besturingseenheid
Hydraulisch systeem en besturingsmodule voor druk-
behoud, vacuüm-sproeibuisontgassing en bijvullen in
gesloten verwarmingswater- en koelcircuits.Ontwor-
pen overeenkomstig DIN EN 12828 en de vereisten
van VDI 4708 met CE-markering.Geschikt voor gebruik
in geluidsgevoelige 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 gedeelte:
De druk wordt gehandhaafd door middel van een
roestvrijstalen centrifugaalpomp in combinatie met
een robuuste, vuilafstotende motorkogelklep met een
stroomopwaartse vuilvanger en overloopinrichting.
Een veiligheidsklep wordt gebruikt om de druk van
het aan te sluiten Servimat basisvat VG of secundair
vat VF te beveiligen. De systeemdruk wordt gemeten
met een elektronische sensor. Systeemaansluitingen
aan de drukzijde zijn uitgevoerd als beveiligde afsluit-
kogelkranen. Alle fittingen bevinden zich op een draai-
bare basisplaat voor een meer variabele opstelling van
de hydraulica. Ontgassen vindt plaats met behulp van
de RVS centrifugaalpomp in combinatie met een verti-
caal opgestelde RVS vacuüm sproeibuis. Deze is voor-

zien van een vacuüm sproeikop, peilstokontgassing en
druk- / niveaubewaking.
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

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. Vacuüm-sproeibuis-
ontgassing van het inhoud- en bijvulwater in zelfop-
timaliserende werking met permanente en bijvulont-
gassing. Gecontroleerde bijvulling, automatische stop
en storingsmelding bij overschrijden van de looptijd
en/of het aantal cycli. Verwerken van het signaal van
een contactwatermeter voor de begrenzing van de
maximale hoeveelheid of voor de capaciteitsmeting
van ionenwisselaars in de bijvulleiding. Documentatie
en controle van het complete systeem t.a.v. de boven-
genoemde parameters.
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