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1 Pokyny k návodu na obsluhu 
Tento návod na obsluhu je podstatnou pomôckou k bezpečnej a bezchybnej funkcii prístroja. 
Za škody, ktoré vznikajú nedodržaním tohto návodu na obsluhu, nepreberá firma Reflex Winkelmann 
GmbH žiadne ručenie. Doplňujúco k tomuto návodu na obsluhu je potrebné dodržiavať národné 
zákonné predpisy a ustanovenia v krajine inštalácie (úrazová prevencia, ochrana životného prostredia, 
bezpečné a odborné práce atď.). 

 
Upozornenie! 
Tento návod na obsluhu je potrebné každou osobou, ktorá montuje tieto prístroje alebo 
prevádza iné práce na prístroji, pred použitím starostlivo prečítať a používať. Návod je 
potrebné dodať prevádzkovateľovi prístroja a uchovávať týmto na dosah ruky v blízkosti 
prístroja. 

 

2 Ručenie a poskytnutie záruky 
Prístroj je skonštruovaný podľa posledného stavu techniky a uznávaných bezpečnostno-technických 
predpisov. Predsa však môžu pri použití vznikať nebezpečenstvá pre telo a život personálu príp. tretích 
osôb ako aj poškodenia na zariadení alebo na vecných hodnotách. 
Tu sa nesmú vykonať žiadne zmeny, ako napríklad na hydraulickom zariadení alebo zásahy do 
zapojenia na prístroji. 
Ručenie a poskytnutie záruky výrobcu je vylúčené, keď sú spôsobené jednou alebo viacerými 
príčinami: 

• Použitím prístroja v rozpore s určením. 

• Neodborným uvedením do prevádzky, obsluhou, údržbou, technickou údržbou, opravou a 
montážou prístroja. 

• Nedodržaním bezpečnostných pokynov v tomto návode na obsluhu. 

• Prevádzkovaním prístroja pri chybných alebo neporiadne upevnených bezpečnostných 
zariadeniach / ochranných zariadeniach. 

• Otvoriť kryt elektrického riadenia. 

• Nie včasnou realizáciou údržbárskych a inšpekčných prác. 

• Použitím neschválených náhradných dielov a dielov príslušenstva. 

 
Predpokladom pre nároky na poskytnutie záruky je odborná montáž a uvedenie prístroja do 
prevádzky. 
 
 

 
Upozornenie! 
Nechajte previesť prvotné uvedenie do prevádzky ako aj ročnú údržbu prostredníctvom 
odborného personálu. 
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3 Bezpečnosť 
Nasledujúce pokyny sa používajú v návode na obsluhu.  
 

 NEBEZPEČENSTVO  
Nebezpečenstvo života / Ťažké zdravotné škody 
• Upozornenie v spojení so signálnym slovom „Nebezpečenstvo“ označuje bezprostredne 

hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k smrti alebo k ťažkým (ireverzibilným) poraneniam. 
 

 VAROVANIE  
Ťažké zdravotné škody 
• Upozornenie v spojení so signálnym slovom „Varovanie“ označuje hroziace nebezpečenstvo, 

ktoré môže viesť k smrti alebo k ťažkým (ireverzibilným) poraneniam. 
 

 POZOR  
Zdravotné škody 
• Upozornenie v spojení so signálnym slovom „Pozor“ označuje nebezpečenstvo, ktoré môže 

viesť k ľahkým (reverzibilným) poraneniam. 
 

POZOR  
Vecné škody 
• Upozornenie v spojení so signálnym slovom „Pozor“ označuje situáciu, ktorá môže viesť ku 

škodám na výrobku samotnom alebo na predmetoch v jeho okolí. 
 

 

 
Upozornenie! 
Tento symbol v spojení so signálnym slovom „Pokyn“ označuje užitočné tipy a odporúčania 
pre efektívnu manipuláciu s výrobkom. 

 

3.1 Požiadavky na personál 
Montáž a prevádzka sa smú prevádzať len odborným personálom alebo špeciálne zaškoleným 
personálom. 
Elektrickú prípojku a kabeláž prístroja je potrebné vykonať odborníkom podľa platných národných a 
miestnych predpisov. 
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3.2 Osobná ochranná výstroj 
 

 
 

Noste pri všetkých prácach na zariadení v ktorom je namontovaný prístroj, predpísanú osobnú 
ochrannú výstroj, napr. chránič sluchu, chránič očí, bezpečnostnú obuv, ochrannú helmu, ochranný 
odev, ochranné rukavice. 
Údaje o osobnej ochrannej výstroji sa nachádzajú v národných predpisoch príslušnej krajiny 
prevádzkovateľa. 
 

3.3 Použitie podľa určenia 
Oblasti použitia pre prístroj sú systémy zariadení pre stacionárne vykurovacie a chladiace okruhy. 
Prevádzka sa smie uskutočniť len v korózne technicky uzavretých systémoch s nasledujúcimi vodami: 

• Nekorozívne. 

• Chemicky neagresívne. 

• Nejedovaté. 

Minimalizujte prístup vzdušného kyslíka v celom systéme zariadení a v napájaní vodou. 
 

 
Upozornenie! 
Zaistite kvalitu zásobovanej vody podľa predpisov špecifických pre krajinu. 
• Napríklad VDI 2035 alebo SIA 384-1. 

 

3.4 Neprípustné prevádzkové podmienky 
Prístroj nie je vhodný pre nasledujúce podmienky: 

• Pre vonkajšie použitie. 

• Pre použitie s minerálnymi olejmi. 

• Pre použitie s horľavými médiami. 

• Pre použitie s destilovanou vodou. 

• Pre použitie s plne odsolenou vodou. 
 

 
Upozornenie! 
Zmeny na hydraulickom zariadení alebo zásahy do zapojenia sú neprípustné. 
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3.5 Zvyšné riziká 
Prístroj je vyrobený podľa aktuálneho stavu techniky. Napriek tomu sa nedajú zvyšné riziká vylúčiť. 
 

 VAROVANIE  
Nebezpečenstvo požiaru vplyvom otvorených zápalných zdrojov 
Kryt prístroja pozostáva z horľavého materiálu a je citlivý na horúčavu. 
• Vyhýbajte sa extrémnej horúčave a zápalným zdrojom (plamene alebo iskry). 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo popálenia na horúcich povrchoch 
Vo vykurovacích zariadeniach môže dôjsť prostredníctvom vysokých povrchových teplôt k 
popáleninám kože. 
• Noste ochranné rukavice. 
• Upevnite zodpovedajúce varovné pokyny v blízkosti prístroja. 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku kvapaliny unikajúcej pod tlakom 
Na prípojkách môže dôjsť pri chybnej montáži, demontáži alebo údržbárskych prácach k 
popáleninám a poraneniam, keď horúca voda alebo horúca para pod tlakom náhle uniká. 
• Zaistite odbornú montáž, demontáž alebo údržbárske práce. 
• Zaistite, aby zariadenie bolo bez tlaku skôr, než prevediete montáž, demontáž alebo 

údržbárske práce na prípojkách. 
 

 POZOR  
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku vysokej hmotnosti prístroja 
V dôsledku hmotnosti prístroja existuje nebezpečenstvo telesných škôd a úrazov. 
• Pracujte poprípade pri montáži alebo demontáži s druhou osobou. 

 

POZOR  

Škody na prístroji v dôsledku prepravy 
Pri neodbornej preprave môžu vznikať poškodenia na prístroji. 
• Chráňte prípojky pred poškodeniami s vhodnými krytmi. 
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4 Popis prístrojov 
Servitec Mini je odplyňovacie zariadenie pre vodu v malých zariadeniach až do objemu zariadení 1 m3. 
 

4.1 Prehľadné zobrazenie 
 

1 Odvzdušňovacia mriežka  

 

2 Záves k vyklopeniu  

3 Riadenie  
4 Vstup pre vodu s obsahom plynu  
5 Zachytávač nečistôt  
6 Výstup pre odplynenú vodu  

7 V smere šípky sklopiteľné smerom hore  
   

4.2 Identifikácia 
Údaje k výrobcovi, roku výroby, výrobnom čísle ako aj technické údaje je potrebné vybrať z typového 
štítka. Typový štítok sa nachádza na zadnej strane riadenia, vo vnútri zariadenia. 
 

 
 

Zápis na typovom štítku Význam 

Type Označenie prístrojov 

Serial No. Sériové číslo 

min. / max. allowable pressure P Minimálny / Maximálny prípustný tlak 

min. / max. continuous operating temperature Minimálna / Maximálna trvalá prevádzková 
teplota 

Year built Rok výroby 
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4.3 Funkcia 

 
 

1 Vákuum ťahať  3 Vysunúť 
2 Vstrieknuť  4 Doba kľudu 

 
Reflex Servitec Mini môže odplyňovať vodu zariadenia v rozprašovacom potrubí. Cez dýzu sa 
rozprašuje voda s obsahom plynu do rozprašovacieho potrubia. Čerpadlo odsáva z rozprašovacieho 
potrubia vodu a čerpá ju do systému. Zariadenie je nastavené tak, že čerpadlo potrubiu odoberie viac 
vody ako môže dodatočne doprúdiť cez dýzu. Tým vzniká v rozprašovacom potrubí podtlak, ktorý 
vyvolá efekt odplynenia. Ak sa odpojí čerpadlo, tak voda prúdi do rozprašovacieho potrubia a posúva 
vyhnaný plyn cez špeciálnu armetúru smerom von.  
 

4.4 Rozsah dodávky 
Rozsah dodávky sa popisuje na dodacom liste a obsah sa zobrazí na obale.  
Skontrolujte okamžite po príjme tovaru dodávku na kompletnosť a poškodenia. Zobrazte okamžite 
možné škody vzniknuté pri preprave. 
 

Základné vybavenie k odplyňovaniu: 

• Prístroj 

• 2 guľové kohúty pre odplyňovacie prípojky 

• Návod na obsluhu 

• Vŕtacia šablóna a skrutkovacia súprava pre montáž na stenu 

 

  



Technické údaje 
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4.5 Voliteľné prídavné vybavenie 
Nasledujúce doplňujúce výbavy sú k dostaniu popri prístroji: 

• Fillcontrol Plus Compact s externým snímačom tlaku pre dopĺňanie s vodou. 

• Fillsoft / Fillsoft zero pre zmäkčenie / odsolenie doplňovanej vody z vodovodnej siete. 
 

 
Upozornenie! 
S príslušenstvom sa dodávajú návody na obsluhu. 

 

 

 
Upozornenie! 
Napojenie na sieť vykurovacej vody alebo studenej vody má nasledovať externe. 

 

 

5 Technické údaje 
 

Prípustná prívodná teplota: 60 °C 
Prípustná vonkajšia teplota: 0 °C - 45 °C 

Prípustný navýšený prevádzkový tlak: 4,0 bar 
Stupeň separácie uvoľnených plynov: ≤ 90 % 
Stupeň separácie voľných plynov: 100% 

Stupeň ochrany: IP 54 
Elektrický výkon: 60 W 
Elektrická prípojka: 230 V; 50 Hz 
Elektický príkon: 0,3 A 

Elektrické napätie riadiacej jednotky: 230 V 
Hladina hluku: 55 dB 
Hmotnosť: 5,6 kg 

Výška: 420 mm 
Šírka: 295 mm 
Hĺbka: 220 mm 
Prípojka: 1/2 " 
Objem zariadenia: 1 m³ 
Pracovný tlak: 0,5 - 2,5 bar 
Prípustný navýšený prevádzkový tlak: 4 bar 
Max. prípustná prevádzková teplota: 60 °C 

 
  



 

Montáž 
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6 Montáž 
 

 NEBEZPEČENSTVO  
Životu nebezpečné poranenia v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom. 
Pri dotyku so súčiastkami vedúcimi prúd vznikajú životu nebezpečné poranenia. 
• Zaistite, aby prívodné vedenie k prístroju bolo zapnuté bez napätia a bolo zaistené proti 

znovuzapojeniu. 
• Zaistite, aby sa zariadenie nemohlo znovu zapnúť inými osobami. 
• Zaistite, aby sa montážne práce na elektrickej prípojke prístroja prevádzali len 

prostredníctvom odborníka na elektrinu a podľa miestnych platných elektrotechnických 
predpisov. 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku kvapaliny unikajúcej pod tlakom 
Na prípojkách môže dôjsť pri chybnej montáži, demontáži alebo údržbárskych prácach k 
popáleninám a poraneniam, keď horúca voda alebo horúca para pod tlakom náhle uniká. 
• Zaistite odbornú montáž, demontáž alebo údržbárske práce. 
• Zaistite, aby zariadenie bolo bez tlaku skôr, než prevediete montáž, demontáž alebo 

údržbárske práce na prípojkách. 
 
 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo popálenia na horúcich povrchoch 
Vo vykurovacích zariadeniach môže dôjsť prostredníctvom vysokých povrchových teplôt k 
popáleninám kože. 
• Noste ochranné rukavice. 
• Upevnite zodpovedajúce varovné pokyny v blízkosti prístroja. 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo poranenia vplyvom pádov alebo nárazov 
Modriny vplyvom pádov alebo nárazov na častiach zariadenia počas montáže. 
• Noste osobnú ochrannú výstroj (ochrannú helmu, ochranný odev, ochranné rukavice, 

bezpečnostnú obuv). 
 

 
Upozornenie! 
Potvrďte odbornú montáž a uvedenie do prevádzky v potvrdení o montáži a uvedení do 
prevádzky. Toto je predpokladom pre nároky na poskytnutie záruky. 
–  Nechajte previesť prvotné uvedenie do prevádzky a ročnú údržbu prostredníctvom 

zákazníckeho servisu podniku firmy Reflex. 
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6.1 Kontrola stavu pri dodaní 
Prístroj sa pred expedíciou dôkladne skontroluje a zabalí. Poškodenia počas prepravy sa nedajú 
vylúčiť. 
 
Postupujte nasledovne: 

1. Skontrolujte po príjme tovaru dodávku. 

• Na kompletnosť. 

• Na možné poškodenia v dôsledku prepravy. 

2. Dokumentujte poškodenia. 

3. Kontaktujte špeditéra, aby ste reklamovali škody. 

 

6.2 Prípravy 
Stav dodaného prístroja: 

• Skontrolujte všetky nákrutky na prístroji na pevné dotiahnutie. Dotiahnite skrutky, keď je to 
nevyhnutné. 

Prípravy pre prípojku prístroja na systém zariadení: 

• Bezbariérový prístup k systému zariadení. 

• Úroveň a pevná inštalačná plocha pre prístroj. 

• Nemrznúci, dobre prevetraný priestor. 

– Izbová teplota > 0 - 45 °C. 

• Elektrická prípojka. 

– 230 V~, 50 Hz, 16 A s predradeným FI-ochranným spínačom(Vypínací prúd 0,03 A). 
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6.3 Prípojka 
Základ variantu zariadenia Servitec Mini 
 

1 Servitec Mini  

 

2 Voda s obsahom plynu  

3 Odplynená voda  
 

• Prípojka 2 x DN 15 

• max. dĺžka vedenia 5m 

 

 

 
Upozornenie! 
Na bodoch napojenia k potrubnej sieti je potrebné používať bariéry. 

 

 
Upozornenie! 
Odporúčame napojenie na existujúcu potrubnú sieť prostredníctvom flexibilného 

hadicového spojenia (predovšetkým v budovách s vysokými požiadavkami na 
protihlukovú ochranu). 
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6.4 Realizácia 
 

 
Upozornenie! 
Pohybom transportu k nasledujúcemu miestu použitia, sa môžu uvoľniť skrutkové spoje 
prípojok v prístroji. 
–  Skontrolujte pred použitím prístroja skrutkové spoje na pevné dotiahnutie a ich 

tesnosť. 
 

 
Upozornenie! 
Zabráňte netesnostiam na prípojkách. 
• Rešpektujte pri napojení prístroja so systémom zariadení, aby sa prípojky k 

odplyňovaniu a dopĺňaniu nepretočili. 

 
Postupujte nasledovne:  

• Pripojte prístroj na stranu spätného chodu systému zariadení. 

– Tým zabezpečíte to, že sa prevádzkuje v prípustnom tlakovom a teplotnom rozsahu.  

• Pripojte prístroj pri systéme zariadení s primiešaním spätného chodu alebo hydraulickou 
odbočkou pred zmiešavací bod.  

– Tým zabezpečíte odplynenie vody v hlavnom objemovom prietoku „V“ pri teplotách 
≤ 60 °C. 

POZOR – Škody v dôsledku neodbornej prípojky! Dbajte na prídavné zaťaženia prístroja pomocou 
prípojok potrubí alebo hadicových spojení k systému zariadení. Zaistite montáž bez napnutia prípojok 
k systému zariadení. Postarajte sa v prípade potreby o podperu potrubí.  
POZOR – Vecné škody v dôsledku netesností! Vecné škody na systéme zariadení v dôsledku netesností 
na prípojných potrubiach k prístroju. Používajte prípojné potrubia so zodpovedajúcou odolnosťou voči 
systémovej teplote systému zariadení.  
Postupujte nasledovne: 

1 Namontujte prístroj na stenu, viď kapitola 6.4.3 "Hydraulická prípojka" na strane 16.  

2 Kompletujte prípojky zo strany vody z prístroja k systému zariadení, . 
 

 
Upozornenie! 
Dbajte pri prípojke na obsluhu armatúr a možnosti privedenia prípojných potrubí.  
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6.4.1 Montáž uzavieracích ventilov 
 

1 Uzavierací ventil s filtračnou vložkou  

 

2 Uzavierací ventil  
3 Prípojné potrubie  
 
Prípojné potrubia (3, modré) sú 
predmontované z výroby. Uzavieracie ventily 
(1) a (2) budú pred montážou na stenu 
namontované na prístroj zo strany konštrukcie. 

 

 

6.4.2 Montáž na stenu 

POZOR  

Škody vplyvom prenosu zvuku a hluku na časti budovy 
• Nemontujte prístroj na postavené steny (napr. Rigips steny , atď.), ktoré môžu fungovať ako 

rezonančné teleso. 
 

1 vŕtacia šablóna  

 

2 Skrutkovacia súprava  

 
Prístroj sa montuje na stenu s pomocou otvorov 
určených na zadnej strane krytu. Upevňovacie 
prostriedky je potrebné skontrolovať a príp. 
prispôsobiť pred montážou zodpovedajúco 
charakteru steny. 

 

 

 
Upozornenie! 
Používajte priloženú vŕtaciu šablónu a skrutkovaciu súpravu pre montáž na stenu. 
1. Fixujte vŕtaciu šablónu s lepiacim pásom na stenu. 
2. Vŕtajte otvory pre zavesenie prístroja 
3. Odstráňte vŕtaciu šablónu. 
4 Zaveste prístroj. 

 
  



Montáž 
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6.4.3 Hydraulická prípojka 
Preveďte napojenie odplyňovacích potrubí „DC“ podľa nasledujúcej schémy: 
 

 
 
Dodržujte pritom nasledujúce body: 

• Vyhýbajte sa preťaženiu zachytávača nečistôt prístrojom v dôsledku vniknutia hrubej nečistoty. 

• Napojte odplyňovacie potrubie s obsahom plynu pred odplyňovacie potrubie s nízkym obsahom 
plynu (videné v smere prúdenia zariadenia). 

• Uprednostnite pri napojení stranu spätného chodu systému zariadení. 

– Teplota vody musí ležať v rozsahu 0 °C – 60 °C, aby sa zabezpečil dostatočný výkon 
odplynenia. 

 
  



 

Uvedenie do prevádzky 
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7 Uvedenie do prevádzky 
 

 
Upozornenie! 
Nechajte previesť prvotné uvedenie do prevádzky ako aj ročnú údržbu prostredníctvom 
odborného personálu. 

 

7.1 Predpoklady pre uvedenie do prevádzky 
Prístroj je pripravený pre uvedenie do prevádzky, keď sú ukončené práce popísané v kapitole Montáž. 

• Bezpečné upevnenie prístroja je vytvorené. 

• Prípojky prístroja k zariadeniu sú vytvorené a udržanie tlaku zariadení je pripravené k prevádzke. 

– Odplyňovacie potrubie k systému zariadení (výstup z prístroja). 

– Odplyňovacie potrubie zo systému zariadení (vstup z prístroja). 

• Prípojné potrubia prístroja sú pred uvedením do prevádzky vypláchnuté a v prípade potreby 
zbavené zvyškov po zváraní a nečistoty. 

• Systém zariadení je naplnený s vodou a odvzdušnený nahrubo od plynov. 

– Cirkulácia cez celý systém zariadení je tým zabezpečená. 

 

7.2 Nastavenie plniaceho tlaku systému zariadení 
Skôr, než sa prevedie pre Servitec Mini uvedenie do prevádzky, je potrebné naplniť systém zariadení. 
Objem Servitec Mini sa musí zohľadniť pre systém zariadení. Postupujte nasledovne: 

1 Otvorte guľové kohúty prístroja.  

– Voda prúdi a vzduch uniká cez odplyňovací ventil.  

2 Zistite plniaci tlak pre systém zariadení:  

–  Plniaci tlak „pF“: pF[bar] = p0 + 0,3 bar 

–  Prívodný tlak „p0“: p0[bar]  = pstat + 0,2 bar  

–  Statický tlak „pstat“: pstat [bar] = výška [meter] / 10 

3 Skontrolujte plniaci tlak systému zariadení.  

4 Naplňte s vodou systém zariadení.  

–  Až je dosiahnutý potrebný plniaci tlak. 
  



Uvedenie do prevádzky 
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7.3 Prevedenie uvedenia do prevádzky 
Pre prístroj vytvorte napájanie: 

1 Pripojte zásuvný kontakt prístroja na napájanie. 

2 Stlačte tlačidlo „Auto“ na ovládacom paneli riadenia. 
 

 
Upozornenie! 
Systémový tlak sa eviduje automaticky cez integrovaný tlakový senzor. 
•  Servitec Mini zisťuje pri uvedení do prevádzky vždy aktuálny systémový tlak a vydáva 

hlásenie pri poklese tlaku o -0,3 bar.  
•  Ak je systémový tlak menší ako 0,5 bar, tak nastane varovanie o nedostatku vody. 

Zvýšte zodpovedajúco systémový tlak.  
 

 

 
Upozornenie! 
Odporúčame, ešte raz skontrolovať menovitú hodnotu udržania tlaku (systémový tlak) 2 
týždne po uvedení do prevádzky Servitec Mini a príp. zariadenia doplniť. 

 

 

7.4 Potvrdenie o montáži a potvrdenie o uvedení do prevádzky  
 

 
Upozornenie! 
Potvrdenie o montáži a potvrdenie o uvedení do prevádzky sa nachádza na konci návodu 
na obsluhu. 

 

 
  



 

Prevádzka 
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8 Prevádzka 
8.1 Automatická prevádzka 
Automatická prevádzka obsahuje oba prevádzkové režimy Trvalé odplyňovanie a Intervalové 
odplyňovanie. 
 

 
Upozornenie! 
Počiatočný čas procesov odplynenia sa stanoví pomocou času pri prvom štarte. 
K Reset a k novému Setting počiatočný čas, viď kapitola 9.3 "Reset" na strane 22. 

 

Trvalé odplyňovanie  
Tento režim sa spustí pri prvom uvedení do prevádzky s tlačidlom Auto. Cez stanovené časové 
obdobie viacerých hodín za deň, nasledujú viaceré odplyňovacie cykly bez časov prestávok. Pre denný 
čas štartu sa berie čas prvého uvedenia do prevádzky.  
Intervalové odplyňovanie  
Tento režim pozostáva z opakujúcich sa intervalov. Medzi intervalmi sa dodržiava čas prestávky. Po 
uplynutí trvalého odplyňovania sa spúšťa automaticky intervalové odplyňovanie. 
 

8.2 Zastavovacia prevádzka 
Stlačte na riadení tlačidlo „Stop“, aby ste aktivovali zastavovaciu prevádzku. Auto-LED dióda z 
ovládacieho panela zhasne, Stop-LED dióda svieti.  
V zastavovacej prevádzke je prístroj až na zobrazenie v displeji bez funkcie. Tu sa nekoná žiadne 
monitorovanie funkcie. Vákuové čerpadlo je vypnuté. 
 

 
Upozornenie! 
Ak je zastavovacia prevádzka aktivovaná dlhšie ako 4 hodiny, tak sa spustí chybové 
hlásenie. 

 

 

8.3 Opätovné uvedenie do prevádzky 

 
Upozornenie! 
Opätovné uvedenie do prevádzky po dlhšom čase prestoja sa uskutočňuje pomocou 
stlačenia tlačidla „Auto“. 

 

 
  



Riadenie 
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9 Riadenie 
9.1 Manipulácia s ovládacím panelom 
 

1 Odplynenie-LED dióda 
• svieti zelená počas funkcie 

vstrekovania, . 

 

 

2 Stav vody-LED dióda 
• svieti pri varovaní červená 

 

3 Čerpadlo -LED dióda 
• svieti zelená v prevádzke 

 

4 Stop-tlačidlo/LED dióda 
• pre zastavovaciu prevádzku 
• svieti žltá 

 

5 Auto-tlačidlo/LED dióda 
• Pre trvalú prevádzku 
• poruchové hlásenia potvrdiť 
• svieti zelená  

 

6 Error-LED 
• svieti v prípade chyby červená 

 

 
 

 

9.2 Hlásenia 
Ak sa vyskytnú chyby v prevádzke zariadenia, tak sa tieto vizualizujú cez Error-LED diódu v súvislosti s 
ďalšími LED diódami. 

• Chyby sa musia potvrdiť s tlačidlom Auto. 

–  Zariadenie zostáva až do potvrdenia v chybovom stave.  

• Varovania sa nemusia potvrdiť. Zariadenie beží ďalej.  

–  Akonáhle je odstránená príčina varovania, tak zhasne zodpovedajúca LED dióda. 

 
  



 

Riadenie 
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Tabuľka chýb 

ER-
Kód 

Chyba Príčina Odstránenie 

02.1 Error-LED dióda a stav 
vody-LED dióda 
svietia (Nedostatok 
vody) 

• Zachytávač nečistôt 
upchatý. 

• Prívodné potrubie 
blokované. 

• Tlak vo vákuovom 
čerpadle prekročený 
nadol. 

• Vyčistite zachytávač 
nečistôt. 

• Prívodné potrubia 
odblokovať. 

08 Error-LED dióda svieti • Pretrhnutie kábla. 
–  Žiadne spojenie 

senzora k doske 
plošných spojov. 

• Skontrolujte káblové 
spojenie. 

• Chybný konštrukčný 
diel vymeniť. 

14 Error-LED dióda a 
Odplyňovanie-LED 
dióda svietia(Čas 
vysunutia) 

• Odplyňovacie potrubie 
zatvorené.  

• Zachytávač nečistôt 
upchatý. 

• Nastaviteľná hodnota 
prekročená. 

• Odplyňovacie potrubie 
otvoriť. 

• Vyčistite zachytávač 
nečistôt. 

19 Error-LED dióda svieti 
a Stop-LED dióda bliká 
(Stop ≥ 4 hodiny) 

Dlhšie ako 4 hodiny v 
zastavovacom režime. 

Riadenie nastavte na 
automatickú prevádzku. 

 
 
Varovania 
(zariadenie beží ďalej) 

ER-
Kód 

Chyba Príčina Odstránenie 

01 Stav vody-LED dióda a 
Auto-LED dióda 
svietia(Minimálny tlak) 

• Strata vody v 
zariadení.  

• Porucha vákuového 
čerpadla. 

• Expanzná nádoba 
vadná. 

• Skontrolujte stav vody. 
• Skontrolujte vákuové 

čerpadlo. 
• Skontrolujte expanznú 

nádobu. 

10 Error-LED dióda bliká 
(maximálny tlak) 

Tlak prekračuje maximálny 
tlak o 2,5 bar. 

Znížiť tlak na meracom 
prevodníku. 

 

  



Riadenie 
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9.3 Reset 
Keď sa má zariadenie vyresetovať na nastavenie z výroby, tak môžete previesť Reset. 

1. Zaistite, aby sa zariadenie nachádzalo v zastavovacom režime. 

2. Stlačte súčasne tlačidlo Auto a tlačidlo Stop dlhšie ako 5 sekúnd. Všetky LED diódy blikajú 
krátkodobo. 

3. Pustite znovu tlačidlo Stop a tlačidlo Auto. 
Reset sa prevedie a prístroj začne so štartovacou routinou. 

 

 
Upozornenie! 
Po Reset sa prevádzkové časy trvalého odplyňovania a intervalového odplyňovania 
automaticky od tohto času nanovo taktujú, viď kapitola 8.1 "Automatická prevádzka" na 
strane 19. 

 

 
  



 

Údržba 
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10 Údržba 
 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo popálenia na horúcich povrchoch 
Vo vykurovacích zariadeniach môže dôjsť prostredníctvom vysokých povrchových teplôt k 
popáleninám kože. 
• Noste ochranné rukavice. 
• Upevnite zodpovedajúce varovné pokyny v blízkosti prístroja. 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku kvapaliny unikajúcej pod tlakom 
Na prípojkách môže dôjsť pri chybnej montáži, demontáži alebo údržbárskych prácach k 
popáleninám a poraneniam, keď horúca voda alebo horúca para pod tlakom náhle uniká. 
• Zaistite odbornú montáž, demontáž alebo údržbárske práce. 
• Zaistite, aby zariadenie bolo bez tlaku skôr, než prevediete montáž, demontáž alebo 

údržbárske práce na prípojkách. 

 
 

Na prístroji ’Servitec’ je potrebné prevádzať údržbu každý rok. 
 

 
Upozornenie! 
Údržbárske práce nechajte vykonávať len odborným personálom a tieto si potvrďte. 

 

 
  



Údržba 
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10.1 Plán údržby 
Plán údržby je zhrnutím pravidelných činností v rámci údržby. 
 

Činnosť 

Kontrola 

Čakať 

Vyčistiť Interval 

Skontrolujte tesnosť 
• Nákrutky prípojok 
• Odplyňovací ventil 

x x 
 

ročne 

Funkčná kontrola vákuového čerpadla. 
1.  Stop-tlačidlo min. 2 sek. držte stlačené. 

–  Čerpadlo nabehne. 
–  Čerpadlo nechajte bežať max. 30 sek.  

2.  Vyčkajte dve minúty 
3.  Proces sa môže opakovať opätovným stlačením. 

x  

 

ročne 

Vyčistite zachytávač nečistôt, viď kapitola 10.2 "Vyčistiť" 
na strane 25 

x x x Závislé od 
prevádzkových 

podmienok 
 
  



 

Údržba 
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10.2 Vyčistiť 
Vyčistite zachytávač nečistôt 
Najneskôr po uplynutí doby trvalého odplyňovania je potrebné vyčistiť zachytávač nečistôt v 
odplyňovacom potrubí. Kontrola zachytávača nečistôt je potrebná aj po procese plnenia alebo po 
dlhšej prevádzke. 
 

 
 

1. Stlačte tlačidlo „Stop“ na obslužnom paneli riadenia. 

– Prístroj je bez funkcie a vákuové čerpadlo sa vypína. 

2. Zatvorte guľový kohút (1) pred zachytávačom nečistôt (2). 

3. Vytočte pomaly uzáver so sitom. 

– Zvyšný tlak v kuse potrubia sa odbúra. 

4. Vytiahnite sito z uzáveru. 

5. Vyčistite sito s mäkkou kefkou a vypláchnite ho pod čistou vodou. 

6. Skontrolujte tesnenie na poškodenie a v prípade potreby ho vymeňte. 

7. Nasaďte sito do uzáveru a zatočte uzáver so sitom do krytu zachytávača nečistôt (2). 

8. Otvorte guľový kohút (1) pred zachytávačom nečistôt (2). 

9. Stlačte tlačidlo „Auto“ na obslužnom paneli riadenia. 

– Prístroj sa zapne a vákuové čerpadlo je v prevádzke. 

 
  



Demontáž 
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11 Demontáž 
 

 NEBEZPEČENSTVO  
Životu nebezpečné poranenia v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom. 
Pri dotyku so súčiastkami vedúcimi prúd vznikajú životu nebezpečné poranenia. 
• Zaistite, aby prívodné vedenie k prístroju bolo zapnuté bez napätia a bolo zaistené proti 

znovuzapojeniu. 
• Zaistite, aby sa zariadenie nemohlo znovu zapnúť inými osobami. 
• Zaistite, aby sa montážne práce na elektrickej prípojke prístroja prevádzali len 

prostredníctvom odborníka na elektrinu a podľa miestnych platných elektrotechnických 
predpisov. 

 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo popálenia 
Unikajúce, horúce médium môže viesť k popáleninám. 
• Udržujte dostatočný odstup k unikajúcemu médiu. 
• Noste vhodnú osobnú ochrannú výstroj (ochranné rukavice, ochranné okuliare). 

 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo popálenia na horúcich povrchoch 
Vo vykurovacích zariadeniach môže dôjsť prostredníctvom vysokých povrchových teplôt k 
popáleninám kože. 
• Noste ochranné rukavice. 
• Upevnite zodpovedajúce varovné pokyny v blízkosti prístroja. 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku kvapaliny unikajúcej pod tlakom 
Na prípojkách môže dôjsť pri chybnej montáži, demontáži alebo údržbárskych prácach k 
popáleninám a poraneniam, keď horúca voda alebo horúca para pod tlakom náhle uniká. 
• Zaistite odbornú montáž, demontáž alebo údržbárske práce. 
• Zaistite, aby zariadenie bolo bez tlaku skôr, než prevediete montáž, demontáž alebo 

údržbárske práce na prípojkách. 
 

 

 POZOR  
Nebezpečenstvo poranenia pri kontakte s vodou s obsahom glykolu 
V systémoch zariadení pre chladiace okruhy to môže viesť pri kontakte s vodou s obsahom glykolu 
k podráždeniam kože a očí. 
• Noste osobnú ochrannú výstroj (napríklad ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné 

okuliare). 

 



 

Likvidácia 
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Pred demontážou je potrebné odplyňovacie potrubia od zariadenia k prístroju zablokovať a prístroj 
zbaviť tlaku. Odpojte následne prístroj od elektrických napätí. 
Postupujte nasledovne: 

1. Nastavte riadenie prístroja do zastavovacej prevádzky. 

2. Zablokujte prípojky prístroja pre odplyňovacie potrubia. 

3. Odpojte systém zariadení od elektrických napätí. 

4. Vytiahnite sieťovú zástrčku prístroja z napájania. 

5. Zaistite systém zariadení proti opätovnému zapnutiu. 

  NEBEZPEČENSTVO – Životu nebezpečné poranenia v dôsledku zasiahnutia elektrickým 
prúdom. Na častiach dosky plošných spojov prístroja môže po vytiahnutí sieťovej zástrčky z 
napájania byť prítomné elektrické napätie 230 V. Odpojte pred odobratím krytov riadenie 
prístroja kompletne z napájania. Skontrolujte stav bez napätia dosky plošných spojov. 

6. Demontujte odplyňovacie potrubia z prístroja. 

– Dbajte na to, aby sa uzávery prístroja pri demontáži potrubí nepretočili. 

– Odpojte potrubia pomaly a zachytávajte unikajúcu zvyškovú vodu príp. do nádoby. 

7. Odstráňte prístroj z oblasti zariadenia. 

8. Vyprázdnite prístroj kompletne od zvyškovej vody. 

– Otvorte na prístroji prípojky pre odplyňovacie potrubia. 

– Zachytávajte zvyškovú vodu s vhodnou nádobou. 
 

Demontáž prístroja je ukončená. 
 

12 Likvidácia 
Vedomé alebo nevedomé ďalšie použitie opotrebovaných konštrukčných dielov môže viesť k 
ohrozeniu osôb, životného prostredia a zariadenia. 
Preto dodržujte nasledujúce body: 

• Prevádzkovateľ je zodpovedný za odbornú likvidáciu. 

• Likvidácia len prostredníctvom odborného personálu. 

• Po ukončení doby použitia, zariadenie rozoberte do rôznych oddeliteľných materiálov a priveďte 
k špecializovanému podniku na recykláciu. 

 

 
Upozornenie! 
Nasledujúce obsiahnuté materiály sú plne recyklovateľné: 
• EPP (kryt) 
• ABS (riadenie Frontcover) 
• PP (riadenie Backcover) 
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13 Dodatok 
13.1 Zákaznícky servis podniku firmy Reflex 
Centrálny zákaznícky servis podniku 
Centrálne telefónne číslo: +49 (0)2382 7069 - 0 
Telefónne číslo zákazníckeho servisu podniku: +49 (0)2382 7069 - 9505 
Fax: +49 (0)2382 7069 - 9523 
E-Mail: service@reflex.de 
 
Technická horúca linka 
Pre otázky k našim produktom 
Telefónne číslo: +49 (0)2382 7069-9546 
Pondelok až piatok od 8:00 hod. do 16:30 hod. 
 

13.2 Konformita / Normy 
Vyhlásenia o zhode (konformite) prístroja sú k dispozícii na Homepage firmy Reflex. 
www.reflex-winkelmann.com/konformitaetserklaerungen 
 

Alternatívne môžete tiež oskenovať QR kód: 

 
 

13.3 Poskytnutie záruky 
Tu platia príslušné zákonné podmienky poskytnutia záruky. 
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SK Potvrdenie o montáži a potvrdenie o uvedení do prevádzky  - Prístroj bol namontovaný 
podľa návodu na obsluhu a bol uvedený do prevádzky. Nastavenie riadenia zodpovedá 
miestnym pomerom. 
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