
→ Degazarea fiabilă și permanentă cu
   completare automată a apei

→ Economisiți până la 10,6% energie 
    și optimizați transferul de căldură

→ Siguranța sistemului pe termen
    lung datorită calității excelente a apei

Nou:

Degazarea în tub cu pulverizare în vid 
pentru sisteme de dimensiuni medii

Informații suplimentare:
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Beneficii dintr-o privire
+ Degazarea centrală a conținutului și a apei de completare 
   de înaltă performanță

+ Siguranță în funcționare și durată de viață lungă a întregului 
    sistem de încălzire sau apă răcită

+ Mediu perfect de transfer de căldură pentru mai multă 
   eficiență și până la 10,6% economii de energie

+ Fără post-ventilație descentralizată costisitoare, precum și 
    economii la separatoarele de aer mecanice descentralizate

+ Funcție controlată de completare cu apă de completare 
    complet  degazată

+ Ușor de instalat și de comandat datorită funcției plug-and-play și
    controlului aplicației

Combinația cu un separator de murdărie și 
nămol duce la o sinergie foarte eficientă pentru 
funcționarea optimă a sistemului.

Informații generale
Influența calității apei are un impact imens asupra comportamentului de funcționare al sistemelor de încălzire și apă răcită. Cavitățile 
de gaz din sistemele de încălzire și apă răcită afectează funcționalitatea și pot duce la o defecțiune totală a componentelor și sistemelor 
instalației. Acestea reduc eficiența transferului de energie și duc la riscuri de coroziune. Coroziunea conduce la formarea murdăriei și 
nămolului în circuitele de încălzire și apă răcită, ceea ce poate duce la deteriorarea suplimentară a întregului sistem. Sistemele de 
degazare, precum degazarea în tub cu pulverizare în vid Servitec, îndepărtează gazele din sistem. Rezultă o hidraulică optimizată a 
sistemului cu un mediu fără gaz pentru transfer de căldură eficient și o durată de viață mai lungă a sistemului de încălzire și apă răcită.

Servitec S

Reflex Control Smart 

Și mai inteligent: cu Reflex Control Smart, 
Servitec S poate fi operat acum prin 
telefon inteligent. Acesta este un serviciu 
digital suplimentar pentru instalator 
pentru a efectua o punere simplă în 
funcțiune. Utilizatorii finali pot ajusta, de 
asemenea, orele individuale de degazare, 
cum ar fi zilele săptămânale și orele de 
funcționare. Mesajele de defecțiune sunt 
afișate în aplicație - de exemplu, dacă este 
detectată o pierdere de apă sau o avarie.
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Punere în funcțiune rapidă și ușoară
Parametrizarea modului de degazare 
(degazare continuă sau la intervale, mod 
ralanti, număr de cicluri) inc. zilele 
săptămânii și pe ore
Asistent de întreținere și depanare
Afișarea presiunii sistemului
Actualizări software pt. controlul 
sistemului
Afișarea mesajelor de eroare

Servitec S cu app control

Acum disponibil
pt. Android și iOS

Domenii de aplicare

 Z Sisteme de dimensiuni medii, cum ar fi clădiri de apartamente, 
clădiri de școli mici, mici clădiri comerciale și de birouri

 Z Volumul sistemului până la 6 m³ (apă) 
sau până la 4 m³ (amestecuri apă-glicol)

 Z Sistem de degazare descentralizat

 Z Punerea în funcțiune a sistemelor de încălzire și apă răcită cu 
radiatoare panou în sisteme cu presiune ridicată pentru 
îndepărtarea buzunarelor de aer și gaz

Presiune până la

4.5 bar

Volumsistem
până la 

6 m³

Putere termică 

500 kW*

* depinde de configurația sistemului



Construcție

Instalare

Intrare apă
cu conținut de gaz

Umplere /
completare

apă

Vane de 
închidere cu
acționare

Ieșire apă
degazată

Vană de închidere
cu filtru de impurități

Grup diafragme

Controller

Supapă de gaz

Tub pt. degazare în vid

Funcționare
Degazarea apei din instalație are loc cu ajutorul unei duze 
de pulverizare

1. Pompa cuplează, nivelul apei scade și este generat un vid în
tubul cu pulverizare în vid. Apa din circuit (opțional apă de
completare) este atomizată (prin duza de pulverizare) în vidul
generat, eliberând gazele dizolvate datorită vidului (presiunii
negative) și a suprafeței mari de contact.

2. Pompa decuplează. Apa este pulverizată până când tubul cu
pulverizare în vid este umplut complet. În cazul în care există
o solicitare activă de completare, o comutare permite apei de
completare cu conținut ridicat de gaz intrarea în tub pentru a
fi degazată și ea.

3. Dacă pompa este oprită, procesul de degazare continuă până 
când tubul cu pulverizare în vid este din nou completat. Gazul 
expulzat este scos prin intermediul unei supape de gaz.

4. Toate gazele eliberate sunt descărcate în siguranță de către ventilul 
automat.

Mediul degazat, acum nesaturat, este capabil să absoarbă din 
nou gaz din sistemul de apă, reducând constant concentrația 
de gaz din întregul sistem de apă.

DN 15

DN 15, DN 20 (8m-25m)

DN 15, DN 20 (8m-25m)
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 Z Conexiune la rețeaua de conducte existentă prin utilizarea conexiunilor 
flexibile. Servitec este integrat pe partea de sistem, în circuitul de retur și 
înainte de orice eventuale alte conectări de echipamente.

 Z Instalarea în circuitul principal de retur asigură o funcție 
optimă de degazare.

 Z Pt. conectarea directă a sistemelor de degazare Servitec la sistemele de apă 
potabilă, trebuie utilizat un separator de sistem, cum ar fi Reflex Fillset.

 Z În perioada de acționare pompă pt. presiune negativă nu există apă în 
tubul de degazare, la calcularea volumului de expansiune trebuie să se țină 
cont de rezerva de apă VD= 1 litru.

 Z Pe o lungime a conductei de până la 8 m, se recomandă pt. liniile de 
extracție/revenire DN 15. Pt. lungime până în 25 m se recomandă DN20.

 Z Dacă linia de umplere/completare depășește 4 m, între Servitec și 
separatorul de sistem (Fillset în cazul nostru) trebuie să fie instalat un 
dispozitiv de protecție împotriva șocurilor hidraulice Refix WG 
(compensarea expansiunii mediului dependent de temperatură).

Reflexomat

linie expansiune

Generator termic

Umplere/completare apă

Scurgere
on-site
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≥ 500 ≥ 500

 Z Integrați liniile de conectare (extracție și revenire) de sus, 
lateral sau de jos ca țeavă imersată. 
Nu folosiți niciodată conectarea de jos fără imersare 
(murdăria poate accesa cu ușurință sistemul de degazare).

 Z Mențineți o distanță minimă de 500 mm între punctele 
de conectare ale liniei extracție și ale liniei de revenire, 
respectați direcția de curgere (întâi linia de extracție și 
apoi linia de revenire pe sensul de curgere) și instalați 
echipamentul pe circuitul principal de retur.

Conectarea liniilor 
de extracție și 

revenire pe sus
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conductă principală de retur

Detaliu conexiune hidraulică pt. Servitec

Servitec S

Conectarea liniilor 
de extracție și 

revenire pe jos, cu 
imersare în 

conducta 
principală de retur

Conectarea liniilor 
de extracție și 

revenire pe lataral, 
cu respectarea 

sensului de curgere 
pe conducta 

principală de retur
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 Z Presiunea admisă a sistemului: 
0,5 - 4,5 bar

 Z Volum maxim sistem: 
- apă: 6 m³ 
- apă-glicol (25-50% glicol): 4 m³

 Z Temperatura de funcționare 
admisă: 70°C

 Z Temperatura ambiantă admisă: 
0 - 35°C

 Z Tensiune electrică: 230 V / 50 Hz

 Z Racorduri intrare, ieșire, 
umplere/completare: G ½"

 Z Separarea gazelor dizolvate: 
până la 90%

 Z Separarea gazelor libere: 
până la 100%

 Z Debit volumic parțial: 
- până la 0,08 m³/h

 Z Presiune minimă la intrare 
apă: 0,1 bar

 Z Consum de energie electrică: 
<0,2 kW (degazare continuă)

 Z Nivel zgomot <55 dB (A)
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Servitec S

H

T
B

Tip Cod articol T x B x H 
[mm]

Volum total sistem VA [m³] 
apă / apă-glicol

Presiune operare 
[bar]

Capacitate 
umplere/completare

[m³/h] 
Masă
[kg]

70 °C Servitec S 8832000 209 x 340 x 571 până la 6* / până la 4* 0,5 – 4,5 până la 0,08 12,5

* Volum total sistem/ volumul de completare trebuie luat în considerare pentru sistemul specific

+ Accesorii 

Modul I/O
Z          Două ieșiri analogice suplimentare
    pentru controlul presiunii și nivelului 

 Z Șase intrări digitale liber programabile 

 Z Șase ieșiri plutitoare liber programabile

 Z Interfață RS-485 instalată din fabrică

 Z Module separate I/O

 Z Următoarele protocoale de comunicare sunt compatibile: 
→ Lonworks  
→ Profibus-DP 
→    Modbus RTU

 Z Protocol Lonworks Digital: la cerere

Interfață RS-485

 Z Întreținere de la distanță de către Serviciul Reflex 

 Z Management simplu 
al mai multor instalații

Control Remote

Tip Cod articol

RS-485 Interface

RS-485 Interface la cerere

Protocol comunicare Vă rugăm să specificați 
protocolul la comandă

Modul I/O Servitec 8860400

Control Remote

Cutie suplimentară 8910800

Taxă utilizare 8910810

Contract de întreținere la distanță 8910805

Punere în funcțiune

PIF Servitec 7945600

Module BUS
Z Pentru schimbul de date între controller (RS485) și 

  BMS-ul clădirii 
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Reflex Remote Portal cu interfață intuitivă




