
Reflex Variomat riadiaca jednotka VS 1, pre tlak
udržiavať, odplyňovať a dopĺňať, 6 bar
Číslo výrobku: 8910100

Vlastnosti

popis
Regulačná jednotka Reflex Variomat
,hydraulický a riadiaci modul na udržiavanie tlaku, od-
plynenie a doplňovanie v uzavretých okruhoch vykuro-
vacej vody a chladenia.Vyrobené podľa DIN EN 12828
a požiadaviek VDI 4708 so značkou CE.Vhodné na po-
užitie v oblastiach citlivých na hluk.

Funkčná jednotka pozostávajúca z hydraulickej časti
a riadiacej a ovládacej jednotky Control Basic. Oba sú
ergonomické a ľahko sa udržiavajú v modulárnom na
podlahe stojacom ráme vyrobenom z presných eloxo-
vaných hliníkových profilov EV 1 a s označením CE.

Hydraulická časť:
Udržiavanie tlaku sa realizuje pomocou odstredivého
čerpadla z nehrdzavejúcej ocele v spojení s robustným
guľovým ventilom so servopohonom odolným proti ne-
čistotám s protiprúdovým filtrom a prepúšťacím ven-
tilom. Poistný ventil slúži na ochranu tlaku pripojenej
základnej nádoby Variomat VG alebo primárnej nádo-
by VF. Tlak v systéme sa meria pomocou elektronické-
ho snímača. Systémové prípojky na výtlačnej strane sú
ukončené uzatváracími guľovými ventilmi so zaistením.
Všetky armatúry sú umiestnené na otočnej základovej
doske pre variabilnejšie usporiadanie hydrauliky.

Ovládací prvok Control Basic je integrovaný v robust-
nom plastovom kryte, v ktorom je umiestnená silová a
komunikačná elektronika a ovládací panel s klávesni-
cou odolnou voči nečistotám. Control Basic je plne au-
tomatické, voľne parametrizovateľné mikroprocesorové
riadenie s hodinami v reálnom čase, rozlišujúcou pa-

mäťou chýb a parametrov, dvojriadkový textový disp-
lej pre tlak systému, hladinu naplnenia nádoby a všet-
ky príslušné prevádzkové a poruchové hlásenia, LED
displej prevádzkových režimov a súhrnné chybové hlá-
senia. Komunikačná elektronika pozostávajúca z:

Z rozhrania RS 485 ako dátového rozhrania alebo na
pripojenie voliteľných komunikačných komponen-
tov

Z beznapäťový výstup na preposielanie hromadnej
správy

Z digitálny vstup na spracovanie signálu kontaktné-
ho vodomeru

Z Výstup 230 V na pripojenie doplňovacieho elektro-
magnetického ventilu ovládaný výškou hladiny.

Riadiaca jednotka je kompletne zmontovaná a zapoje-
ná, pripravená na pripojenie v súlade s predpismi VDE,
sieťový napájací kábel a sieťová zástrčka, systémové
prípojky pomocou integrovaných uzáverov.

Funkčnosť udržiavania tlaku v rozsahu +/- 0,2 bar
vrátane monitorovania čerpadla. Optimalizované od-
plynenie vody v systéme prostredníctvom patentova-
nej, plne automatickej regulácie prekročenia s cyklami
pre kontinuálne, intervalové a dodatočné odplynenie.
Riadené doplňovanie vody, automatické prerušenie a
chybové hlásenie pri prekročení doby chodu a / alebo
počtu cyklov. Spracovanie signálu z kontaktného vodo-
meru na obmedzenie maximálneho množstva a / ale-

bo na vyhodnotenie kapacity iónomeničov v doplňova-
com potrubí. Dokumentácia a kontrola celého systému
s ohľadom na uvedené parametre.
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