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Descriere

Caracteristici

Carcasă Reflex Fillsoft FG II,
Armătură pt. tratare apă de umplere/completare
Cod articol: 9125661

Carcasa Reflex Fillsoft II

Armătură pentru cartușul Reflex Fillsoft sau Reflex 
Fillsoft Zero destinat tratării apei de umplere/
completare, prin intermediul procesului de schimb 
ionic, pentru protecția generatorului de căldură. 
Sistem de încălzire cu apă caldă conform VDI 2035.
În carcasa Reflex Fillsoft II pot fi introduse 2 cartușe 
Reflex Fillsoft pt. dedurizare sau 2 cartușe Reflex 
Fillsoft Zero pt. dedurizare și desalinizarea apei de 
umplere/completare.
Carcasa goală, cu suport de montare pe perete este 
pregătită pentru echiparea opțională cu:

�� 2 x Cartuș Fillsoft cu rășină, culoare verde, tip FSP 
6000 pentru dedurizarea apei sau 
�� 2 x Cartuș Fillsoft Zero cu rășină, culoare gri, tip 
FZP 3000 pentru desalinizarea și dedurizarea apei

Ansamblul Fillsoft II este alcătuit din:

�� 2 x Carcasă cilindrică din polipropilenă cu 
capac cu racorduri filetate din alamă ce permite 
introducerea unei perechi identice de cartușe 
Fillsoft sau Fillsoft Zero. Se poate intercala un 
dispozitiv de amestec Reflex Softmix,
�� Limitator debit
�� Vană de închidere cu bilă, vană de eșantionare

Componentele sunt dispuse într-un montaj 
compact pentru instalarea pe conducta de umplere/
completare.

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.
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Tip FG II
Temperatură max. de operare 40°C
Presiune max. de operare 8 bar
Conexiune intrare Rp ½ ”
Conexiune ieșire Rp ½ ”
Număr cartușe 2 buc.
Înălțime 600 mm
Lățime 380 mm
Masă 3,60 kg

600 mm


