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Descriere

Caracteristici

Reflex Exvoid T ½” S,  
Ventil aerisire automat, 180°C, 10 bar
Cod articol: 9250600

Reflex Exvoid T,

Ventilul de aerisire automat Exvoid T (aerisitor de 
coloană) este folosit pentru eliminarea aerului și a 
altor gaze din sistemele de încălzire, solar și de apă 
răcită, în circuit închis, în condiții de funcționare 
constantă, în procesele de umplere după golirea 
sistemului sau în procesul de umplere a unei instalații 
noi.
Ventilele automate Exvoid T sunt montate în puncte 
înalte din sistem sau în puncte de colectare special 
identificate. Indicat pentru de apă și amestec apă + 
glicol, cu o concentrație de glicol de 25÷50%.

Mod de operare
Pentru a asigura o funcționare sigură, automată și 
continuă, sistemul de aerisire al Reflex Exvoid T
colectează gazele într-o cameră de aer (de destindere) 
cu dimensiuni generoase, având secțiunea
transversală mult mai mare față de secțiunea 
transversală a conductei de tranzit al lichidului. Acest
lucru face ca nivelul apei din cameră să scadă și 
plutitorul să coboare, antrenând deschiderea supapei
de dezaerare odată ce atinge o anumită adâncime. 
Combinația dintre o supapă cu flotor multiplu și o
cameră de aer cu dimensiuni generoase asigură o 
funcționare perfectă, chiar și atunci când există
fluctuații de presiune extreme.

Prezentare Generală
�� Carcasă din alamă
�� Supapă de aerisire cu fiabilitate ridicată
�� Pentru instalare verticală
�� Cu sistem de conectare Rp ½” sau AG ⅜” și racord 
filetat G ½” la supapa de aerisire
�� Domeniul de temperaturi până la 110°C/180°C 
�� Presiune 10 bar
�� Conceput pentru ventilare sau aerisire, cu 
fiabilitate ridicată
�� Aerisire se realizează fără surgeri de lichid, 
funcţionarea este precisă şi fiabilă, ventilul este 
neblocabil
�� Operare sigură, chiar dacă sistemul este încărcat 
cu impurități.

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 T ½” S
Material carcasă alamă
Poziție corp ventil vertical
Temperatura maximă de operare 180°C
Presiune max. admisă 10 bar
Conexiune IG ½”
Conexiune ventil G ½”
Tip conexiune filet
Diametru 63 mm
Înălțime 122 mm
Lățime 78 mm
Masă 0,64 kg

122 mm


