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Descriere

Caracteristici

Unitate de Control Reflexomat RS 90/1, 
Pentru vas de bază RG 200/6 bar până la RG 600/6 bar
Cod articol: 8880111

Unitate de Control Reflexomat RS 90

Unitate de control Reflexomat RS 90/1, sistem de 
presurizare dinamic cu un singur compresor, cu 
posibilitate suplimentară de monitorizare automată 
a apei de umplere/completare pentru sistemele de 
încălzirea și de apă răcită.
Dispozitivul este construit în conformitate cu EN 
12828 și este prevăzut cu marcajul CE.
 
Construcție:
Unitatea este alcătuită din partea pneumatică și o 
unitate de operare Reflex Control Basic. Ambele 
sunt montate pe o consolă dedicată, fixată deasupra 
vasului de bază RG. Partea pneumatică a unității de 
presurizare este prevăzută cu un compresor de aer 
fără ulei în combinație cu o vană solenoidală pentru 
descărcare de aer. Presiunea sistemului este măsurată 
prin intermediul unui senzor electronic de presiune.

 Sistem Pneumatic:
�� Compresor cu aer comprimat (fără ulei)
�� Vană cu solenoid, de descărcare a aerului, aprobată 
conform TÜV
�� Supapă de siguranță, pentru protecția la presiune a 
vasului de expansiune cu membrană
�� Furtunuri de conectare pneumatice

Unitatea de comandă este livrată complet asamblată 
și prevăzută cu un cablu electric de 2 metri lungime 
și un stecher pentru conectarea la rețeaua electrică.
Reflex Control Basic este integrat într-o cutie din 
plastic rezistent, care are o clasă de protecție IP 54 și 
în care sunt introduse toate componentele electrice 
și electronice. 

Panoul de control este alcătuit dintr-un afișaj și o 
tastatură cu membrană care este rezistentă la praf și 
murdărie.
Control Basic este o unitate de control complet 
automată cu programare simplă a microprocesorului. 
În ecranul LCD cu două linii, modul de funcționare, 
defecțiunile, conținutul de apă al vasului de 
expansiune RG și presiunea sistemului sunt indicate 
în text simplu. (Afișaj în 16 limbi).
De asemenea, două LED-uri funcționale indică faptul 
că unitatea este în modul automat și/sau funcționează 
defectuos. Controllerul dispune de o memorie de 
parametri și erori. În acest fel este posibilă afișarea în 
ordine cronologică a ultimelor 20 de mesaje de eroare 
cu indicarea datei și a orei.. 

Unitatea de control standard este prevăzută cu:
�� Interfață RS 485 pentru transferul informațiilor 
complete de operare către un BMS,
�� Ieșire fără potențial pentru erori comune,
��  Intrare pentru semnalul de impuls al contorului de 
apa cu contact electric,
�� Ieșire de 230 V pt. conectare la un sistem automat 
de umplere/completare

Funcționare:
Se asigură menținerea presiunii în limita de toleranță 
de +/- 0,1 bari. Comanda este prevăzută cu o ieșire 
de 230 V, care oferă posibilitatea de a activa un 
sistem extern de umplere/completare cu apă. Când 
se activează umplerea / completarea apei, mesajul 
de eroare va fi declanșat dacă ciclul de preparare a 
apei depășește o limită de timp și / sau dacă numărul 
de cicluri de completare este depășit într-o anumită 
perioadă. 

Acest lucru va duce la un mesaj de eroare în ambele 
cazuri și la întrerupere. 

Documentați parametrii sistemului HVAC (putere 
termică totală [kW], presiune statică [bar], 
temperaturi tur/retur [°C], volum total de apă din 
instalație [litri], concentrație antigel [%]) în care 
este conectată Stația Reflexomat pt. a se asigura  
funcționarea în parametrii nominali.
Construit în conformitate cu DIN EN 12828 și 
cerințele VDI 4708, cu marcaj CE.

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe https://reflex.cadprofi.com 
Introduceti codul de articol format din 7 cifre in căsuța Search și obțineți următoarele formate de 
fișere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.

Tip RS 90/1 
Poziționare Unitate de Control Cu montare pe 

vasul RG
Nr. compresoare 1
Tip Unitate de operare Control Basic
Temp. maximă permisă în operare 70°C
Pres. maximă permisă de operare 6 bar
Nivel zgomot 72 dB(A)
Clasă de protecție IP54
Alimentare electrică 230V/50Hz
Putere electrică 0,75 kW
Înălțime 395 mm
Lățime 340 mm
Adâncime 593 mm
Masă 21,00 kg

Reflex Cloud CAD Webcatalog

395 mm



Bridă ridicare
Dispozitiv transport
(de la 1000 litri)

Supapă de siguranță

Vas principal RG
Disponibil pt. 6, 10 și 
16 bar

Vopsea interioară cu protecţie 
la coroziune

Detector ruptură 
membrană MBM II

Membrană 
Material de calitate 
ridicată şi fiabil 

Racord flexibil 
Asigură funcţionarea optimă
a senzorului de nivel 

Capsulă manometrică 
(senzor de nivel) 
Pentru determinarea gradului
de umplere al vasului 
principal RG

Unitate de control RS Vas primar RG

Cel mai fiabil și mai 
silențios compresor 

Unitatea de control

Suport robust pentru 
compresor și
unitatea de control

Accesorii

+

+

Dispozitive de control de ultimă generație 
atât în funcționare cât și în proiectare. 
Garantează confort maxim de operare. 
Toate comenzile Unității de Control Reflex 
(Variomat, Reflexomat, Servitec, Variomat 
Giga) au fost proiectate în conformitate cu 
un ghid de proiectare unitar
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Structură stație Reflexomat
Stațiile de presurizare Reflexomat se pot achiziționa doar comandând împreună Unitatea de Control RS și vas primar RG / vas primar 
RG + vas secundar RF. Achiziționarea unei stații Reflexomat trebuie făcută pe baza unei dimensionări ce presupune cunoașterea 
următoarelor date tehnice de bază din instalația termică în care urmează să fie amplasată:

- Putere termică [kW]
- Înălțime statică [m]
- Volum total de apă [m3]
- Temperatură tur/retur și tip instalație (încălzire sau apă răcită) [°C]

Reflexomat



 Z Două module suplimentare analogice
pentru controlul presiunii şi al nivelului

 Z

 Z

Şase intrări digitale liber programabile 

Şase ieşiri semnal diferenţial liber programabile

 Z

 Z

Instrument Software

Pentru operarea a până la 10 unităţi Reflexomat într-o 

reţea hidraulică cu o lungime de maxim 1000 m

Module BUS
Z Pentru schimbul de date între controller 

     și BMS-ul clădirii 

 Z

 Z

Semnalizare rupere membrană în unități Reflomat 
Constă dintr-un releu și un electrod  

(montare din fabrică)

 Z

 Z

 Z

Tensiune electrică: 230 V/50 Hz 

Comutare cu ieșire plutitoare

Furnizat doar pt. vas cu 

cuplaj MBM

Module I/O

Master-Slave MBM II - detector de rupere membrană

 Z Reflex Service - întreținere la distanță 
→ portal cu interfață intuitivă 

 Z Administrare simplă pt. sisteme multiple

Control Remote

+ Accesorii Reflexomat care se comandă separat

Fillvalve vană cu solenoid
Z          Vană cu bilă acționată de un solenoid
Z Pt. sistem de umplere/completare

     automată la Reflexomat 
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Accesorii Reflexomat

Stație Reflexomat
Echipamentul Reflexomat este o staţie de menţinere a presiunii, comandată cu ajutorul unui compresor, rezervată sistemelor de 
apă de încălzire şi răcire. În principal, echipamentul Reflexomat este compus dintr-o unitate de comandă şi cel puţin un vas de 
expansiune reflexomat. Conectarea suplimentară a unor vase secundare este posibilă opţional. O membrană separă vasul de 
expansiune într-o cameră cu aer şi o cameră cu lichid. În acest fel este împiedicată pătrunderea oxigenului din camera cu aer în 
camera cu lichid.

Unitate de Comandă Reflexomat (RS …/1)
Z

Z

Z

Z

Z

1 compresor

Până la 12 MW

Cu Unitate de Control separată de vas

Vas de expansiune de 200-5000 litri

Se poate instala un număr de vase secundare RF



230 V

230 V

230 V

Opțiuni de umplere/completare pt. 
Reflexomat

Reflexomat 
împreună un și ul

atât pentru tă cât și sistemele de încălzire de eroziune și coroziune provocate de 
microbulele de aer și aerul dizolvat la nivel molecular în apă Umplerea/completarea ă

ă l - ă vasul minim admisibil

Umplere/completare automată cu Reflex Fillvalve

Umplerea/completarea (make-up) este controlată de Fillvalve 
Reflex - electrovană cu solenoid  folosind presiunea apei de 
alimentare. Dacă alimentarea se face dintr-un sistem de apă 
potabilă, trebuie instalat în amonte Fillset - separator de sistem 
integrat, testat DVGW.

Umplere/completare automată cu Reflex Fillcontrol

Reflix Fillcontrol Auto este o stație de umplere/completare cu 
pompă integrată (vas de separare a sistemului pentru a izola 
sistemul de apa potabilă, conform prevederilor din DIN 
1988). Reflex Fillcontrol Auto se utilizează în general atunci 
când presiunea apei potabile de alimentare este prea mică 
pentru realizarea directă fără sprijinul pompei sau când este 
nevoie de un vas intermediar pentru a separa apa din 
instalație de sistemul de apă potabilă.

Umplere/completare automată și degazare cu Reflex Servitec

Servitec asigură degazare apei din instalație și - în modul 
Levelcontrol - asigură completarea automată atunci când 
nivelul apei din vasul Reflexomat atinge nivelul minim 
admisibil. 
Dacă se face alimentarea din rețeaua de apă potabilă, trebuie 
instalat în amonte un Fillset Impuls pt. separarea sistemelor.
Se asigură degazarea apei din instalație și degazarea apei de 
completare
Evită problemele de aer cauzate de bule libere de gaz în 
punctele înalte ale sistemului, în pompe de circulație sau în 
supapele de control 

Fillvalve Fillset

Fillset

Servitec

Fillcontrol Auto

Conexiune G½"

Umplere/completare apă
Presiunea apei din 
rețeaua de alimentare 
necesară: min. 1,3 bar 
mai mare decât 
presiunea finală din  
Reflexomat

Umplere/completare apă
max. 6 bar

Umplere/completare apă

max. 5.5 bar,
4 m³/h
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Aceaste 3 diagrame sunt doar pentru ilustrarea diferitelor conexiunii. Ele trebuie să fie adaptate la condițiile locale concrete și detaliate.



RS
580/1

RS
90/1

RS
150/1

RS
300/1

RS
400/1

Atunci când selectați unitatea de control pentru sistemele cu apă de răcire până la 30°C, 
numai 50% din puterea termică nominală poate fi inclusă în calcul.

Linii de expansiune DN 25
1"

DN 32
1¼"

DN 40
1½"

DN 50
2"

DN 65 DN 80 DN 100

Q /kW
Lungime ≤ 10 m

2,100 3,600 4,800 7,500 14,000 19,000 29,000

Q /kW
Lungime > 10 m ≤ 30 m 1,400 2,500 3,200 5,000 9,500 13,000 20,000

Metodă alternativă de calcul

+

0.2 bar [ ≤100 °C ]**

0.5 bar [ 105 °C ]**

0.7 bar [ 110 °C ]**

1.2 bar [ 120 °C ]**

p0 ≥
H [m]*
10

* H = înălțime statică
** Temperatură de siguranță

Selecție Unitatea de Control Reflexomat

Selecție linie de expansiune funcție de puterea termică

Dacă linia de expansiune este mai lungă de 30 m, vă recomandăm să alegeți o dimensiune mai mare.

Puterea totală a sistemului generator de căldură Q [MW] 

p0 [bar]

Unitate de Control Reflexomat cu  1 compresor

Reflexomat cu 1 compresor

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Z Reflexomat Silent 
Compact (RSC) este 
echivalent cu RS 90/1.
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Diagrame de funcționare Reflexomat
Sisteme de încălzire, temperatura maxim admisibilă în instalație 120 °C



 Z Când instalați capsula manometrică, asigurați-vă că aceasta 
este întotdeauna curată (fără vopsea sau obstrucționată etc.) .

 Z Conexiunile vasului primar Reflexomat RG la linia de 
expansiune trebuie să fie întotdeauna un racord flexibil pentru a 
asigura funcționarea corectă a senzorului de nivel (capsula 
monometrică).

 Z Vasele trebuie să fie amplasate pe o bază plană, poziționate 
vertical și în picioare. Unitatea de control trebuie să fie 
poziționată la același nivel cu vasele.

 Z Când utilizați vase secundare, utilizați întotdeauna 
aceleași capacitate ca la vasul primar.

Notă 
Vă rugăm să consultați instrucțiunile noastre detaliate din Manual 
Operare Reflexomat în timpul instalării și punerii în funcțiune. 
https://reflex-romania.ro/product/manuale-de-operare/

Exemplu
instalație

sistem cu 2 compresoare

Tub de conectare pentru 
instalarea la fața locului

La fața locului

Instalare și punere în funcțiune Reflexomat

Note pt. instalator

Dimensiuni de montaj

Temperatura camerei
0 °C până la 45°C

≥ 150 mm≥ 600 mm

≥ 500 mm

7

Această diagramă este doar pentru ilustrarea diferitelor conexiunii. Ea trebuie să fie adaptată la condițiile locale concrete și detaliată.



Reflexomat cu 1 compresor și vas intermediar Reflex V

Exemple de instalații cu Reflexomat

Dacă temperatura pe 
retur este mai mică de 
0°C sau mai mare de 
70°C, trebuie instalat 
un vas intermediar 
Reflex V pentru a 
proteja membrana 
vasului Reflexomat.

Această diagramă este doar pentru ilustrarea diferitelor conexiunii. Ea trebuie să fie adaptată la condițiile locale concrete și detaliată.

Exvoid T

Exdirt V

Separator Hidraulic Sinus

Storatherm Heat

Reflex NG

Reflexomat

Reflex V

Fillvalve

Fillset

Fillsoft II

Distribuitor-colector Sinus
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>500 mm.

MM

Kälte-Pufferspeicher

Reflexomat cu 2 compresoare și Servitec cu degazare în vid

Reflexomat cu vas secundar într-un sistem cu apă de răcire

Servitec și Reflexomat 
trebuie să comunice 
între ele (ambele sunt 
echipate cu un senzor 
de presiune).
Între aparate trebuie 
instalată o conexiune 
electrică la fața locului.

Servitec trebuie setat 
pe mod de lucru 
Levelcontrol.

Vasele secundare 
trebuie să aibă aceleași 
dimensiuni și aceeași 
capacitate ca vasul 
primar.

Pentru a preveni 
condensul pe liniile de 
expansiune, sistemul 
de menținere a 
presiunii trebuie 
conectat în mediul 
cald. 
Datorită încărcării la 
temperaturi mai 
ridicate, scăderea sub 
punctul de rouă este 
de obicei evitată.

Exvoid TExvoid T

Exdirt

Longtherm

Fillset Impuls

HydroFixx

Servitec

Fillsoft II

Reflexomat

Rezervor tampon pt. stocare ag. termic

Reflexomat

Fillvalve

Reflex

Fillset Impuls

Fillsoft I

Distribuitor-colector Sinus
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Această diagramă este doar pentru ilustrarea diferitelor conexiunii. Ea trebuie să fie adaptată la condițiile locale concrete și detaliată.

Această diagramă este doar pentru ilustrarea diferitelor conexiunii. Ea trebuie să fie adaptată la condițiile locale concrete și detaliată.

Reflexomat și Reflex 
Servitec - conexiunea 
ideală! Nu numai că face 
umplerea/completarea 
automată și eliberează
gazul dizolvat în apă, 
dar asigură și degazarea 
pentru apa de
completare. Problemele 
de aer cauzate de 
acumularea
bulelor libere de gaz  
sunt astfel evitate în
mod fiabil, iar 
problemele de coroziune 
sunt prevenite în mod 
eficient.

Extracție

Revenire

Exemple de instalații cu Reflexomat
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