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Descriere

Caracteristici

Reflex Exvoid A 114.3 Separator de microbule, oțel 
Cu racord sudat, 110°C, 10 bar
Cod articol: 8251130

Reflex Exvoid oțel

Este un separator de aer și microbule de gaz, din 
oțel, pentru conducte orizontale, pentru sisteme de 
încălzire și de apă răcită, în circuit închis, umplut cu 
lichid (agent termic).
Indicat pentru apă sau amestec apă+glicol, cu o 
concentrație de glicol de 25÷50%.
Reflex Exvoid oțel are o secțiune transversală
mai mare decât dimensiunea transversală a
conexiunii, ceea ce reduce viteza de curgere în
separator. În același timp, fluxul de lichid este
ghidat către o structură din plasă de sârmă
specială. Turbulența care rezultă determină
mișcarea naturală a bulelor de gaz pe direcție
verticală, cu acumulare în partea superioară,
fiind eliminate din sistem prin ventilul
automat Exvoid T1.
Evacuarea gazului colectat în partea superioară a 
separatorului se realizează permanent prin ventilul de 
aerisire automat Reflex Exvoid-T1, prevăzut cu vană 
de închidere integrată. 
�� Elimină aerul liber circulant şi bulele de gaz
�� Construcţie durabilă din oţel solid
�� Lucrează complet automat în regim de funcţionare 
continuă
�� Produce doar o scădere minimă, constantă a 
presiunii
�� Permite o echilibrare hidraulică semnificativ mai 
rapidă după procesul de umplere
�� Previne dezvoltarea zgomotelor, uzura provocată 
de coroziune şi pierderile de presiune cauzate de 
formarea unor mari cantităţi de aer captiv
�� Combinaţie cuprinzătoare a diferitelor presiuni de 
operare, temperaturi şi materiale 

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.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Tip A 114.3
Culoare gri
Material carcasă oțel
Poziție țevi de conexiune orizontal
Poziție corp separator vertical
Temperatura maximă de operare 110°C
Presiune max. admisă 10 bar
Conexiune 114,3 mm
Tip conexiune racord sudat
Debit volumic max. admisibil 47,0 m³/h
KVS 244,3 m³/h
Diametru 206 mm
Înălțime 740 mm
Lungime conexiune 370 mm
Masă 9,00 kg

740 mm


