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Descriere

Caracteristici

Unitate de Control Variomat VS 1 SC, 
Pentru presurizare, degazare și umplere/completare
Cod articol: 8910107

Unitate de Control Variomat VS 1 SC

Este un dispozitiv de comandă și control, conceput 
pentru a funcționa împreună cu un vas Variomat VG 
și opțional cu vase secundare Variomat VF, pentru a 
asigura o presiune constantă în instalație, în limitele 
a +/- 0,2 bar, degazare la presiune atmosferică și 
umplere/completare automată, pentru sistemele 
de încălzire și de apă răcită, în circuit închis. 
Dispozitivul este construit în conformitate cu DIN 
EN 12828 și este prevăzut cu marcajul CE. Adecvat 
pentru cerințe cu nivel scăzut de zgomot. 
Este alcătuită din partea hidraulică și o unitate de 
operare Reflex Control Basic. Ambele sunt integrate 
pe un cadru modular de pardoseală, cu picioare și 
tălpi, realizat din profile de aluminiu anodizat EV 1, 
cu marcaj CE. 
Partea hidraulică
Presurizarea este implementată folosind o pompă 
de circulație din oțel inoxidabil împreună cu o vană 
cu bilă, motorizată, robustă, rezistentă la murdărie, 
cu colector de murdărie în amonte ca dispozitiv 
de preaplin. Este inclusă o supapă de siguranță 
pentru a acționa ca un dispozitiv de protecție a 
presiunii pentru vasul primar Variomat VG și/sau 
vasul secundar VF care urmează să fie conectat. 
Presiunea sistemului este măsurată cu un senzor 
electronic. Conexiunile sistemului pe partea de 
presiune sunt implementate cu vane de închidere de 
rezervă. Acţionarea vanei de completare se realizează 
direct prin unitatea de control Reflex. Vana cu bilă, 
rezistentă la murdărie, controlată de un motor, este 
conectată electric și hidraulic din fabrică. Toate 
fitingurile sunt amplasate pe o placă de bază rotativă 
pentru a permite o asamblare ușoară pe șantier.

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. 
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

Unitate de comandă complet asamblată și cablată gata 
de conectare conform reglementărilor VDE, cablu de 
alimentare la rețea și ștecher, conexiuni la sistem prin 
vane de închidere integrate. Funcționarea presurizării 
în limitele +/- 0,2 bar inclusiv monitorizarea 
pompei. Sistem optimizat de degazare a apei datorită 
controlului patentat, complet automat al preaplinului, 

cu cicluri pentru degazare continuă, pe interval 
și continuu. Completare controlată, întrerupere 
automată și mesaj de eroare la depășirea duratei de 
funcționare și/sau a numărului de cicluri. Prelucrarea 
semnalului unui apometru cu contact electric pentru 
limita de volum maximă și/sau evaluarea capacității 
cartușelor de dedurizare/demineralizare situate în 
linia de completare.

Controlul (presiunii) se realizează prin citirea 
presiunii sistemului prin intermediul unui traductor 
de presiune și menținerea presiunii setată în limitele 
de toleranță de +/- 0,2 bari. Degazarea (la presiune 
atmosferică) a unui debit parțial al apei din instalație 
este realizată în conformitate cu opțiunea pt. unul 
din cele 3 moduri de degazare disponibile. După o 
perioadă de degazare continuă (reglabilă și în funcție 
de volumul instalației) la pornire, comanda se trece 
automat la un mod economic (degazare la un anumit 
interval de timp sau ulterioară). Când se activează 
umplerea/completarea apei, mesajul de eroare va fi 
declanșat dacă ciclul de completare a apei depășește 
o limită de timp și / sau dacă nr. de cicluri de 
completare este depășit într-o anumită perioadă.

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 Variomat 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.

Reflex Cloud CAD Webcatalog

681 mm

Tip VS 1 SC
Poziționare Unitate de Control Separat de vasul VG
Nr. pompe 1
Tip Unitate de operare Control Basic
Temp. max. permisă în instalație 105°C
Pres. max. permisă de operare 6 bar
Setare p0 (presiune minimă) < 2,5 bar
Nivel zgomot 55 dB(A)
Clasă de protecție IP54
Temp. permanentă de operare 0 ÷ 70°C
Temp. mediu ambient 0 ÷ 35°C
Alimentare electrică 230V/50Hz
Conexiuni linia de expansiune 2 x Rp 1’’
Conexiune alimentare apă Rp ½’’
Putere electrică 0,70 kW
Înălțime 681 mm
Lățime 470 mm
Adâncime 570 mm
Masă 25,00 kg




