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Pos: 9 /Redaktion/Steuermodule/===== Wechsel 1auf2-spaltig=====  @ 40\mod_1560521114404_0.docx @ 227512 @  @ 1 

 

Pos: 10 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Hinweise zur Betriebsanleitung @ 0\mod_1385640628827_328.docx @ 5502 @ 1 @ 1 

1 Anvisningar till driftsinstruktionerna 
Pos: 11 /Redaktion/Hinweise zur Betriebsanleitung/Hinweise zur Betriebsanleitung - kurz @ 44\mod_1594811622766_328.docx @ 255513 @  @ 1 

Dessa driftsinstruktioner är en viktig hjälp för säker och felfri användning av 

enheten. 

Reflex Winkelmann GmbH tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av 

att dessa driftsinstruktioner inte har följts. Förutom dessa driftsinstruktioner ska 

nationella lagregler och bestämmelser i uppställningslandet iakttas 

(olycksprevention, miljöskydd, säkerhets- och fackmässigt arbete o.s.v.). 

Dessa driftsinstruktioner beskriver enheten med en grundutrustning samt 

gränssnitt för en tillvalsutrustning med extra funktioner. 
Pos: 12 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Info/i -- Hinweis Lesen und Aufbewahren der Betriebsanleitung - Geraet @ 32\mod_1537528603766_328.docx @ 203062 @  @ 1 


Observera! 

Dessa instruktioner ska läsas före användningen och tillämpas av varje 

person som monterar dessa enheter eller utför andra arbeten på dem. 

Instruktionerna ska överlämnas till enhetens driftsansvarige, som ska 

förvara dem lätt åtkomliga i närheten av enheten. 

 
Pos: 13 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Haftung und Gewährleistung @ 0\mod_1385650242749_328.docx @ 5555 @ 1 @ 1 

 

 

2 Ansvar och garanti 
Pos: 14 /Redaktion/Haftung und Gewährleistung/Haftung und Gewährleistung -- Servitec - Master @ 20\mod_1459246701636_328.docx @ 111775 @  @ 1 

Enheten är konstruerad enligt aktuell teknisk nivå och vedertagna 

säkerhetstekniska regler. Trots detta kan risker uppstå för liv och lem för 

personal eller utomstående under användningen, samt medföra negativ inverkan 

på anläggningen eller på materiella värden. 

Inga förändringar, som till exempel på hydrauliken eller ingrepp i 

sammankopplingen på enheten får företas. 

Tillverkarens ansvar och garantier gäller inte om problemet kan härledas till en 

eller flera av följande orsaker: 

• Icke ändamålsenlig användning av enheten. 

• Osakkunnig idrifttagning, manövrering, service, underhåll, reparation eller 

montering av enheten. 

• Åsidosättande av säkerhetsanvisningarna i dessa driftsinstruktioner. 

• Manövrering av enheten med defekta eller icke vederbörligen anbringade 

säkerhetsdon/säkerhetsanordningar. 

• Ej inom utsatt tid utförda service- och inspektionsarbeten. 

• Användning av ej godkända reservdelar och tillbehör. 

 

En fackmässig montering och idrifttagning av enheten är en förutsättning för 

garantianspråk. 
Pos: 15 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Info/i -- Hinweis Lassen Sie die erstmalige Inbetriebnahme sowie die jährliche Wartung durch den Reflex @ 33\mod_1537528914805_328.docx @ 203088 @  @ 1 

 


Observera! 

Låt Reflex kundtjänst genomföra den första idrifttagningen och den 

årliga servicen, se kapitel 13.1 "Reflex kundtjänst" på sida 24. 

 
Pos: 17 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Sicherheit @ 0\mod_1382619048618_328.docx @ 437 @ 1 @ 1 

 

 

 

3 Säkerhet 
Pos: 18 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Symbolerklaerung @ 0\mod_1382680586035_328.docx @ 550 @ 2 @ 1 

3.1 Symbolförklaring 
Pos: 19 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Hinweise in der Anleitung @ 0\mod_1382680787396_328.docx @ 564 @ 3 @ 1 

3.1.1 Anvisningar i driftsinstruktionerna 
Pos: 20 /Redaktion/Sicherheit/Verwendete Hinweise in der Anleitung/Hinweise in der Anleitung -- ANSI @ 43\mod_1569316371334_328.docx @ 234056 @  @ 1 

Följande hänvisningar används i driftsinstruktionerna.  
 

 FARA  

Livsfara/allvarliga skador på hälsa 

• Hänvisningen tillsammans med signalordet "Fara" utmärker en 

omedelbart hotande fara som leder till döden eller allvarliga 

(irreversibla) kroppsskador. 
 

 VARNING  

Allvarliga skador på hälsa 

• Hänvisningen tillsammans med signalordet "Varning" utmärker en 

hotande fara som kan leda till döden eller allvarliga (irreversibla) 

kroppsskador. 
 

 FÖRSIKTIGHET  

Skador på hälsa 

• Hänvisningen tillsammans med signalordet "Försiktighet" utmärker en 

fara som kan leda till lätta (reversibla) kroppsskador. 
 

SE UPP  

Sakskador 

• Hänvisningen tillsammans med signalordet "Se upp" utmärker en 

situation som kan leda till skador på själva produkten eller på föremål i 

dess omgivning. 
 


Observera! 

Den här symbolen tillsammans med signalordet "Observera" utmärker 

användbara tips och förslag för effektiv användning av produkten. 

 
Pos: 21 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Anforderungen an das Personal @ 0\mod_1382685220458_328.docx @ 744 @ 2 @ 1 

 

3.2 Krav på personalen 
Pos: 22 /Redaktion/Sicherheit/Anforderungen an das Personal/Anforderungen an das Personal  Montage-Inbetriebnahme-Wartung @ 44\mod_1594811830330_328.docx @ 255540 @  @ 1 

Montering, idrifttagning och underhåll samt anslutning av de elektriska 

komponenterna får endast utföras av kvalificerad och behörig elektriker. 

 
Pos: 23 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Persoenliche_Schutzausruestung @ 1\mod_1389868713043_328.docx @ 10753 @ 2 @ 1 

 

3.3 Personlig skyddsutrustning 
Pos: 24 /Redaktion/Sicherheit/Sicherheitsausruestung/persönliche Schutzausrüstung - zweisp @ 39\mod_1560432730992_328.docx @ 226692 @  @ 1 

 
 

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning vid allt arbete på anläggningen, 

t.ex. hörselskydd, ögonskydd, skyddsskor, skyddshjälm, skyddsklädsel, 

skyddshandskar. 

Uppgifter om personlig skyddsutrustning finns i en nationella bestämmelserna i 

respektive land där drift äger rum. 

 
Pos: 25 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Bestimmungsgemaesse Verwendung @ 0\mod_1382686156877_328.docx @ 814 @ 2 @ 1 

 

3.4 Avsedd användning 
Pos: 26 /Redaktion/Sicherheit/Bestimmungsgemaesse Verwendung/DruckhalteS/Bestimmungsgemaesse Verwendung -- Reflexomate (2020-09-26 11:17:44) @ 2\mod_1395838902265_328.docx @ 16873 @  @ 1 

Enheten är en tryckhållningsstation för värme- och kylvattensystem. Den är 

avsedd för att hålla vattentryck och eftermatning av vatten i ett system. Driften 

får bara ske i korrosionstekniskt slutna system med vatten med följande 

egenskaper: 

• Ej korrosivt 

• Ej kemiskt aggressivt 

• Ej giftigt 

Tillträde av luftens syre genom permeation ska i hela värme- och 

kylvattensystemet, påfyllningsvattnet o.s.v. minimeras på ett tillförlitligt sätt 

under drift. 

 

 
Pos: 27 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Unzulaessige Betriebsbedingungen @ 0\mod_1382686299608_328.docx @ 842 @ 2 @ 1 

 

3.5 Otillåtna driftsförhållanden 
Pos: 28 /Redaktion/Sicherheit/Unzulaessige Betriebsbedingungen/Unzulaessige Betriebsbedingungen -- Spruehentgasung / Druckhaltestation @ 33\mod_1537529286080_328.docx @ 203140 @  @ 1 

Enheten är inte lämplig i följande fall: 

• I mobil anläggningsdrift. 

• För användning utomhus. 

• För användning med mineraloljor. 

• För användning med brandfarliga medier. 

• För användning med destillerat vatten. 

 


Observera! 

Förändringar av hydrauliken eller ingrepp i sammankopplingen är inte 

tillåtna. 

 
Pos: 29 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Restrisiken @ 0\mod_1382687502688_328.docx @ 870 @ 2 @ 1 

 

3.6 Restrisker 
Pos: 30 /Redaktion/Sicherheit/Restgefaehrdungen/Einleitung -- Geraete @ 0\mod_1382687551595_328.docx @ 884 @  @ 1 

Denna apparat har tillverkats i enlighet med teknikens aktuella nivå. Trots detta 

kan restrisker aldrig uteslutas. 
Pos: 31 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verbrennungsgefahr -- Hohe Oberflaechentemperaturen in Heizungsanlagen @ 17\mod_1457421590928_328.docx @ 96813 @  @ 1 

 

 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för brännskador på heta ytor 

I värmeanläggningar kan brännskador på huden uppstå på grund av höga 

yttemperaturer. 

• Använd skyddshandskar. 

• Sätt upp relevanta varningsmeddelanden i närheten av enheten. 



Apparatbeskrivning 
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Pos: 32 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verletzungsgefahr -- Ueberdruck an Rohrleitungsanschluessen - Warmwasser @ 17\mod_1457421596513_328.docx @ 96997 @  @ 1 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för kroppsskada från utträngande vätska under tryck 

Vid anslutningarna finns risk för brännskador eller kroppsskador vid felaktig 

montering, felaktig demontering eller felaktigt underhållsarbete om hett 

vatten eller het ånga under tryck plötsligt släpps ut. 

• Kontrollera att montering, demontering eller underhållsarbete utförs 

fackmässigt. 

• Kontrollera att anläggningen är trycklös innan montering, demontering 

eller underhållsarbete på anslutningarna utförs. 
 

Pos: 33 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Warnung Hohes Gewicht -- Hohes Geraetegewicht @ 17\mod_1457421602893_328.docx @ 97204 @  @ 1 

 VARNING  

Risk för kroppsskador på grund av hög vikt 

Enheterna har en hög vikt. Därigenom föreligger risk för kroppsskador och 

olyckor. 

• Använd lämpliga lyftdon för transport och montering. 

 
Pos: 35 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Geraetebeschreibung @ 0\mod_1382688150780_328.docx @ 970 @ 1 @ 1 

 

4 Apparatbeskrivning 
Pos: 36 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Beschreibung @ 0\mod_1385629992133_328.docx @ 5393 @ 2 @ 1 

4.1 Beskrivning 
Pos: 37 /Redaktion/Geraete-/  Anlagenbeschreibung/Geraet/Beschreibung/Druckhaltestation/Beschreibung -- Variomat -- Master @ 18\mod_1457938563396_328.docx @ 100645 @  @ 1 

Variomat VS 1 är en pumpstyrd tryckhållnings-, avgasnings- och 

eftermatningsstation för värme- och kylvattensystem. I stort sett består Variomat 

av en styrenhet med pumpar och minst ett expansionskärl. Ett membran i 

expansionskärlet delar in det i ett luft- och ett vattenutrymme. På så sätt 

förhindras att luftens syre tränger in i expansionsvattnet. 

Variomat VS 1 erbjuder följande säkerhet: 

• Optimering av alla förlopp för tryckhållning, avgasning och påfyllning. 

– Ingen direkt insugning av luft tack vare kontroll av tryckhållningen 

med automatisk eftermatning. 

– Inga cirkulationsproblem tack vare fria bubblor i kretsvattnet. 

– Reduktion av korrosionsskador tack vare syreborttagning från 

påfyllnings- och eftermatningsvattnet. 

 
Pos: 38 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Uebersichtsdarstellung @ 0\mod_1384527423491_328.docx @ 3048 @ 2 @ 1 

 

4.2 Översiktsframställning 
Pos: 39 /Redaktion/Geraete-/  Anlagenbeschreibung/Geraet/Übersicht/Druckhaltestation/Uebersicht -- Variomat 1 - zweisp @ 44\mod_1594884759682_328.docx @ 256293 @  @ 1 

 

 

1 Luftning och avluftning ”VE”  6 Pump ”PU” 

2 Avgasningsventil ”DV”  7 Påfyllnings- och 

tömningskran ”FD” 

3 Tryckgivare ”PIS”  8 Nivåmätning ”LIS” 

4 Överströmningsventil ”PV”  WC Anslutning eftermatning 

5 Eftermatningsventil ”WV”  EC Anslutning avgasning 

 
Pos: 40 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Identifikation @ 0\mod_1382689217798_328.docx @ 1117 @ 2 @ 1 

 

 

 

 

 

4.3 Identifikation 
Pos: 41 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Typenschild @ 1\mod_1389956705813_328.docx @ 11044 @ 3 @ 1 

4.3.1 Typskylt 
Pos: 42 /Redaktion/Geraete-/  Anlagenbeschreibung/Identifikation/Einleitung/Einleitung -- Spruehentagsung / Druckhaltestation / Nachspeisesystem @ 10\mod_1415009651546_328.docx @ 57203 @  @ 1 

På typskylten finns uppgifter om tillverkare, tillverkningsår, tillverkningsnummer 

samt tekniska data. 
Pos: 43 /Redaktion/Geraete-/  Anlagenbeschreibung/Identifikation/Typenschild/Typenschild -- Spruehentgasung / Druckhaltestation / Nachspeisesysteme - zweisp @ 39\mod_1560414946714_328.docx @ 226192 @  @ 1 

 

 
 

Text på typskylten Betydelse 

Type Enhetsbeteckning 

Serial No. Serienummer 

min. / max. allowable pressure P Minimalt/maximalt tillåtet tryck 

max. continuous operating 

temperature 

Maximal temperatur vid kontinuerlig 

drift 

min. / max. allowable temperature 

/ flow temperature TS 

Minimal/maximal tillåten 

temperatur/framledningstemperatur TS 

Year built Årsmodell 

min. operating pressure set up on 

shop floor 

Fabriksinställt lägsta drifttryck 

at site Inställt lägsta drifttryck 

max. pressure saftey valve 

factory - aline 

Fabriksinställt aktiveringstryck för 

säkerhetsventilen 

at site Inställt aktiveringstryck för 

säkerhetsventilen 

 
Pos: 44 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Typenschlüssel @ 0\mod_1384763598308_328.docx @ 3185 @ 3 @ 1 

4.3.2 Typnyckel 
Pos: 45 /Redaktion/Geraete-/  Anlagenbeschreibung/Identifikation/Typenschluessel/Druckhaltestation/Typenschluessel -- Variomat 1- zweisp @ 44\mod_1594811999103_328.docx @ 255567 @  @ 1 

Nr  Typnyckel (exempel) 

1 Styrenhetens beteckning  

2 Antal pumpar Variomat   VS   1,   VG   500 l,   VF   500 l 

3 Baskärl ”VG”  1  2 3 4 5 6  

4 Nominell volym         

5 Efterkärl ”VF”         

6 Nominell volym         

 
Pos: 46 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Funktion @ 0\mod_1385036152870_328.docx @ 4925 @ 2 @ 1 

4.4 Funktion 
Pos: 47 /Redaktion/Geraete-/  Anlagenbeschreibung/Geraet/Funktion/Druckhaltestation/Funktion -- Variomat alle - zweisp @ 44\mod_1594812268311_328.docx @ 255621 @  @ 1 

 
 

1 Värmeanläggning  WV Eftermatningsventil 

2 Tryckexpansionskärl 

”MAG” 

 PIS Tryckgivare 

3 Reflex Fillset Impuls  PV Överströmningsventil 

(motorkulventil) 

4 Styrenhet  PU Pump (tryckhållning) 



 

I/O-modul (valbar tilläggsmodul) 
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5 Hydrauliska tillopp  SV Säkerhetsventil 

6 Luftutrymme baskärl   EC Expansionsledning 

7 Luftutrymme efterkärl   FD Påfyllnings- och tömningskran 

ST Smutsfälla  LIS Tryckmätdosa för bestämning 

av vattennivån 

FQIRA+ Kontaktvattenmätare  DV Avgasningsventil 

WC Eftermatningsledning  VE Luftning och avluftning 
 

Expansionskärl 

Ett baskärl och som tillval flera efterkärl kan anslutas. Ett membran skiljer kärlen 

i ett luft- och ett vattenutrymme och förhindrar därmed att luftens syre tränger in i 

expansionsvattnet. Luftutrymmet står i förbindelse med atmosfären via en 

ledning ”VE” . Baskärlet förbinds hydrauliskt flexibelt med styrenheten. Det 

säkrar funktionen för nivåmätningen ”LIS”, som arbetar med en tryckmätdosa. 

 

Styrenhet 

Styrenheten innehåller hydrauliken och styrningen. Trycket registreras av 

tryckgivaren ”PIS”, nivån av tryckmätdosan ”LIS” och visas i styrningens display. 

 

Tryckhållning 

Då vattnet värms upp stiger trycket i anläggningens system. Då det tryck som 

ställts in i styrningen överskrids öppnas överströmningsventilen ”PV” och släpper 

ut vatten ur anläggningen via expansionsledningen ”EC” i baskärlet ”VG”. Trycket 

i systemet faller igen. Då vattnet kyls ned faller trycket i anläggningens system. 

Om det inställda trycket underskrids kopplas pumpen ”PU” in och transporterar 

vatten från baskärlet via expansionsledningen ”EC” tillbaka in i anläggningen. 

Trycket i anläggningens system stiger. Tryckhållningen garanteras genom 

styrningen och stabiliseras ytterligare genom tryckexpansionskärlet ”MAG”. 

 

Avgasning 

För avgasning av anläggningsvattnet behövs två expansionsledningar ”EC”. En 

ledning för det gasrika vattnet från anläggningen och en returledning för det 

avgasade vattnet till anläggningen. Under avgasningen är pumpen ”PU” och 

överströmningsventilen ”PV” i drift. Därigenom leds en gasrik delström av 

anläggningsvattnet V genom det trycklösa baskärlet. Här skiljs de fria och lösta 

gaserna ut ur vattnet genom atmosfärens tryck och förs bort via 

avgasningsventilen ”DV”. Styrningen garanterar hydraulisk utjämning genom att 

reglera lyftet av en överströmningsventil ”PV” (motorkulventil). Denna process 

kan tillämpas i tre olika varianter (kontinuerlig, intervall- eller 

efterflödesavgasning). 

 

Eftermatning 

Om minimivattennivån i baskärlet underskrids öppnas eftermatningsventilen 

”WV” tills den önskade nivån har uppnåtts igen. Vid eftermatningen övervakas 

antalet begäranden, tid och eftermatningstid under en cykel. I kombination med 

en kontaktvattenmätare FQIRA+ övervakas respektive enskild 

eftermatningsmängd samt den totala eftermatningsmängden. 

 
Pos: 48 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Lieferumfang @ 0\mod_1384769868366_328.docx @ 3365 @ 2 @ 1 

 

4.5 Leveransomfång 
Pos: 49 /Redaktion/Geraete-/  Anlagenbeschreibung/Lieferumfang/DruckhalteS/Lieferumfang -- Variomat alle @ 18\mod_1457530230967_328.docx @ 99197 @  @ 1 

Leveransomfånget beskrivs på följesedeln och innehållet visas på 

förpackningen. Kontrollera leveransen avseende fullständighet och skador direkt 

vid varornas ankomst. Anmäl transportskador omedelbart. 

 

Grundutrustning för tryckhållning: 

• Enheten på en lastpall. 

– Styrenhet och baskärl ”VG”. 

– Baskärl med tillbehör förpackade vid behållarfoten. 

• Luftning och avluftning ”VE” 

• Avgasningsventil ”DV” 

• Reduktionsmuff 

• Tryckmätdosa ”LIS” 

– Foliepåse med bruksanvisning. 

 
Pos: 50 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Optionale Zusatzausrüstung @ 1\mod_1386243364880_328.docx @ 8295 @ 2 @ 1 

 

4.6 Extrautrustning som tillval 
Pos: 51 /Redaktion/Geraete-/  Anlagenbeschreibung/Optionale Ausrüstung/Druckhaltestation/Optionale Zusatzausrüstung -- Variomat Basic - Verweis IO @ 51\mod_1605862276314_328.docx @ 309229 @  @ 1 

Följande extrautrustning finns att få till enheten: 

• Värmeisolering för grundkärlet 

• Följekärl 

– Med tillbehör förpackade vid behållarfoten 

• Luftning och avluftning ”VE” 

• Avgasningsventil ”DV” 

• Reduktionsmuff 

• Tilläggsutrustning med BOB-rör till temperaturbegränsaren ”TAZ+”  

• Fillset för eftermatning med vatten. 

– Med integrerad systemavskiljare, vattenmätare, smutsfälla och 

avstängningsventiler för eftermatningsledningen ”WC”. 

• Fillset impuls med kontaktvattenmätare FQIRA+ för eftermatning med 

vatten. 

• Servitec för eftermatning och avgasning. 

• Fillsoft för avhärdning av eftermatningsvatten från tappvattennätet. 

– Fillsoft kopplas in mellan Fillset och enheten. Enhetens styrning 

utvärderar eftermatningsmängderna och signalerar nödvändigt byte 

av avhärdningspatroner. 

• Kompletteringar för styrning av enheten: 

–  I/O-modul för klassisk kommunikation, se kapitel 5.1 "Tekniska 

data" på sida 6. 

– Kommunikationsmodul för extern manövrering av styrningen 

– Master-slave-connect för centrala kopplingar med maximalt 10 

enheter. 

– Sammankoppling för effektutökning och parallellkoppling av 2 

hydrauliskt direktförbundna anläggningar 

– Bussmoduler: 

• Profibus DP 

• Ethernet 

• Membranbrottsindikator. 
 


Obs! 

Det levereras separata bruksanvisningar till tillsatsutrustningarna. 
 
Pos: 52 /Redaktion/Ueberschriften - 1/I/O-Modul (optionales Erweiterungsmodul) @ 45\mod_1595249882336_328.docx @ 257154 @ 1 @ 1 

 

5 I/O-modul (valbar tilläggsmodul) 
Pos: 53 /Redaktion/Montage/Schnittstelle/I/O Modul - Variomat 1 @ 45\mod_1595238350114_328.docx @ 256893 @ 223333 @ 1 

I/O-modulen har anslutits och ledningsdragits på fabrik.  

Den används för att utöka Control Basic-styrningens in- och utgångar. 

I/O-modulen har två buffertförstärkare för de analoga signalerna: 

• Tryckmätning 

• Nivåmätning 

Sex digitala ingångar och sex digitala utgångar används för att bearbeta 

meddelanden och larm: 

 

Ingångar 

Tre ingångar som öppnande kontakt med 24 V egenpotential för 

standardinställningar. 

• Extern temperaturövervakning 

• Minimum trycksignal 

• Manuell eftermatning av vatten 

Tre ingångar som slutande kontakt med 230 V extern potential för 

standardinställningar. 

• Nödstopp 

• Manuell drift (t.ex. för pumpar och kompressor) 

• Manuell drift för överströmningsventilen 

 

Utgångar 

Potentialfri som växelkontakt. Standardinställning för meddelanden: 

• Eftermatningsfel 

• Det lägsta trycket underskrids 

• Det högsta trycket överskrids 

• Manuell drift eller stoppdrift 

 


Obs! 

• För I/0-modulens standardinställningar, se kapitel 5.2.4 "I/O-

modulens standardinställningar" på sida 7 

• Alternativt kan alla digitala in- och utgångar ställas in fritt. 

Inställningarna görs av Reflex kundtjänst, se kapitel 13.1 "Reflex 

kundtjänst" på sida 24 

 



I/O-modul (valbar tilläggsmodul) 
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5.1 Tekniska data 

 

 

Hus Plasthus 

Bredd (B): 340 mm 

Höjd (H): 233,6 mm 

Djup (D): 77 mm 

Vikt: 2,0 kg 

Tillåten drifttemperatur: -5 °C – 55 °C 

Tillåten förvaringstemperatur: -40 °C – 70 °C 

Kapslingsklass IP: IP 64 

Spänningsförsörjning: 230 V AC, 50 – 60 Hz (IEC 38) 

Säkring (primär): 0,16 A trög 

 

In-/utgångar 

• 6 potentialfria reläutgångar (växelkontakt) 

• 3 digitalingångar 230 V AC 

• 3 digitalingångar 24 V AC 

• 2 analogutgångar, kan ställas in via bygling 

• 0 V – 1 V eller 2 V – 10 V 

• 0 mA – 20 mA eller 4 mA – 20 mA 

 

Gränssnitt till styrning 

• RS-485 

• 19,2 kbit/s 

• Potentialfri 

• Anslutning via kontakt- eller skruvplintar 

• Protokoll RSI-specifik 

 

5.2 Inställningar 

 FARA  

Livsfara p.g.a. elstöt! 

Livsfarliga skador genom elektrisk stöt. Även om nätkontakten dras ut från 

spänningsförsörjningen kan en spänning på 230 V ligga på delar av enhetens 

kretskort. 

• Koppla från enhetens styrning fullständigt från spänningsförsörjningen 

innan skyddsplåtarna tas av. 

• Kontrollera att kretskortet är spänningslöst. 

 

5.2.1 Ställa in anslutningsmotstånd i RS-485-nät 

Exempel för aktivering eller avaktivering av slutmotstånd i RS-485-nät. 

• På Control Basic-styrningens moderkort hittar du antingen DIP-brytare 1 

och 2 eller byglingen J3. 

• Maximal längd på 1000 meter för RS-485-anslutningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsstyrning med I/O-modul 
 

 

 

1 I/O-modulens reläutgångar 

• 6 digitala utgångar 

• 2 analoga utgångar 

 4 Control Basic-styrning 

5 RS-485-förbindelser 

2 I/O-modul  6 Valbar RS-485-förbindelse 

• Master – slave 

• Fältbuss 
3 I/O-ledningarnas 

anslutningar 

 

 

Inställning av anslutningsmotstånd 

Bygling/brytare Inställningar I/O-modul Control Basic 

Bygling J10  aktiverad X --- 

och J11 avaktiverad --- --- 

DIP-kontakt 1  aktiverad --- X 

och 2 avaktiverad --- --- 

Bygling J3 

1 och 2 samt  
aktiverad --- X 

3 och 4 avaktiverad --- --- 

 
Enhetsstyrning med I/O-modul och bussmodul 
 

 

 

1 I/O-modul  3 Control Basic-styrning 

2 Bussmodul    

 

Inställning av slutmotstånd 

Bygling/brytare Inställningar I/O-modul Control 

Basic 

Bussmodul 

Lon Works 

Profibus DP 

Ethernet 

Bygling J10  aktiverad --- --- --- 

och J11 avaktiverad X --- --- 

DIP-kontakt 1  aktiverad --- X --- 

och 2 avaktiverad --- --- --- 

Bygling J3 

1 och 2 samt  
aktiverad --- X X 

3 och 4 avaktiverad --- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I/O-modul (valbar tilläggsmodul) 
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Enhetsstyrningar och I/O-modul i master-/slave-funktionen 
 

 

 

1 Control Basic-styrningen i 

master-funktionen 

 3 Styrning av Control Basic i 

slave-funktionen 

2 I/O-modul för master-

funktionen 

 4 I/O-modul för slave-

funktionen 

 

Master-funktion 

Inställning av slutmotstånd 

Bygling/brytare Inställningar I/O-modul Control Basic 

Bygling J10  aktiverad X --- 

och J11 avaktiverad --- --- 

DIP-kontakt 1  aktiverad --- X 

och 2 avaktiverad --- --- 

Bygling J3 

1 och 2 samt  
aktiverad --- X 

3 och 4 avaktiverad --- --- 

 

Slave-funktion 

Inställning av slutmotstånd 

Bygling/brytare Inställningar I/O-modul I/O-modul 

för utökning 

Control Basic 

Bygling J10  aktiverad --- X --- 

och J11 avaktiverad X --- --- 

DIP-kontakt 1  aktiverad --- --- X 

och 2 avaktiverad --- --- --- 

Bygling J3 

1 och 2 samt  
aktiverad --- --- X 

3 och 4 avaktiverad --- --- --- 

 

5.2.2 Ställa in de analoga utgångarna 

Ställa in de analoga utgångarna på I/O-modulens moderkort 
 

 
 

1 Bygling J5  2 Bygling J6 

 

Använd byglingarna J5 och J6 för att ställa in de båda analogutgångarna som 

strömutgångar.  

Gör så här: 

1. Dra ut nätkontakten från I/O-modulen. 

2. Öppna huslocket. 

3. Sätt byglingen i den önskade positionen. 

 

 

 

Analoga 

utgångar 

Byglingens 

inställningar 

Strömutgång * 

0 – 20 mA eller  

4 – 20 mA 

Spännings- 

utgång 

0 – 10 V eller 

2 – 10 V 

Analog 

utgång 1 

J5 är ansluten --- X 

J5 är inte ansluten X --- 

Analog 

utgång 2 

J6 är ansluten --- X 

J6 är inte ansluten X --- 

* beroende på respektive inställningar i enhetsstyrningarna 

 

 

5.2.3 Ställa in moduladressen 

Ställa in moduladressen på I/O-modulens moderkort 
 

 
 

1 DIP-kontakt 
 

DIP-kontaktens position 
 

DIP-kontakt 1 – 4: • För att ställa in moduladressen 

• Variabel inställning på ON eller OFF 

DIP-kontakt 5: • Kontinuerligt på position ON 

DIP-kontakt 6 – 8: • För interna testsyften 

• Under driften i position OFF 
 

Ställ in moduladressen med DIP-kontakterna 1 – 4. 

Gör så här: 

1. Dra ut nätkontakten från I/O-modulen. 

2. Öppna huslocket. 

3. Ställ DIP-kontakt 1 – 4 i position ON eller OFF. 

 

Moduladress 
DIP-kontakt Användning av 

modulen 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

3 1 1 0 0 1 0 0 0 3 

4 0 0 1 0 1 0 0 0 4 

5 1 0 1 0 1 0 0 0 5 

6 0 1 1 0 1 0 0 0 6 

7 1 1 1 0 1 0 0 0 7 

8 0 0 0 1 1 0 0 0 8 

9 1 0 0 1 1 0 0 0 9 

10 0 1 0 1 1 0 0 0 10 

 

 

5.2.4 I/O-modulens standardinställningar 

I/O-modulens in- och utgångar har standardinställningar. 

Standardinställningarna kan vid behov ändras och anpassas till de lokala 

förhållandena.  

Aktiveringen av I/O-modulens ingångar 1 – 6 visas i felminnet i enhetens 

styrning. 
 


Obs! 

• Standardinställningarna gäller från mjukvaruversion V1.10. 

• Alternativt kan alla digitala in- och utgångar ställas in fritt. 

Inställningar görs av Reflex-kundtjänst, se kapitel 13.1 "Reflex 

kundtjänst" på sida 24  
 
Pos: 54 /Redaktion/Steuermodule/ ===== Wechsel 2auf1-spaltig===== @ 40\mod_1560521188959_0.docx @ 227538 @  @ 1 

 
Pos: 55 /Redaktion/Montage/Schnittstelle/I/O Modul - Tabelle Standardeinstellungen @ 45\mod_1595249237846_328.docx @ 257094 @  @ 1 



I/O-modul (valbar tilläggsmodul) 
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Plats Signalutvärdering Meddelandetext Post i 

störningsminnet 

Prioritet före 

förloppet 

Signal till ingång leder till följande 

INGÅNGAR 

1 Öppnande 

kontakt 

Extern 

temperaturövervakning 

Ja Ja • Magnetventilerna är stängda. 

• Magnetventil (2) i överströmningsledning (1) 

• Magnetventil (3) i överströmningsledning (2) 

• Utgångsrelä (1) kopplas. 

2 Öppnande 

kontakt 

Extern signal, minsta tryck Ja Nej • Magnetventilerna är stängda. 

• Magnetventil (2) i överströmningsledning (1) 

• Magnetventil (3) i överströmningsledning (2) 

• Utgångsrelä (2) kopplas. 

3 Öppnande 

kontakt 

Manuell eftermatning Ja Ja • Magnetventil (1) i eftermatningsledningen öppnas manuellt. 

• Utgångsrelä (5) kopplas. 

4 Slutande kontakt Nödstopp Ja Ja • Pumpar (1) och (2) är avstängda. 

• Magnetventiler (2) och (3) i överströmningsledningarna är stängda. 

• Magnetventil (1) i eftermatningsledningen är stängd. 

• Kopplar ”Summafel” i enhetens styrning. 

5  Slutande kontakt Handpump 1 Ja Ja • Pump (1) sätts på manuellt. 

• Utgångsrelä (5) kopplas. 

6 Slutande kontakt Manuell ÖS-1 Ja Ja Magnetventil (1) är öppen.  

UTGÅNGAR 

1 Växlande kontakt --- --- --- Se ingång 1 

2 Växlande kontakt --- --- --- Se ingång 2 

3 Växlande kontakt --- --- --- • Det lägsta trycket har underskridits. 

• Meddelande ”ER 01” på styrningen  

4 Växlande kontakt --- --- --- • Maximalt tryck överskridet 

• Meddelande ”ER 10” på styrningen 

5 Växlande kontakt --- --- --- Kopplar i manuell drift 

Kopplar i stoppdrift 

Kopplar vid de aktiva ingångarna 3,5,6 

6 Växlande kontakt Eftermatningsfel --- --- • Eftermatningens inställningsvärden har överskridits. 

• Kopplar följande meddelande i enhetens styrning: 

• ”ER 06” Eftermatningstid 

• ”ER 07” Eftermatningscykler 

• ”ER 11” Eftermatningsmängd 

• ”ER 15” Eftermatningsventil 

• ”ER 20” Maximal eftermatningsmängd 

 
Pos: 56 /Redaktion/Steuermodule/===== Wechsel 1auf2-spaltig=====  @ 40\mod_1560521114404_0.docx @ 227512 @  @ 1 

 

Pos: 57 /Redaktion/Montage/Schnittstelle/I/O Modul - Auswechseln der Sicherung @ 45\mod_1595249585504_328.docx @ 257121 @ 2 @ 1 

5.3 Byta ut säkringarna 

 

 FARA  

Risk för elektrisk stöt! 

Livsfarliga skador genom elektrisk stöt. Även om nätkontakten dras ut från 

spänningsförsörjningen kan en spänning på 230 V ligga på delar av enhetens 

kretskort. 

 

• Koppla från enhetens styrning fullständigt från spänningsförsörjningen 

innan skyddsplåtarna tas av. 

• Kontrollera att kretskortet är spänningslöst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkringen finns på I/O-modulens moderkort. 
 

 
 

1 Finsäkring F1 (250 V, 0, 16 A trög) 

 

Gör så här: 

1. Separera I/0-modulen från spänningsförsörjningen. 

• Dra ut nätkontakten från modulen. 

2. Öppna plintrumslocket. 

3. Ta bort huslocket. 

4. Byt ut de defekta säkringarna. 

5. Sätt tillbaka huslocket. 

6. Stäng plintrumslocket. 

7. Anslut modulens spänningsförsörjning med nätkontakten. 

Säkringsbytet har avslutats. 
Pos: 59 /Redaktion/Steuermodule/ ===== Wechsel 2auf1-spaltig===== @ 40\mod_1560521188959_0.docx @ 227538 @  @ 1 



 

Tekniska data 
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Pos: 60 /Redaktion/Steuermodule/----------Trennlinie grau---------- @ 41\mod_1567668710229_0.docx @ 231211 @  @ 1 

 

 

Pos: 61 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Technische Daten @ 0\mod_1382689517276_328.docx @ 1160 @ 1 @ 1 

6 Tekniska data 
Pos: 62 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Steuereinheit @ 7\mod_1406710065916_328.docx @ 44722 @ 2 @ 1 

6.1 Styrenhet 
Pos: 63 /Redaktion/Technische Daten/Steuereinheiten/Hinweis - Allgemeine Temperaturwerte @ 19\mod_1458559130318_328.docx @ 103715 @  @ 1 

 

 

Observera! 

Följande temperaturvärden gäller för alla anläggningar: 

 

–  Tillåten framledningstemperatur: 

–  Tillåten drifttemperatur: 

–  Tillåten omgivningstemperatur: 

120 °C 

70 °C 

0 °C – 45 °C 
 
Pos: 64 /Redaktion/Technische Daten/Steuereinheiten/Kopfzeile - Typ-Lstg-Spg-Schutzgrad-n_Schittstellen-I/0-Spg_Steuereinheit-dB-Gewicht @ 19\mod_1458548375664_328.docx @ 103462 @  @ 1 

 

Typ Elektrisk effekt 

(kW) 

Elanslutning 

(V/Hz A) 

Skyddsklass Antal gränssnitt 

RS-485 

I/O-modul Elektrisk spänning 

styrenhet 

(V, A) 

Ljudnivå 

(dB) 

Vikt 

(kg) 

 

Pos: 65 /Redaktion/Technische Daten/Steuereinheiten/Variomate/VS 1 @ 19\mod_1458559450261_328.docx @ 103738 @  @ 1 

VS 1 0,75 230 / 50; 3 IP 54 1 frivillig 230; 2 55 25 
 

Pos: 66 /Redaktion/Absatzmodul/zz_Absatz_refl_Norm Text @ 3\mod_1397565352890_0.docx @ 21720 @  @ 1 

 
Pos: 67 /Redaktion/Steuermodule/===== Wechsel 1auf2-spaltig=====  @ 40\mod_1560521114404_0.docx @ 227512 @  @ 1 

 

Pos: 68 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Gefäße @ 7\mod_1406710362183_328.docx @ 44743 @ 2 @ 1 

6.2 Kärl 
Pos: 69 /Redaktion/Technische Daten/Gefaesse/Variomate/Übersicht Gefaesse -- Typ 6 bar - zweisp @ 39\mod_1560489848970_328.docx @ 226748 @  @ 1 

 

 Baskärl Efterkärl  
 


Anvisning! 

För baskärlen finns värmeisolering som tillval, se kapitel 4.6 

"Extrautrustning som tillval" på sida 5. 

 
Pos: 70 /Redaktion/Technische Daten/Gefaesse/Variomate/Daten Variomat 1 - zweisp @ 45\mod_1596630814198_328.docx @ 258547 @  @ 1 

Anslutning: G1"/6 bar 
 

Typ Ø ”D”  

[mm] 

Vikt  

[mm] 

H 

[mm] 

h 

[mm] 

200 634 37 1060 146 

300 634 54 1360 146 

400 740 65 1345 133 

500 740 78 1560 133 

600 740 94 1810 133 

800 740 149 2275 133 

1000 / 740 740 156 2684 133 

1000 / 100

0 1000 320 2130 350 

1500 1200 465 2130 350 

2000 1200 565 2590 350 

3000 1500 795 2590 380 

4000 1500 1080 3160 380 

5000 1500 1115 3695 380 

 

 
Pos: 71 /Redaktion/Absatzmodul/zz_Absatz_refl_Norm Text @ 3\mod_1397565352890_0.docx @ 21720 @  @ 1 

Pos: 73 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Montage @ 0\mod_1384771557541_328.docx @ 3425 @ 1 @ 1 

7 Montering 
Pos: 74 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Gefahr Stromschlag -- Elektrischer Anschluss @ 17\mod_1457421584658_328.docx @ 96652 @  @ 1 

 FARA  

Livsfarliga skador genom elektrisk stöt. 

Livsfarliga skador vid kontakt med strömförande delar. 

• Kontrollera att anläggningen som enheten monteras i är kopplad 

spänningslös. 

• Kontrollera att anläggningen inte kan återinkopplas av andra personer. 

• Kontrollera att monteringsarbeten på enhetens elanslutning endast 

utförs av behörig elektriker och enligt elektrotekniska föreskrifter. 

 
 

 

Pos: 75 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verletzungsgefahr -- Ueberdruck an Rohrleitungsanschluessen - Warmwasser @ 17\mod_1457421596513_328.docx @ 96997 @  @ 1 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för kroppsskada från utträngande vätska under tryck 

Vid anslutningarna finns risk för brännskador eller kroppsskador vid felaktig 

montering, felaktig demontering eller felaktigt underhållsarbete om hett 

vatten eller het ånga under tryck plötsligt släpps ut. 

• Kontrollera att montering, demontering eller underhållsarbete utförs 

fackmässigt. 

• Kontrollera att anläggningen är trycklös innan montering, demontering 

eller underhållsarbete på anslutningarna utförs. 
 

Pos: 76 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verbrennungsgefahr -- Hohe Oberflaechentemperaturen in Heizungsanlagen @ 17\mod_1457421590928_328.docx @ 96813 @  @ 1 

 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för brännskador på heta ytor 

I värmeanläggningar kan brännskador på huden uppstå på grund av höga 

yttemperaturer. 

• Använd skyddshandskar. 

• Sätt upp relevanta varningsmeddelanden i närheten av enheten. 
Pos: 77 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verletzungsgefahr -- durch Stuerze oder Stoesse @ 17\mod_1457421599914_328.docx @ 97112 @  @ 1 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för kroppsskador på grund av fall eller stötar 

Blåmärken från fall eller stötar mot anläggningens delar under monteringen. 

• Använd personlig skyddsutrustning (skyddshjälm, skyddsklädsel, 

skyddshandskar, skyddsskor). 
 

Pos: 78 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Info/i -- Hinweis Fachgerechte Montage_Inbetriebnahme @ 45\mod_1596631276625_328.docx @ 258574 @  @ 1 


Obs! 

Bekräfta att montering och idrifttagning har utförts fackmässigt i 

monterings- och idrifttagningsintyget. Det är en förutsättning för 

garantianspråk. 

– Låt Reflex kundtjänst genomföra den första idrifttagningen och 

den årliga servicen. 

 
Pos: 79 /Redaktion/Steuermodule/#####Spaltenumbruch##### @ 38\mod_1553582264368_0.docx @ 220128 @  @ 1 

 

Pos: 80 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Montagevoraussetzungen @ 0\mod_1385731602604_328.docx @ 5731 @ 2 @ 1 

7.1 Monteringsförutsättningar 
Pos: 81 /Redaktion/Geraete-/  Anlagenbeschreibung/Lieferumfang/Gefaesse/Prüfung des Lieferzustandes @ 15\mod_1447337558066_328.docx @ 87332 @  @ 1 

Enheten kontrolleras och förpackas noggrant före leverans. Det kan inte 

uteslutas att skador uppstår under transporten. 

 

Gå tillväga enligt följande: 

1. Kontrollera leveransen vid leveranstillfället 

• med avseende på fullständighet. 

• med avseende på eventuella transportskador. 

2. Dokumentera skadorna. 

3. Kontakta speditören för att reklamera skador. 

 

 
Pos: 82 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Vorbereitungen @ 0\mod_1385733096027_328.docx @ 5773 @ 2 @ 1 

7.2 Förberedelser 
Pos: 83 /Redaktion/Montage/Vorbereitung/Druckhaltung/Vorbereitungen -- ohne Abbildung @ 27\mod_1498565459341_328.docx @ 165210 @  @ 1 

Den levererade enhetens skick: 

• Kontrollera att enhetens alla skruvförband är ordentligt åtdragna. Dra åt 

skruvarna om så behövs. 

Förberedelser för montering av enheten: 

• Inget tillträde för obehöriga. 

• Frostfritt, väl genomvädrat utrymme. 

–  Rumstemperatur 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F). 

• Plant, bärkraftigt golv. 

– Säkerställ en tillräcklig bärförmåga för golvet vid påfyllning av kärlen. 

– Tänk på att styrenheten och kärlen ska stå i samma plan. 

• Påfyllnings- och avvattningsmöjlighet. 
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– Ställ en påfyllningsanslutning DN 15 enligt DIN 1988 - 100 och En 

1717 till förfogande. 

– Ställ som tillval en kallvattentillblandning till förfogande. 

– Färdigställ ett avlopp för tömningsvattnet. 

• Elanslutning, se kapitel 6 "Tekniska data" på sida 9. 

• Använd endast godkända transport- och lyftdon. 

– Anslagspunkterna på kärlen är enbart till som monteringshjälp vid 

uppställningen. 

 
Pos: 84 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Durchführung @ 0\mod_1385640723359_328.docx @ 5516 @ 2 @ 1 

7.3 Genomförande 
Pos: 85 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Achtung/DinA4/S -- Achtung Unsachgemaesse Montage -- Belastungen durch Rohrleitungen @ 43\mod_1569233455207_328.docx @ 233902 @  @ 1 

OBS!  

Skador på grund av felaktig montering 

Anslutning av rörledningar eller anläggningens apparater kan innebära 

ytterligare belastning på enheten. 

• Säkerställ att enhetens röranslutningar monteras spännings- och 

vibrationsfritt till anläggningen. 

• Ombesörj vid behov ett stöd för rörledningarna eller apparaterna. 
Pos: 86 /Redaktion/Montage/Einleitung/Einleitung -- Vario- / Reflexomat @ 33\mod_1537532071182_328.docx @ 203322 @  @ 1 

Genomför följande arbeten för monteringen: 

• Positionera enheten. 

• Komplettera baskärlet och eventuellt efterkärlen. 

• Upprätta anslutningar av styrenheten till anläggningen på vattensidan. 

• Upprätta gränssnitt enligt kopplingsschemat. 

• Anslut de valfria efterkärlen till varandra på vattensidan och till baskärlet. 

 


Observera! 

Tänk vid monteringen på manövreringen av armaturerna och 

tillförselmöjligheterna för anslutningsledningarna. 

 
Pos: 87 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Positionierung @ 2\mod_1393584097549_328.docx @ 13098 @ 3 @ 1 

7.3.1 Positionering 
Pos: 88 /Redaktion/Transport - Aufstellen / Montage - Lagern/Aufstellen/Positionierung/Variomate/Positionierung -- Variomat 1 - zweisp @ 44\mod_1594813723340_328.docx @ 255675 @  @ 1 

 

 

Lägg fast positionen för styrenheten och kärlen ”VG” och ”VF”. 

• Styrenheten kan ställas upp på valfri sida om baskärlet ”VG” eller framför 

det. Avståndet från styrenheten till baskärlet bestäms av längden av det 

medlevererade anslutningssetet. 
Pos: 89 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Montage der Anbauteile für die Gefaesse @ 2\mod_1393584207056_328.docx @ 13115 @ 3 @ 1 

 
7.3.2 Montering av delar till kärlen 
Pos: 90 /Redaktion/Montage/Montage der Anbauteile/Anbauteile/Anbauteile -- Variomat -- Master - zweisp @ 44\mod_1594814010524_328.docx @ 255702 @  @ 1 

Tillbyggnadsdelarna är förpackade i foliepåsen och fästa vid kärlens ena fot. 

• Tryckexpansionsböj (1). 

• Reflex Exvoid med förmonterad backventil (2) 

• Tryckmätdosa ”LIS” 
 

 

 

Genomför följande monteringsarbeten för tillbyggnadsdelarna: 

1. Montera Reflex Exvoid (2) på anslutningen till respektive kärl. 

2. Ta av skyddslocket från avgasningsventilen. 

3. Montera tryckexpansionsböjen (1) på kärlen för luftning och avluftning med 

hjälp av spännringsskruvförband. 
 


Obs! 

Montera tryckmätdosan ”LIS” först när baskärlet har ställts upp 

slutgiltigt, se kapitel 7.3.3 "Uppställning av kärlen" på sida 10. 
 


Obs! 

För störningsfri drift ska luftningen och avluftningen inte förslutas. 

 
Pos: 91 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Aufstellung der Gefaesse @ 2\mod_1393586166110_328.docx @ 13132 @ 3 @ 1 

7.3.3 Uppställning av kärlen 
Pos: 92 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Achtung/DinA4/S -- Achtung Unsachgemaesse Montage -- Belastungen durch Rohrleitungen @ 43\mod_1569233455207_328.docx @ 233902 @  @ 1 

OBS!  

Skador på grund av felaktig montering 

Anslutning av rörledningar eller anläggningens apparater kan innebära 

ytterligare belastning på enheten. 

• Säkerställ att enhetens röranslutningar monteras spännings- och 

vibrationsfritt till anläggningen. 

• Ombesörj vid behov ett stöd för rörledningarna eller apparaterna. 
Pos: 93 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Achtung/DinA4/S -- Achtung Geraeteschaden -- Trockenlauf der Pumpe @ 18\mod_1457438477128_328.docx @ 97653 @  @ 1 

SE UPP  

Skador på enheten om pumpen torrkörs 

Vid felaktig anslutning av pumpen föreligger risk för torrkörning. 

• Anslutningen överströmningssamlare och pumpens anslutning får inte 

förväxlas. 

• Ge akt på korrekt anslutning av pumpen till baskärlet. 
Pos: 94 /Redaktion/Transport - Aufstellen / Montage - Lagern/Aufstellen/Aufstellung der Gefaesse/Aufstellung Gefaesse -- Variomate - zweisp @ 44\mod_1594814549123_328.docx @ 255729 @  @ 1 

Iaktta följande anvisningar vid uppställning av baskärlet och efterkärlen: 
 

 
 

• Alla kärlens flänsöppningar är öppningar för inspektion och underhåll. 

– Ställ upp kärlen med tillräckliga avstånd till sidor och tak. 

• Ställ upp kärlen på en fast, plan yta. 

• Se till att kärlen har en rätvinklig och fristående position. 

• Använd kärl av samma konstruktioner och dimensioner vid användning av 

efterkärl. 

• Säkerställ funktionen för nivåmätningen ”LIS”. 

SE UPP sakskador till följd av övertryck. Montera inte fast kärlen i golvet. 

• Ställ upp styrenheten med kärlen på ett plan. 
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1 Dekaler 3 Anslutningsset "Pump" 

2 Anslutningsset 

"Överströmningssamlare" 

4 Anslutningsset efterkärl 

 

• Justera baskärlet, se kapitel 7.3.1 "Positionering" på sida 10. 

• Montera anslutningssetet (2) och (3) med skruvförbanden och tätningarna 

vid anslutningarna på baskärlets nedre behållarfläns. 

– Se till att ansluta anslutningssetet för överströmningssamlaren till 

anslutningen (2) under dekalen (1). Om anslutningarna förväxlas 

finns det risk att pumpen går torr. 

– För kärl upp till Ø 740 mm: 

• Anslut anslutningssetet (2) och (3) till de två fria entums 

rörnipplarna på behållarflänsen. 

• Anslut anslutningssetet (4) till efterkärlet med T-stycket på 

behållarflänsens utgång. 

– För kärl fr.o.m. Ø 1000 mm: 

• Anslut anslutningssetet (2) till behållarflänsens entums 

rörnippel. 

• Anslut anslutningssetet (3) och (4) till T-stycket på 

behållarflänsens entums rörnippel. 
 


Obs! 

Montera det bifogade anslutningssetet (4) till det valbara efterkärlet. 

Förbind anslutningssetet (4) på platsen med en flexibel rörledning till 

baskärlet. 

 
Pos: 95 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Hydraulischer Anschluss @ 0\mod_1385995635165_328.docx @ 6362 @ 3 @ 1 

 
7.3.4 Hydraulisk anslutning 
Pos: 96 /Redaktion/Steuermodule/Ueberschriften - 1.1.1.1/Anschluss an das Anlagensystem @ 2\mod_1394029938259_328.docx @ 14852 @ 4 @ 1 

7.3.4.1 Anslutning till anläggningssystemet 
Pos: 97 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verbrennungsgefahr -- Verlegung Abblasleitung @ 17\mod_1457421592208_328.docx @ 96859 @  @ 1 

 FÖRSIKTIGHET  

Brännskador på hud och i ögon från het vattenånga. 

Het vattenånga kan tränga ut ur säkerhetsventilen. Den heta vattenångan 

vållar brännskador på hud och ögon. 

• Kontrollera att säkerhetsventilens utblåsningsledning dras så att 

människor inte kan utsättas för fara. 
Pos: 98 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Achtung/DinA4/S -- Achtung Unsachgemaesse Montage -- Belastungen durch Rohrleitungen @ 43\mod_1569233455207_328.docx @ 233902 @  @ 1 

OBS!  

Skador på grund av felaktig montering 

Anslutning av rörledningar eller anläggningens apparater kan innebära 

ytterligare belastning på enheten. 

• Säkerställ att enhetens röranslutningar monteras spännings- och 

vibrationsfritt till anläggningen. 

• Ombesörj vid behov ett stöd för rörledningarna eller apparaterna. 
Pos: 99 /Redaktion/Montage/Hydraulischer Anschluss/Anschluss an Anlage -- Variomat 1 - zweisp @ 46\mod_1599546561930_328.docx @ 273803 @  @ 1 

 

Anslutning till baskärlet  

Styrenheten har placerats i förhållande till baskärlet utifrån den valda 

uppställningsvarianten och förbinds med baskärlets anslutningsset. 

Anslutningarna till anläggningen har märkts med dekaler på styrenheten: 
 

Pumpen  Überströmung  Nachspeisung 

Zur Anlage Zur Anlage Zum Behälter 

Anslutning pump 

till anläggning 

Anslutning 

överströmningsventil till 

anläggning 

Anslutning 

eftermatning till 

anläggning 

 

Anslutning till anläggningen  
 

 

 

1 Värmegenerator 

2 Extrautrustning som tillval 

3 Efterkärl 

4 Reflex snabbkoppling R 1 x 1 

5 Baskärl 

6 Anslutningsset baskärl 

7 Exempelillustration av styrenheten 

EC Avgasningsledning 

• Gasrikt vatten från anläggningen 

• Avgasat vatten till anläggningen 

LIS Nivåmätning ”LIS” 

WC Eftermatningsledning 

MAG Tryckexpansionskärl 
 

Installera vid behov ett membran-tryckexpansionskärl MAG ≥ 35 liter (t.ex. Reflex 

N). Dess funktion är att reducera kopplingsfrekvensen och kan samtidigt 

användas som enskild säkring av värmegeneratorn. För värmeanläggningar krävs 

enligt DIN/EN 12828 montering av spärrarmaturer mellan enheten och 

värmegeneratorn. För övrigt behöver inga säkrade spärranordningar monteras. 

 

Expansionsledningar ”EC” 

Förlägg två expansionsledningar ”EC” för avgasningsfunktionens skull. 

• En ledning från anläggningen för det gasrika vattnet. 

• En ledning till anläggningen för det avgasade vattnet. 

De nominella anslutningsstorlekarna ”DN” för expansionsledningarna ”EC” 

måste dimensioneras för det lägsta drifttrycket ”P0”. 
 

 
 

Beräkning P0, se kapitel 8.2 "Kopplingspunkt Variomat" på sida 15. 

Den nominella anslutningsstorleken ”DN” gäller för en expansionsledning upp 

till 10 m längd. Välj dessutom en dimension större. Anslutningen måste utföras i 

anläggningssystemets huvudflöde ”V”. Sett i anläggningens flödesriktning ska 

den gasrika expansionsledningen anslutas före expansionsledningen med det 

avgasade vattnet. 

Undvik att grov smuts tränger in och överbelastar smutsfällan ”ST”. Stäng 

expansionsledningarna ”EC” i enlighet med vidstående monteringsvarianter. 
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Typ Lägsta drifttryck p0 (bar) DN25 DN32 

VS 1 0,5 – 2,0 X --- 

VS 1 ≥ 2,0 --- X 
 


Obs! 

Vattentemperaturen vid expansionsledningarnas ”EC” 

anslutningspunkt måste ligga i området 0 °C till 70 °C. Användning av 

förkopplingskärl utökar inte användningsområdet. På grund av 

genomströmningen under avgasningsfasen skulle temperaturskyddet 

inte garanteras. 

 
Pos: 100 /Redaktion/Steuermodule/Ueberschriften - 1.1.1.1/Nachspeiseleitung @ 0\mod_1385995936009_328.docx @ 6404 @ 4 @ 1 

7.3.4.2 Eftermatningsledning 
Pos: 101 /Redaktion/Montage/Hydraulischer Anschluss/Anschluss Nachspeiseleitung -- Variomat -- Master @ 18\mod_1457946882523_328.docx @ 100875 @  @ 1 

Om den automatiska eftermatningen med vatten inte ansluts ska anslutningen 

till eftermatningsledningen ”WC” förslutas med en blindpropp R ½ tum. 

• Undvik störning på enheten genom att säkerställa manuell eftermatning 

med vatten. 

• Installera minst en smutsfälla ”ST” med maskstorlek ≤ 0,25 mm strax före 

eftermatningsmagnetventilen. 

– Dra en kort ledning mellan smutsfällan ”ST” och 

eftermatningsmagnetventilen. 

 
 


Observera! 

Använd en tryckregulator i eftermatningsledningen ”WC” om vilotrycket 

överskrider 6 bar. 
 


Observera! 

Installera vid eftermatning ur tappvattennätet vid behov Reflex Fillset för 

eftermatningsledningen ”WC”, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som 

tillval" på sida 5. 

• Reflex eftermatningssystem som till exempel Reflex Fillset är 

dimensionerade för eftermatningskapaciteter < 1 m³/h. 

 
Pos: 102 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Montage der Wärmedämmung @ 2\mod_1394033149703_328.docx @ 14890 @ 3 @ 1 

7.3.5 Montering av värmeisoleringen 
Pos: 103 /Redaktion/Montage/Montage der Anbauteile/Waermedaemmung/Montage Waermedaemmung -- Variomat alle - zweisp @ 39\mod_1560421049645_328.docx @ 226374 @  @ 1 

 
 

Lägg tillvalsisoleringen (2) kring baskärlet (1) och förslut isoleringen med 

dragkedjan. 
 


Anvisning! 

Isolera för värmeanläggningar baskärlet och expansionsledningarna 

”EC” mot värmeförlust.  

– För baskärlets lock samt efterkärlet krävs ingen isolering. 
 


Anvisning! 

Montera en väremisolering på platsen om kondensvatten bildas. 

 
Pos: 104 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Montage der Niveaumessung @ 2\mod_1394089834057_328.docx @ 14930 @ 3 @ 1 

7.3.6 Montering av nivåmätningen 
Pos: 105 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Achtung/DinA4/S -- Achtung Unsachgemaesse Montage -- Druckmessdose @ 18\mod_1457438482525_328.docx @ 97906 @  @ 1 

SE UPP  

Skada på tryckmätdosan p.g.a. felaktig montering 

Skador, funktionsfel och felmätningar av tryckmätdosan för nivåmätningen 

”LIS” på grund av felaktig montering. 

• Iaktta anvisningarna för montering av tryckmätdosan. 

 
Pos: 106 /Redaktion/Montage/Montage der Anbauteile/Niveaumessung/Montage Niveaumessung -- Vario- / Reflexomat @ 39\mod_1560421276452_328.docx @ 226400 @  @ 1 

Nivåmätningen ”LIS” arbetar med en tryckmätdosa. Montera denna då baskärlet 

står i sin slutgiltiga position, se kapitel 7.3.3 "Uppställning av kärlen" på sida 

10. Iaktta följande anvisningar: 

• Ta bort transportsäkringen (fyrkantträ) från behållarfoten till baskärlet. 

• Byt ut transportsäkringen mot tryckmätdosan. 

– Sätt fast tryckmätdosan vid en kärlstorlek från 1000 l (Ø 1000 mm) 

med de medlevererade skruvarna på baskärlets behållarfot. 

• Undvik stötartade belastningar på tryckmätdosan, t.ex. genom 

efterjustering av kärlet. 

• Anslut baskärlet och det första efterkärlet med flexibla anslutningsslangar. 

– Använd den medföljande anslutningssatsen, se kapitel 7.3.3 

"Uppställning av kärlen" på sida 10. 

• Genomför en nolljustering då baskärlet är justerat och fullständigt tömt, se 

kapitel 8.6 "Parametrera styrningen i kundmenyn" på sida 17. 

 

Riktvärden för nivåmätningarna: 
 

Baskärl Mätområde 

200 l 0 – 4 bar 

300 – 500 l 0 – 10 bar 

600 – 1000 l 0 – 25 bar 

1500 – 2000 l 0 – 60 bar 

3000 – 5000 l 0 – 100 bar 

 
Pos: 107 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Schaltungs- und Nachspeisevarianten @ 0\mod_1384779313666_328.docx @ 3755 @ 2 @ 1 

7.4 Kopplings- och eftermatningsvarianter 
Pos: 108 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Funktion @ 6\mod_1400071310366_328.docx @ 32780 @ 3 @ 1 

7.4.1 Funktion 
Pos: 109 /Redaktion/Montage/Nachspeisevarianten/Einleitung/04_Nachspeisungsvarianten - Einleitung -- Variomat Touch @ 14\mod_1441361620493_328.docx @ 78345 @  @ 1 

Den aktuella fyllnadsnivån i baskärlet registreras av nivåsensorn ”LIS” och 

utvärderas i styrningen. Den lägsta fyllnadsnivåns värde är angiven i styrningens 

kundmeny. När den lägsta fyllnadsnivån underskrids öppnas 

eftermatningsventilen ”WV” och fyller baskärlet. 
 


Observera! 

För komplettering av eftermatningen ur tappvattennätet kan Reflex 

erbjuda Fillset med integrerad systemskiljare samt 

avhärdningsanläggningen Fillsoft, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som 

tillval" på sida 5. 

 
Pos: 110 /Redaktion/Steuermodule/Ueberschriften - 1.1.1.1/Verwendung in einer Einkesselanlage @ 6\mod_1400076311531_328.docx @ 33124 @ 4 @ 1 

7.4.1.1 Användning i en enpanneanläggning 
Pos: 111 /Redaktion/Montage/Nachspeisevarianten/Geraete fur Druckhalte- und Engasungsfunktion/01_Verwendung in Anlage mit einem Kessel -- Variomat Touch - zweisp @ 44\mod_1594817500518_328.docx @ 255814 @  @ 1 

 

 

1 Värmegenerator 

2 Tryckexpansionskärl ”MAG” 

3 Baskärl 

4 Styrenhet 

5 Reflex Fillset 

ST Smutsfälla 

WC Eftermatningsledning 

PIS Tryckomvandlare 

WV Magnetventil för eftermatningen 

EC Avgasningsledning 

• För det gasrika vatten från anläggningen. 

• För det avgasade vattnet till anläggningen. 

LIS Nivåmätning 

 

Enpanneanläggning ≤ 350 kW, vattentemperatur < 100 °C. 

• Förkoppla Reflex Fillset med integrerad systemskiljare vid en eftermatning 

med tappvatten. 

• Om inget Reflex Fillset förkopplas ska en smutsfälla ”ST” med en 

filtermaskstorlek ≥ 0,25 mm användas. 
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Obs! 

Eftermatningsvattnets kvalitet måste uppfylla gällande bestämmelser, 

t.ex. VDI 2035.

– Om kvaliteten inte uppnås kan Reflex Fillsoft användas för att 

avhärda eftermatningsvattnet från tappvattennätet. 

Pos: 112 /Redaktion/Steuermodule/Ueberschriften - 1.1.1.1/Verwendung in einer Fernwaerme-Hausstation @ 6\mod_1400076370546_328.docx @ 33144 @ 4 @ 1 

7.4.1.2 Användning i en husstation för fjärrvärme 
Pos: 113 /Redaktion/Montage/Nachspeisevarianten/Geraete fur Druckhalte- und Engasungsfunktion/02_Verwendung in Anlage als Fernwaerme Hausstation -- Variomat Touch - zweisp @ 44\mod_1594817862411_328.docx @ 255841 @  @ 1 

1 Fjärrvärmecentral 

2 Baskärl 

3 Tryckexpansionskärl ”MAG” 

4 Eftermatningsenhet på platsen 

5 Styrenhet 

WC Eftermatningsledning 

PIS Tryckomvandlare 

WV Magnetventil för eftermatningen 

ST Smutsfälla 

EC Avgasningsledning 

• För det gasrika vatten från anläggningen.

• För det avgasade vattnet till anläggningen.

LIS Nivåmätning 

Fjärrvärmevatten är särskilt lämpligt som eftermatningsvatten. 

• Vattenberedningen kan bortfalla.

• Använd en smutsfälla ”ST” med en filtermaskstorlek på ≥ 0,25 mm för 

eftermatningen. 


Obs! 

Du behöver ett medgivande från fjärrvärmevattnets leverantör.

Pos: 114 /Redaktion/Steuermodule/Ueberschriften - 1.1.1.1/Verwendung in einer Anlage mit zentraler Ruecklaufbeimischung @ 6\mod_1400076423774_328.docx @ 33164 @ 4 @ 1 

7.4.1.3 Användning i en anläggning med central returledningsinblandning 
Pos: 115 /Redaktion/Montage/Nachspeisevarianten/Geraete fur Druckhalte- und Engasungsfunktion/03_Verwendung in Anlage mit zentraler Ruecklaufbeimischung -- Variomat Touch - zweisp @ 44\mod_1594818151382_328.docx @ 255868 @  @ 1 

1 Värmegenerator 

2 Tryckexpansionskärl ”MAG” 

3 Baskärl 

4 Styrenhet 

5 Reflex Fillsoft 

6 Fillset Impuls 

WC Eftermatningsledning 

PIS Tryckomvandlare 

WV Magnetventil för eftermatningen 

ST Smutsfälla 

EC Avgasningsledning 

• För det gasrika vatten från anläggningen.

• För det avgasade vattnet till anläggningen.

LIS Nivåmätning 

Eftermatning med vatten via en avhärdningsanläggning. 

• Anslut alltid enheten i huvudflödet ”V” så att avgasning av 

anläggningsvattnet säkerställs. För en central returledningsinblandning 

eller för hydrauliska flödesutjämnare är detta anläggningssidan. 

Värmegeneratorns panna får en enskild säkring. 

• Använd Fillset Impuls vid en utrustning med Reflex Fillsoft 

avhärdningsanläggningar. 

– Styrningen utvärderar eftermatningsmängden och signalerar 

nödvändigt byte av avhärdningspatroner. 


Obs! 

Eftermatningsvattnets kvalitet måste uppfylla gällande bestämmelser, 

t.ex. VDI 2035.

Pos: 116 /Elektrischer Anschluss @ 0\mod_1386058396100_328.docx @ 6490 @ 2 @ 1 

7.5 Elanslutning 
Pos: 117 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Gefahr Stromschlag -- Elektrischer Anschluss @ 17\mod_1457421584658_328.docx @ 96652 @  @ 1 

 FARA 
Livsfarliga skador genom elektrisk stöt. 

Livsfarliga skador vid kontakt med strömförande delar. 

• Kontrollera att anläggningen som enheten monteras i är kopplad 

spänningslös. 

• Kontrollera att anläggningen inte kan återinkopplas av andra personer.

• Kontrollera att monteringsarbeten på enhetens elanslutning endast 

utförs av behörig elektriker och enligt elektrotekniska föreskrifter. 
Pos: 118 /Redaktion/Montage/Elektrischer Anschluss/Elektrischer Anschluss -- Bedienteil einzeln @ 20\mod_1458822220317_328.docx @ 110552 @  @ 1 

Följande beskrivningar gäller för standardanläggningar och avser endast de 

nödvändiga anslutningarna på platsen. 

1. Koppla anläggningen spänningslös och säkra den mot återinkoppling.

2. Ta av skyddet.

 FARA Livsfarliga skador genom elektrisk stöt. Även om nätkontakten 

har dragits ut från spänningsförsörjningen kan en spänning på 230 V ligga 

på delar av enhetens kretskort. Koppla ifrån enhetens styrenhet 

fullständigt från spänningsförsörjningen innan skyddsplåtarna tas av. 

Kontrollera att kretskortet är spänningslöst. 

3. Använd en kabelförskruvning som är lämplig för respektive kabel. Till

exempel M16 eller M20. 

4. Dra alla kablar som ska läggas genom kabelförskruvningen.

5. Anslut alla kablar enligt plintschemat.

– Tänk på att säkra enhetens anslutningsledningar på platsen, se 

kapitel 6 "Tekniska data" på sida 9. 

6. Montera skyddet.



Montering 
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7. Anslut nätkontakten till spänningsförsörjningen 230 V. 

8. Koppla in anläggningen. 

Den elektriska anslutningen är klar. 

 
Pos: 119 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Klemmenplan @ 1\mod_1386924340499_328.docx @ 8900 @ 3 @ 1 

7.5.1 Plintschema 
Pos: 120 /Redaktion/Montage/Elektrischer Anschluss/Klemmplan -- Basic Steuerung/Uebersicht Klemmplan -- Variomat 1 - zweisp @ 44\mod_1594818615704_328.docx @ 255895 @  @ 1 

 
 

1 Säkring ”L” för elektronik och 

magnetventiler 

 9 Digitala ingångar 

• Vattenmätare 

• Vattenbrist 

2 Säkring ”N” för 

magnetventiler 

 10 Motorkulventil 

(energianslutning) 

3 Överströmningsventil (inte för 

motorkulventil) 

 11 Analog ingång för tryck 

4 Samlingsmeddelande  12 Extern eftermatningsbegäran 

5 Tillval för andra tryckvärde  13 Ventil för eftermatning 

6 Motorkulventil 

(styrningsanslutning) 

 14 Pump ”PU” 

7 RS-485-gränssnitt  15 Nätinmatning 

8 Skärm    
 

Plintnummer Signal Funktion Kablage 

1 PE 
Spänningsförsörjning 230 V 

via kabel med nätkontakt. 
Från fabrik 2 N 

3 L 

4 PE 

Pump för tryckhållning. Från fabrik 5N N 

6 M1 M 1 

7 Y2 
Överströmningsmagnetventil 

• Används inte för 

standardenheten. 

--- 8 N 

9 PE 

10 Y 1 
Ventil för styrning av 

eftermatning av vatten. 
Från fabrik 11 N 

12 PE 

13 COM 
Samlingsmeddelande 

(potentialfri). 
På platsen, tillval 14 NC 

15 NO 

16 ledig 
Extern eftermatningsbegäran. 

• Användning enbart efter 

överenskommelse med 

Reflex kundtjänst. 

--- 

17 Eftermatning 

(230 V) 

18 Eftermatning 

(230 V) 

19 PE skärm Analogingång nivå. 

• För visning i displayen. 

• För aktivering av 

eftermatningen. 

• För pumpens 

torrkörningsskydd. 

Förberett på 

fabrik, 

sensorkontakten 

måste sättas i på 

platsen 

20 - nivå (signal) 

21 + Nivå 

(+ 18 V) 

22 PE (skärm) Analogingång tryck. 

• För visning i displayen. 
Från fabrik 

23 - tryck (signal) 

Plintnummer Signal Funktion Kablage 

24 + Tryck 

(+ 18 V) 

• För aktivering av 

tryckhållningen. 

25 0 – 10 V 

(reglerstorhet) 

Motorkulventil i 

överströmningsledningen för 

aktivering av tryckhållningen. 

Från fabrik 

26 0 – 10 V 

(kvittering) 

27 GND 

28 + 24 V 

(försörjning) 

29 A 

Gränssnitt RS-485. På platsen, tillval 30 B 

31 GND 

32 

+ 24 V 

(försörjning) 

E1 

Försörjning för E1 och E2. Från fabrik 

33 

E1 Kontaktvattenmätare (t.ex. i 

Fillset) 

• Används för utvärdering 

av eftermatningen. 

• Är kontakten 32/33 

sluten = räkneimpuls. 

På platsen, tillval 

34 

E2 Vattenbristbrytare. 

• Används inte för 

enheten. 

• Är kontakten 32/34 

sluten = OK. 

--- 

 
Pos: 121 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Schnittstelle RS-485 @ 1\mod_1386078433991_328.docx @ 7870 @ 3 @ 1 

7.5.2 Gränssnitt RS-485 
Pos: 122 /Redaktion/Montage/Schnittstelle/Schnittstelle RS-485 -- Variomat -- Master - kurz @ 44\mod_1594819494190_328.docx @ 255922 @  @ 1 

Via RS-485-gränssnitten S1 och S2 kan all information hämtas från styrningen 

och användas för kommunikation med ledningscentraler eller andra enheter. 

• Gränssnitt S1 

– Högst 10 enheter kan drivas i en master/slave-sammanlänkning via 

detta gränssnitt. 

• Gränssnitt S2 

– Tryck ”PIS” och nivå ”LIS”. 

– Driftstatusar för pumparna ”PU”. 

– Driftstatusar för motorkulventil/magnetventil. 

– Värden för kontaktvattenmätaren ”FQIRA +”. 

–  Alla meddelanden. 

–  Alla felminnesinmatningar. 

 

För kommunikation mellan gränssnitten finns bussmoduler som tillvalstillbehör. 
 


Obs! 

Beställ vid behov protokollet för gränssnittet RS-485, detaljer om 

anslutningarna samt information om tillgängliga tillbehör från Reflex 

kundtjänst. 
 
Pos: 123 /Redaktion/Steuermodule/Ueberschriften - 1.1.1.1/Anschluss der Schnittstelle @ 1\mod_1386078727824_328.docx @ 7904 @ 4 @ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Första idrifttagning 
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7.5.2.1 Anslutning av gränssnittet RS-485 
Pos: 124 /Redaktion/Montage/Schnittstelle/Anschluss RS 485 Verbindung Control Basic - zweisp @ 44\mod_1594819645158_328.docx @ 255949 @  @ 1 

Moderkort till styrningen Control Basic. 

 

 

1 DIP-kontakt 1  2 Anslutningsplintar för RS-

485-förbindelsen 
 

Gör så här: 

1. Öppna huslocket till styrningen Control Basic. 

2. Anslut RS-485-förbindelsen med den skärmade kabeln till moderkortet. 

• Plint 29 (A+) 

• Plint 30 (B-) 

• Plint 31 (GND) 

3. Anslut kabelskärmningen på ena sidan. 

• Plint 22 

4. Aktivera slutmotstånden på moderkortet. 

• DIP-kontakt 1 
 


Obs! 

Aktivera slutmotståndet om enheten står i början eller i slutet av ett RS-

485-nät. 

 
Pos: 125 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Montage- und Inbetriebnahmebescheinigung @ 0\mod_1385046478472_328.docx @ 5090 @ 2 @ 1 

 

7.6 Monterings- och idrifttagningsintyg  
Pos: 126 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Info/i -- Hinweis Montage- und Inbetriebnahmebescheinigung @ 45\mod_1595397297370_328.docx @ 257419 @  @ 1 


Obs! 

Monterings- och idrifttagningsintyget finns i slutet av 

driftsinstruktionen. 
 
Pos: 128 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Erstinbetriebnahme @ 0\mod_1384857599721_328.docx @ 4015 @ 1 @ 1 

 

8 Första idrifttagning 
Pos: 129 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Info/i -- Hinweis Fachgerechte Montage_Inbetriebnahme @ 45\mod_1596631276625_328.docx @ 258574 @  @ 1 


Obs! 

Bekräfta att montering och idrifttagning har utförts fackmässigt i 

monterings- och idrifttagningsintyget. Det är en förutsättning för 

garantianspråk. 

– Låt Reflex kundtjänst genomföra den första idrifttagningen och 

den årliga servicen. 

 
Pos: 130 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Voraussetzungen für die Inbetriebnahme prüfen @ 0\mod_1384857814248_328.docx @ 4030 @ 2 @ 1 

 

8.1 Kontroll av förutsättningarna för idrifttagning 
Pos: 131 /Redaktion/Inbetriebnahme/Installation-Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Vorraussetzungen/Voraussetzungen -- Variomat Einleitung @ 29\mod_1510040533679_328.docx @ 183772 @  @ 1 

Enheten är klar för första idrifttagning när de arbeten som beskrivs i kapitlet 

Montering har fullbordats. Idrifttagningen måste utföras av den som tillverkat 

anläggningen eller en sakkunnig som fått uppdraget. Beredaren ska tas i drift 

enligt motsvarande installationsinstruktion. Iaktta följande anvisningar gällande 

första idrifttagning: 

 
Pos: 132 /Redaktion/Inbetriebnahme/Installation-Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Vorraussetzungen/Voraussetzungen -- Vario- / Reflexomat -- Master @ 18\mod_1457951413290_328.docx @ 101084 @  @ 1 

• Montering av styrenheten med baskärlet samt i förekommande fall 

efterkärlen har utförts. 

• Anslutningarna av kärlen på vattensidan till anläggningssystemet har 

upprättats. 

• Kärlen är inte fyllda med vatten. 

• Ventilerna för tömning av kärlen är öppna. 

• Anläggningssystemet är fyllt med vattnet och avluftat från gaser. 

• Elanslutningen är upprättad enligt gällande nationella och lokala 

bestämmelser. 
Pos: 133 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Schaltpunkte Variomat @ 47\mod_1600680728610_328.docx @ 274926 @ 2 @ 1 

8.2 Kopplingspunkt Variomat 
Pos: 134 /Redaktion/Inbetriebnahme/Installation-Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Mindestbetriebsdruck/Mindestbetriebsdruck -- Variomat - zweisp @ 47\mod_1600680821196_328.docx @ 274954 @  @ 1 

Det lägsta drifttrycket ”P0” bestäms via tryckhållningens position. I styrningen 

beräknas kopplingspunkten för magnetventilen ”PV” och pumpen ”PU” utifrån 

det lägsta drifttrycket ”P0”. 
 

 
 

Det lägsta drifttrycket ”P0” beräknas enligt följande: 

P0 = Pst + PD + 0,2 bar* Mata in det beräknade värdet i styrningens 

startrutin, se kapitel 8.2 "Kopplingspunkt 

Variomat" på sida 15. 

Pst = hst/10 hst i meter 

PD = 0,0 bar för säkringstemperaturer ≤ 100 °C 

PD = 0,5 bar för säkringstemperaturer = 110 °C 

*Tillägg på 0,2 bar rekommenderas, i extremfall inget tillägg 
 


Obs! 

Undvik att underskrida lägsta drifttrycket ”P0”. Därigenom utesluts 

undertryck, förångning och kavitation. 

 
Pos: 135 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Startroutine der Steuerung bearbeiten @ 1\mod_1390824817923_328.docx @ 11430 @ 2 @ 1 

 

8.3 Bearbeta styrningens startrutin 
Pos: 136 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Info/i -- Hinweis Für die Handhabung des Bedienfelds Querverweis @ 18\mod_1457950181574_328.docx @ 101038 @  @ 1 


Observera! 

För handhavande av manöverpanelen se kapitel 10.1 "Handhavande av 

manöverpanelen" på sida 19 

 
Pos: 137 /Redaktion/Steuerung/Startroutine/Basic-Steuerung/Startroutine der Basic-Steuerung -- Variomat 1 - zweisp @ 44\mod_1594820266289_328.docx @ 256003 @  @ 1 

Startrutinen är till för inställning av erforderliga parametrar för första 

idrifttagningen av enheten. Den börjar med en första tillkoppling av styrningen 

och den kan bara genomföras en gång. Parameterändringar eller -kontroller kan 

göras i kundmenyn efter det att startrutinen lämnats, se kapitel 10.2 "Göra 

inställningar i styrningen" på sida 20. 
 


Obs! 

Styrningens spänningsförsörjning (230 V) upprättas genom anslutning 

av stickkontakten. 
 

Du befinner dig nu i stoppdrift. Lysdioden ”Auto” på manöverpanelen har 

slocknat. 
 



Första idrifttagning 
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Visning på 

displayen 

Betydelse 

Variomat Enhetsbeteckning 

Språk Standardprogram med olika språk. 

Läs 

driftsinstruktionerna 

Läs före idrifttagningen hela driftsinstruktionen och 

kontrollera att monteringen har utförts korrekt.  

Lägst. drifttryck Ange värdet för det lägsta drifttryck.  

• Beräkning av det lägsta drifttrycket, se kapitel 6 

"Tekniska data" på sida 9. 

Tid Ändra de blinkande indikeringarna för ”timme”, ”minut” 

och ”sekund” i tur och ordning.  

• Klockslaget sparas i felminnet om ett fel 

uppträder.  

Datum Ändra de blinkande indikeringarna för ”dag”, ”månad”, 

”år” i tur och ordning.  

• Datumet sparas i styrningens felminne om ett fel 

uppträder.  

00500 l / 740 mm 

GB = 0093 kg 

Välj storlek för baskärlet ”VG”.  

• Informationen om baskärlet finns på typskylten 

eller, se kapitel 7.3.6 "Montering av 

nivåmätningen" på sida 12. 

1 % / 1,7 bar 

nolljustering! 

Nolljustering av nivåmätningen.  

• Styrningen kontrollerar om nivåmätningens signal 

överensstämmer med storleksangivelserna från 

baskärlet ”VG”. Då måste baskärlet vara 

fullständigt tömt, se kapitel 10.2 "Göra 

inställningar i styrningen" på sida 20. 

0 % / 1,0 bar 

Nolljustering har 

genomförts! 

Då nolljusteringen väl är genomförd, bekräfta det med 

knappen ”OK” på styrningens manöverpanel.  

Avbryta 

nolljusteringen? 

Nej 

Välj ”Ja” eller ”Nej” på styrningens display och bekräfta 

med knappen ”OK” på styrningens manöverpanel.  

• ja: Baskärlet ”VG” är fullständigt tömt och enheten 

vederbörligen installerad.  

–  Om det ändå inte går att nolljustera ska du 

bekräfta med ”Ja”. Hela startrutinen 

avslutas. En ny nolljustering måste startas i 

kundmenyn, se kapitel 13.1 "Reflex 

kundtjänst" på sida 24. 

–  Underrätta Reflex kundtjänst, se kapitel 8.1 

"Kontroll av förutsättningarna för 

idrifttagning" på sida 15. 

• nej: Startrutinen börjar på nytt.  

–  Kontrollera förutsättningarna för 

idrifttagning, se kapitel 8.2 

"Kopplingspunkt Variomat" på sida 15. 

Avsluta rutinen? 

Nej 

Detta meddelande visas på displayen först när 

nolljusteringen har genomförts.  

Välj ”Ja” eller ”Nej” på styrningens display och bekräfta 

med knappen ”OK” på styrningens manöverpanel.  

• ja: Startrutinen avslutas, enheten växlar 

automatiskt till stoppdrift. 

• nej: Startrutinen börjar på nytt.  

0 % / 2,0 bar 

STOPP 

Nivåindikatorn står på 0 %.  

 


Obs! 

Efter fullbordad startrutin befinner du dig i stoppdrift. Växla ännu inte till 

automatdrift. 

 
Pos: 138 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Gefaesse mit Wasser fuellen @ 0\mod_1384862976288_328.docx @ 4135 @ 2 @ 1 

 

8.4 Fylla kärlen med vatten 
Pos: 139 /Redaktion/Inbetriebnahme/Installation-Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Gefaesse fuellen/Einleitung Gefaesse fuellen -- Variomat alle - zweisp @ 39\mod_1560428074861_328.docx @ 226585 @  @ 1 

Följande uppgifter gäller för enheterna: 

• Styrenhet med baskärl. 

• Styrenhet med baskärl och ett efterkärl. 

• Styrenhet med baskärl och flera efterkärl. 
 

Anläggningssystem Anläggningstemperatur Fyllnadsnivå för baskärlet 

Värmeanläggning ≥ 50 °C (122 °F) Ca 30 % 

Kylsystem < 50 °C (122 °F) Ca 50 % 

 
Pos: 140 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Fuellen mit einem Schlauch @ 0\mod_1384863320817_328.docx @ 4180 @ 3 @ 1 

8.4.1 Påfyllning med slang 
Pos: 141 /Redaktion/Inbetriebnahme/Installation-Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Gefaesse fuellen/Wasser fuellen mit Schlauch -- Variomat alle - zweisp @ 39\mod_1560428220563_328.docx @ 226611 @  @ 1 

 

 

Välj en vattenslang för påfyllning av baskärlet med vatten om den automatiska 

eftermatningen ännu inte är ansluten. 

• Ta en avluftad vattenslang, fylld med vatten. 

• Anslut vattenslangen till den externa vattenförsörjningen och påfyllnings- 

och tömningskranen ”FD” (1) på baskärlet. 

• Kontrollera att avstängningskranarna mellan styrenheten och baskärlet är 

öppna (förmonterade i öppet läge från fabrik). 

• Fyll baskärlet med vatten tills fyllnadsnivån har uppnåtts. 

 
Pos: 142 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Fuellen ueber das Magnetventil in der Nachspeisung @ 6\mod_1401787352191_328.docx @ 36730 @ 3 @ 1 

8.4.2 Påfyllning via magnetventilen i eftermatningen 
Pos: 143 /Redaktion/Inbetriebnahme/Installation-Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Gefaesse fuellen/Wasser fuellen  mit Nachspeisemagnetventil -- Variomat 1 @ 0\mod_1384864084306_328.docx @ 4240 @  @ 1 

Växla från stoppdrift till manuell drift och öppna magnetventilen till 

eftermatningen tills fyllnadsnivån har uppnåtts. 

• Tryck på knappen ”Manual” på styrningens manöverpanel. 

• Välj magnetventilen till eftermatningen ”WV1”. 

• Bekräfta valet med knappen ”OK” på styrningens manöverpanel. 
 


Observera! 

En utförlig beskrivning av manuell drift och val av 

eftermatningsmagnetventil, se kapitel 9.2 "Manuell drift" på sida 19. 

 
Pos: 144 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Pumpe entlueften @ 0\mod_1384864289203_328.docx @ 4255 @ 2 @ 1 

 

8.5 Avlufta pumpen 
Pos: 145 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verbrennungsgefahr -- Allgemein @ 17\mod_1457421589150_328.docx @ 96767 @  @ 1 

 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för brännskador 

Hett medium som tränger ut kan vålla brännskador. 

• Håll tillräckligt avstånd till utträngande medium. 

• Använd lämplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, 

skyddsglasögon). 
Pos: 146 /Redaktion/Inbetriebnahme/Installation-Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Pumpe entlueften/Pumpe entlueften -- liegende Pumpe - zweisp @ 44\mod_1594821450853_328.docx @ 256030 @  @ 1 

Avlufta pumpen ”PU”: 
 

 

 

1 Pump ”PU” 

2 Avluftningsskruv ”AV” 

3 Smutsfälla ”ST” 
 

• Lossa avluftningsskruven (2) från pumpen (1) och avlufta pumpen tills 

vatten utan bubblor kommer ut. 

• Skruva in avluftningsskruven (2) igen och dra åt den. 

• Kontrollera att avluftningsskruven (2) sitter tätt. 
 


Obs! 

Upprepa avluftningen om pumpen inte skapar någon transporteffekt.  

Pos: 147 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Steuerung im Kundenmenue parametrieren @ 1\mod_1386749843173_328.docx @ 8860 @ 2 @ 1 



 

Första idrifttagning 
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8.6 Parametrera styrningen i kundmenyn 
Pos: 148 /Redaktion/Steuerung/Einstellungen/Basic-Steuerung/Basic-Steuerung einstellen -- Variomat 1 - zweisp @ 44\mod_1594877437222_328.docx @ 256063 @  @ 1 

Via kundmenyn kan anläggningsspecifika värden korrigeras eller avläsas. Vid 

den första idrifttagningen måste först fabriksinställningarna anpassas till de 

anläggningsspecifika förhållandena. 
 


Obs! 

För en beskrivning av manövreringen, se kapitel 10.1 "Handhavande av 

manöverpanelen" på sida 19. 

 

Redigera vid första idrifttagningen de menypunkter som är märkta med grått. 

 

Växla via knappen ”Manual” till manuell drift. 

Växla via knappen ”Meny” till den första huvudmenypunkten ”Kundmeny”. 

 

Visning på 

displayen 

Betydelse 

Kundmeny Växla till nästa huvudmenypunkt. 

Språk Standardprogram med olika språk. 

Klockslag: Ändra de blinkande indikeringarna för ”timme”, ”minut” 

och ”sekund” i tur och ordning. 

Klockslaget används av felminnet. 

Datum: Ändra de blinkande indikeringarna för ”dag”, ”månad” 

och ”år” efter varandra. 

Datumet används av felminnet. 

1 % / 1,7 bar 

Nolljusteringen! har 

genomförts 

Styrningen kontrollerar om nivåmätningens signal 

motsvarar det värde för baskärlet ”VG” som har matats 

in i styrningen, se kapitel 8.3 "Bearbeta styrningens 

startrutin" på sida 15. 


Obs! 

Baskärlet ”VG” måste vara fullständigt tömt. 
 

0 % / 0 bar 

XXX XXX XXX XXX  

På displayen visas ett av följande meddelanden: 

• Nolljustering har genomförts 

Kvittera med väljarknappen ”▼”. 

• Töm behållaren och upprepa justeringen 

Bekräfta med knappen ”OK”. 

0 % / 0 bar 

Avbryta 

nolljusteringen? 

Nej 

Detta meddelande visas på displayen om nolljusteringen 

misslyckades. Välj ”Ja” eller ”Nej” på displayen. 

• JA: Baskärlet ”VG” är tomt och enheten 

vederbörligen installerad. Om nolljustering trots 

det inte är möjlig, avbryt med ”Ja”. Underrätta 

Reflex kundtjänst. 

• NEJ: Kontrollera förutsättningarna för idrifttagning, 

se kapitel 8.1 "Kontroll av förutsättningarna för 

idrifttagning" på sida 15. 

Bekräfta ”Ja” eller ”Nej” med knappen ”OK”. 

Min. drifttryck 

01.8 bar 

Mata in värdet för lägsta drifttryck. 


Obs! 

Beräkningen för lägsta drifttryck, se kapitel 9.1 

"Automatdrift" på sida 18. 
 

Avgasning˃ Växla till undermenyn ”Avgasning”. 

• Med knappen ”OK” kommer du till menyn. 

• Med väljarknapparna ”▼▲” följer nästa 

undermeny. 

Avgasning Växla till nästa punkt på listan. 

Avgasn.program 

Intervallavgasning 

Välj mellan avgasningsprogrammen: 

• Kontinuerlig avgasning 

• Intervallavgasning 

Utförlig beskrivning, se kapitel 8.3 "Bearbeta 

styrningens startrutin" på sida 15. 

Visning på 

displayen 

Betydelse 

Tid kont. avg. 

12 h 

Tidrymd för programmet kontinuerlig avgasning. 

Riktvärdena vid idrifttagningar är mellan 12 och 

100 timmar. Standardinställningen är 12 timmar. 

Kortare tider räcker för kontinuerlig avgasning om 

följande förutsättningar är uppfyllda: 

• Ett högt övertryck (≥ 0,5 bar över atmosfäriskt 

tryck) på höjdpunkten. 

• En liten skillnad mellan den maximala 

temperaturen på höjdpunkten och 

avgasningstemperaturen. 

• En liten anläggningsvolym med låg 

begynnelsegashalt genom t.ex. god föravluftning. 

Eftermatning Växla till undermenyn ”Eftermatning”. 

• Med knappen ”OK” kommer du till menyn. 

• Med väljarknapparna ”▼▲” kommer du till nästa 

undermeny. 

Mata efter vatten då den inmatade kärlstorleken 

underskrids, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som tillval" 

på sida 5. 

• Om en automatisk eftermatning (till exempel 

Fillcontrol) är installerad sker tillkopplingen 

automatiskt, i annat fall måste eftermatningen 

aktiveras manuellt. 
 

Avsluta eftermatningen med vatten då den inmatade 

kärlstorleken överskrids. 

• Om en automatisk eftermatning är installerad sker 

frånkopplingen automatiskt, i annat fall måste 

eftermatningen stängas av manuellt. 

• Om den automatiska eftermatningen valts med 

”Nej” följer inga ytterligare förfrågningar om 

eftermatning. 

Max. efterm.tid 

010 min. 

Förvald tid för en eftermatningscykel. Då denna 

inställda tid löpt ut avbryts eftermatningen och 

felmeddelandet ”Eftermatningstid” utlöses. 

Max. efterm.cykl. 

003 / 2 h 

Om det inställda antalet eftermatningscykler överskrids 

inom två timmar avbryts eftermatningen och 

felmeddelandet ”Eftermatningscykler” utlöses. 

Med vattenmät. 

JA 

• JA: Kontaktvattenmätaren ”FQIRA+” är 

installerad, se kapitel 10.3 "Meddelanden" på 

sida 20.  

Det är förutsättningen för övervakning av 

eftermatningsmängden och drift av en 

avhärdningsanläggning. 

• NEJ: Ingen kontaktvattenmätare är installerad 

(standardutförande). 

Eftermatningsmängd 

000020 l 

Visas endast om valet ”JA” är inställt under 

menypunkten ”Med vattenmät.”. 

• Med knappen ”OK” raderas mätaren. 

–  Med ”JA” återställs det visade värdet på 

displayen till ”0”. 

–  Med ”NEJ” behålls det visade värdet. 

Max. efterm.mgd. 

000100 l 

Detta värde visas om valet ”JA” är inställt under 

menypunkten ”Med vattenmät.”. 

• Efter den inställda mängden avbryts 

eftermatningen och felmeddelandet ”Max. 

efterm.mgd överskriden” utlöses. 

Med avhärdning 

JA 

Detta värde visas om valet ”JA” är inställt under 

menypunkten ”Med vattenmät.”. 

• JA: Det kommer fler frågor om avhärdning. 

• NEJ: Det kommer inga fler frågor om avhärdning. 

Spärra efterm.? 

JA 

Detta värde visas om valet ”JA” är inställt under 

menypunkten ”Med avhärdning”. 

• JA: Om den inställda mjukvattenkapaciteten 

överskrids, stoppas eftermatningen. 

• NEJ: Eftermatningen stoppas inte. Meddelandet 

”Avhärdning” visas. 
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Visning på 

displayen 

Betydelse 

Hårdhetsminskning 

10 °dH 

Detta värde visas om valet ”JA” är inställt under 

menypunkten ”Med avhärdning”. 

• Hårdhetsminskningen beräknas ur skillnaden 

mellan råvattnets totalhårdhet GHär och 

vattenhårdhetens börvärde GHbör. 

Hårdhetsminskning = GHär-GHbörl °dH 

Mata in värdet i styrningen. Se tillverkarens uppgifter 

då det gäller andra märken. 

Kap. mjukvatten 

05000 l 

Detta värde visas om valet ”JA” är inställt under 

menypunkten ”Med avhärdning”. 

Uppnåelig mjukvattenkapacitet beräknas ur den 

använda typen av avhärdning och den inmatade 

hårdhetsminskningen. 

• Fillsoft I, mjukvattenkapacitet ≤ 

6000/hårdh.minskn. l 

• Fillsoft II, mjukvattenkapacitet ≤ 

12000/hårdh.minskn. l 

Mata in värdet i styrningen. Använd tillverkarens värde 

då det gäller andra märken. 

Restkap. mjukv. 

000020 l 

Detta värde visas om valet ”JA” är inställt under 

menypunkten ”Med avhärdning”. 

• Ännu tillgänglig mjukvattenkapacitet.

Byte 

18 mån 

Detta värde visas om valet ”JA” är inställt under 

menypunkten ”Med avhärdning”. 

Tillverkarens uppgift om efter vilken tid, oberoende av 

den beräknade mjukvattenkapaciteten, som 

avhärdningspatronerna måste bytas. 

Meddelandet ”Avhärdning” visas. 

Nästa service 

012 mån 

Meddelanden om servicerekommendation. 

• Från: Utan servicerekommendation.

• 001 – 060: Servicerekommendation i månader.

pot.fri störn.kontakt 

JA 

Utmatning av meddelanden på den potentialfria 

störningskontakten, se kapitel 8.2 "Kopplingspunkt 

Variomat" på sida 15. 

• JA: Utmatning av alla meddelanden.

• NEJ: Utmatning av de med ”xxx” märkta 

meddelandena (till exempel ”01”). 

Felminne˃ Växla till undermenyn ”Felminne”. 

• Med knappen ”OK” kommer du till menyn.

• Med väljarknapparna ”▼▲” kommer du till

undermenyn. 

ER 01…xx De senaste 20 meddelandena har sparats med feltyp, 

datum, klockslag och felnummer. 

Klassificering av meddelandena ER… återfinns i 

kapitlet Meddelanden. 

Parameterminne˃ Växla till undermenyn ”Parameterminne”. 

• Med knappen ”OK” kommer du till menyn.

• Med väljarknapparna ”▼▲” kommer du till

undermenyn. 

P0 = xx,x bar 

Datum | klockslag 

De senaste 10 inmatningarna av minimalt drifttryck är 

sparade med datum och klockslag. 

Behållar-info 

00800 l 

Värdena för baskärlets ”VG” volym och diameter visas. 

• Kontakta Reflex kundtjänst om det föreligger 

skillnader gentemot uppgifterna på baskärlets 

typskylt. 

Pos. motorkulventil 

000 % 

Detta värde anger öppningen för 

överströmningsledningens motorkulventil i procent. 

Variomat 

mkh V1.00 

Information om programvaruversion 

Pos: 149 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Automatikbetrieb starten @ 0\mod_1384865093326_328.docx @ 4285 @ 2 @ 1 

8.7 Starta automatdrift 
Pos: 150 /Redaktion/Betrieb/Betriebsarten/Automatikbetrieb starten/Automatikbetrieb starten -- Variomat 1 @ 2\mod_1394621320188_328.docx @ 15470 @  @ 1 

Då anläggningen är fylld med vatten och avluftad från gaser kan automatdriften 

startas. 

• Tryck på styrningens knapp ”Auto” för automatdriften.

– Vid första idrifttagningen aktiveras automatiskt kontinuerlig 

avgasning för att avlägsna resterande fria samt lösta gaser ur 

anläggningssystemet. Tiden kan ställas in i kundmenyn i enlighet 

med anläggningsförhållandena. Standardinställningar är 12 timmar. 

Efter den kontinuerliga avgasningen sker automatisk omkoppling till 

intervallavgasning. 
Pos: 151 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Info/i -- Hinweis Abgeschlossene Erstinbetriebnahme @ 1\mod_1386324440908_328.docx @ 8451 @  @ 1 


Observera! 

Första idrifttagningen är fullbordad vid denna punkt.
Pos: 152 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Info/i -- Hinweis Reinigung Schmutzfänger @ 1\mod_1386325092881_328.docx @ 8485 @  @ 1 


Observera! 

Senast då tiden för kontinuerlig avgasning löpt ut måste smutsfällan 

”ST” i avgasningsledningen ”DC” rengöras, se kapitel 11.1.1 "Rengöra 

smutsfälla" på sida 22. 

Pos: 154 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Betrieb @ 0\mod_1382699582547_328.docx @ 1526 @ 1 @ 1 

9 Drift 
Pos: 155 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Automatikbetrieb @ 1\mod_1389874515265_328.docx @ 10872 @ 2 @ 1 

9.1 Automatdrift 
Pos: 156 /Redaktion/Betrieb/Betriebsarten/Automatikbetrieb/Automatikbetrieb -- Variomat 1 - zweisp @ 44\mod_1594879870156_328.docx @ 256090 @  @ 1 

Användning: 

När den första idrifttagningen har avslutats 

Start: 

Tryck på knappen ”Auto” på styrningen. Auto-lysdioden lyser. 

Funktioner: 

• Automatdriften är lämplig för kontinuerlig drift av enheten; styrningen 

övervakar följande funktioner: 

• Tryckhållning

• Kompensation av expansionsvolym

• Avgasning

• Automatisk eftermatning

• Pumpen ”PU” och överströmningsledningens motorkulventil ”PV1” 

regleras av styrningen så att trycket förblir konstant vid en reglering på ± 

0,2 bar. 

• Störningar visas på displayen och utvärderas. 

• Under den inställningsbara avgasningstiden förblir 

överströmningsledningens motorkulventil ”PV1” öppen vid gående pump 

”PU”. 

• Anläggningsvattnet tryckbefrias via det trycklösa baskärlet ”VG” och 

avgasas därmed. 

• För automatisk drift går det att ställa in olika avgasningsprogram i 

kundmenyn, se kapitel 8.6 "Parametrera styrningen i kundmenyn" på sida 

17. Visningen görs på styrningens display.

Kontinuerlig avgasning 

När den anslutna anläggningen har tagits i drift resp. reparerats ska du välja 

programmet ”Kontinuerlig avgasning”.  

Efter en inställningsbar tid sker permanent avgasning. Fria och lösta gaser 

avlägsnas snabbt.  

• Automatisk start efter genomgången startrutin vid första idrifttagningen. 

• Aktiveringen utförs via kundmenyn. 

• Avgasningstiden kan, beroende på anläggning, ställas in i kundmenyn. 

– Standardinställning är 12 timmar. Därefter sker automatisk växling 

till intervallavgasning. 

Intervallavgasning 

För kontinuerlig drift ska du välja programmet ”Intervallavgasning”. Det är 

inställt som standard i kundmenyn.  

Under ett intervall avgasas permanent. Efter ett intervall följer en tids paus. 

Intervallavgasningen kan inskränkas till ett inställningsbart tidsintervall. 

Tidsinställningarna kan göras via servicemenyn.  

• Automatisk aktivering efter den kontinuerliga avgasningen. 

• Avgasningsintervall (standard 90 s)

• Paustid (standard: 120 min)

• Start/slut (kl. 8:00–18:00)

Pos: 157 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Handbetrieb @ 1\mod_1389874451501_328.docx @ 10855 @ 2 @ 1 
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9.2 Manuell drift 
Pos: 158 /Redaktion/Betrieb/Betriebsarten/Handbetrieb/Handbetrieb -- Variomat 1 - zweisp @ 44\mod_1594880495676_328.docx @ 256117 @  @ 1 

Användning: 

För tester och servicearbeten. 
 

Start: 

Tryck på knappen ”Manual” på styrningen. Auto-lysdioden på styrningens 

manöverpanel blinkar som optisk signal för manuell drift. 
 

Funktioner: 

Följande funktioner kan du välja i manuell drift och genomföra en testkörning:  

• Pumpen ”PU”.  

• Motorkulventilen i överströmningsledningen ”PV”.  

• Eftermatningens magnetventil ”WV”.  

Även fler funktioner kan kopplas efter varandra och testas parallellt. 
 

30 % 2,5 bar 

 

PU1!* PV1 WV1 

• Välj funktion med knapparna ”Växling uppe/nere”. 

– ”PU1” = pump 

– ”PV1” = magnetventil i 

överströmningsledningen 

–  ”WV1” = magnetventil eftermatning 

(* utvalda och aktiva aggregat är markerade 

med ”!”.) 
 

• Tryck på knappen ”OK”.  

– Bekräfta val eller avstängning av den enskilda funktionen.  

• Knapp ”Quit”  

– Avstängning av de enskilda funktionerna i omvänd ordningsföljd.  

– Med sista tryckningen på knappen ”Quit” kommer du in i stoppdrift.  

• Knapp ”Auto”  

– Återgång till automatdrift.  
 


Obs! 

Om säkerhetsrelevanta parametrar inte iakttas kan manuell drift inte 

genomföras. Kopplingen är blockerad. 

 
Pos: 159 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Stoppbetrieb @ 1\mod_1389874587110_328.docx @ 10889 @ 2 @ 1 

 

9.3 Stoppdrift 
Pos: 160 /Redaktion/Betrieb/Betriebsarten/Stoppbetrieb/Stoppbetrieb -- Variomat 1 - zweisp @ 44\mod_1594881026100_328.docx @ 256144 @  @ 1 

Användning: 

Vid underhållsarbeten på enheten. 
 

Start: 

Tryck på knappen ”Stop” på styrningen. Auto-lysdioden på manöverpanelen 

slocknar. 
 

Funktioner: 

I stoppdrift är enheten utan funktion så när som på indikeringen på displayen. 

Ingen funktionsövervakning äger rum. 

Följande funktioner är ur drift: 

• Pumpen ”PU” är avstängd. 

• Motorkulventilen i överströmningsledningen ”PV” är stängd. 

• Magnetventilen i eftermatningsledningen ”WV” är stängd. 
 


Obs! 

Om stoppdriften är aktiverad längre än 4 timmar utlöses ett 

meddelande. 

Om ”Potentialfri störningskontakt?” i kundmenyn är inställt med ”Ja” så 

avges ett meddelande på samlingsstörningskontakten. 

 
Pos: 161 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Sommerbetrieb @ 1\mod_1389874662881_328.docx @ 10906 @ 2 @ 1 

 

9.4 Sommardrift 
Pos: 162 /Redaktion/Betrieb/Betriebsarten/Sommerbetrieb/Sommerbetrieb -- Variomat 1 - zweisp @ 44\mod_1594881259646_328.docx @ 256171 @  @ 1 

Användning: 

På sommaren 
 

Start: 

Stäng av avgasningen i kundmenyn.  
 

Funktioner: 

Om anläggningens cirkulationspumpar stängs av under sommaren är en 

avgasning inte nödvändig, eftersom inget gasrikt vatten når fram till enheten. Det 

sparar energi.  

Efter sommaren måste avgasningsprogrammet ”Intervallavgasning” eller vid 

behov ”Kontinuerlig avgasning” väljas igen i kundmenyn. 

Utförlig beskrivning av urvalet av avgasningsprogram, se kapitel 9.1 

"Automatdrift" på sida 18. 
 


Obs! 

Enhetens tryckhållning måste vara i drift även under sommaren. 

– Automatisk drift förblir aktiv. 

 
Pos: 163 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Wiederinbetriebnahme @ 4\mod_1398249152502_328.docx @ 24910 @ 2 @ 1 

9.5 Återidrifttagning 
Pos: 164 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verletzungsgefahr -- durch Pumpenanlauf @ 17\mod_1457421599227_328.docx @ 97089 @  @ 1 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för kroppsskador då pumpen går igång 

När pumparna går igång kan det uppstå skador på handen om man vrider 

igång pumpmotorn i fläkthjulet med skruvmejseln. 

• Koppla pumpen spänningslös innan du vrider igång pumpmotorn i 

fläkthjulet med skruvmejseln. 
Pos: 165 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Achtung/DinA4/S -- Achtung Geraeteschaden -- Pumpenanlauf @ 17\mod_1457438475599_328.docx @ 97584 @  @ 1 

OBS!  

Skador på enheten då pumpen går igång 

När pumparna går igång kan det uppstå sakskador om man vrider igång 

pumpmotorn i fläkthjulet med skruvmejseln. 

• Koppla pumpen spänningslös innan du vrider igång pumpmotorn i 

fläkthjulet med skruvmejseln. 
Pos: 166 /Redaktion/Betrieb/Wiederinbetriebnahme/Wiederinbetriebnahme -- Variomat -- Master @ 6\mod_1401103753553_328.docx @ 35500 @  @ 1 

Efter ett längre driftstopp (enheten strömlös eller i stoppdrift) är det möjligt att 

pumpen ”PU” sitter fast. Vrid därför igång pumparna med en skruvmejsel på 

pumpmotorernas fläkthjul före återidrifttagningen. 
 


Observera! 

Under driften undviks att pumparna fastnar genom tvångsstart efter 24 

timmars driftstopp. 

 
Pos: 168 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Steuerung @ 4\mod_1398248081523_328.docx @ 24790 @ 1 @ 1 

 

10 Styrning 
Pos: 169 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Handhabung des Bedienfelds @ 4\mod_1398248714786_328.docx @ 24870 @ 2 @ 1 

10.1 Handhavande av manöverpanelen 
Pos: 170 /Redaktion/Steuerung/Bedienfeld/Bedienfeld -- Basic-Steuerung - zweisp @ 40\mod_1560511862569_328.docx @ 227361 @  @ 1 

 
 

1 Error-lysdiod 

• Error-lysdioden tänds vid ett felmeddelande 

2 Display 

3 Auto-lysdiod 

• Auto-lysdioden lyser grönt i automatdrift 

• Auto-lysdioden blinkar grönt i manuell drift  

• Auto-lysdioden är släckt i stoppdrift 

4 OK 

• Bekräfta åtgärder 

5 Stopp 

• För idrifttagningar och nyinmatningar av värden i styrningen 

6 Växling i menyn ”tillbaka” 

7 Manual 

• För tester och servicearbeten 

8 Auto 

• För kontinuerlig drift 

9 Växling i menyn ”framåt” 

10 Meny 

• Hämtning av kundmenyn 

11 Quit 

• Kvittera meddelanden 
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Välja och ändra parametrar 

1. Välj parametern med knappen ”OK” (5). 

2. Ändra parametern med väljarknapparna ”▼” (7) eller ”▲” (9). 

3. Bekräfta parametern med knappen ”OK” (5). 

4. Byt menypunkt med väljarknapparna ”▼” (7) eller ”▲” (9). 

5. Byt menynivå med knappen ”Quit” (11). 

 
Pos: 171 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Einstellungen in der Steuerung vornehmen @ 4\mod_1398247241763_328.docx @ 24770 @ 2 @ 1 

10.2 Göra inställningar i styrningen 
Pos: 172 /Redaktion/Steuerung/Einstellungen/Einleitung/Einleitung -- Einstellungen durchführen @ 4\mod_1398256425897_328.docx @ 25077 @  @ 1 

Inställningarna i styrningen kan göras oberoende av respektive valt och aktivt 

driftsätt. 

 
Pos: 173 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Servicemenü @ 1\mod_1389874916204_328.docx @ 10957 @ 3 @ 1 

10.2.1 Servicemeny 
Pos: 174 /Redaktion/Steuerung/Einstellungen/Touch-Steuerung/Servicemenue/Servicemenue - Betrieb -- Master @ 19\mod_1457954607568_328.docx @ 101322 @  @ 1 

Denna meny är lösenordsskyddad. Endast Reflex kundtjänst har åtkomst till den. 

 
Pos: 175 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Standardeinstellungen @ 1\mod_1389875047916_328.docx @ 10974 @ 3 @ 1 

10.2.2 Standardinställningar 
Pos: 176 /Redaktion/Steuerung/Einstellungen/Steuerung alle -- Standardeinstellungen/Standardeinstellungen -- Variomat Kundenmenü -- Master - zweisp @ 44\mod_1594882003784_328.docx @ 256207 @  @ 1 

Enhetens styrning levereras med följande standardinställningar. Värdena kan 

anpassas till lokala förhållanden i kundmenyn. I vissa fall är en ytterligare 

anpassning i servicemenyn möjlig. 
 

Kundmeny 

Parameter Inställning Anmärkning 

Språk DE  Menynavigeringens språk. 

Lägsta drifttryck ”P0” 1,8 bar se kapitel 8.2 "Kopplingspunkt 

Variomat" på sida 15. 

Nästa service 12 månader Brukstid fram till nästa service. 

Potentialfri 

störningskontakt 

Alla  

Eftermatning   

Maximal 

eftermatningsmängd 

0 liter Bara om ”Med vattenmätare ja” 

valts under Eftermatning i 

kundmenyn. 

Maximal eftermatningstid  20 minuter  

Maximalt antal 

eftermatningscykler 

3 cykler på 

2 timmar  

 

Parameter Inställning Anmärkning 

Avgasning   

Avgasningsprogram  Kontinuerlig 

avgasning 

 

Tid kontinuerlig 

avgasning  

12 timmar Standardinställning 

Avhärdning (bara om 

”Med avhärdning ja”) 

  

Stänga av eftermatning Nej I fall av restkapacitet 

mjukvatten = 0 

Hårdhetsminskning  8 °dH  = bör – är 

Maximal 

eftermatningsmängd 

0 liter  

Kapacitet mjukvatten  0 liter  

Byte av patron  18 månader Byt patron. 

 
Pos: 177 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Meldungen @ 4\mod_1398248493101_328.docx @ 24850 @ 2 @ 1 

10.3 Meddelanden 
Pos: 178 /Redaktion/Steuerung/Stoermeldetabellen/Meldungen Einleitung -- Basic Steuerung @ 19\mod_1457957343508_328.docx @ 101424 @  @ 1 

Meddelanden visas i klartext i displayens meddelanderad med de i tabellen 

angivna ER-koderna. Om flera meddelanden väntar kan dessa väljas med 

väljarknapparna. 

De senaste 20 meddelandena kan hämtas i felminnet, se kapitel 8.6 

"Parametrera styrningen i kundmenyn" på sida 17. 

Orsakerna till meddelanden kan åtgärdas av ägaren eller ett specialistföretag. 

Kontakta Reflex kundtjänst om detta inte är möjligt. 
 


Observera! 

Åtgärdandet av orsaken måste bekräftas med knappen ”Quit” på 

styrningens manöverpanel. Alla andra meddelanden återställs 

automatiskt så snart som orsaken är åtgärdad. 
 


Observera! 

Potentialfria kontakter, inställning i kundmenyn, se kapitel 8.6 

"Parametrera styrningen i kundmenyn" på sida 17. 

 
Pos: 179 /Redaktion/Steuermodule/ ===== Wechsel 2auf1-spaltig===== @ 40\mod_1560521188959_0.docx @ 227538 @  @ 1 

 

 
Pos: 180 /Redaktion/Steuerung/Stoermeldetabellen/Meldetabelle -- Variomat 1 Pumpe -- Master @ 19\mod_1457957436179_328.docx @ 101447 @  @ 1 

ER-kod Meddelande Potentialfri 

kontakt 

Orsaker Åtgärd Återställa 

meddelande 

01 Lägsta tryck JA • Inställningsvärdet underskridet. 

• Vattenförlust i anläggningen. 

• Störning pump. 

• Styrningen befinner sig i manuell 

drift 

• Kontrollera inställningsvärdet i kund- eller 

servicemenyn. 

• Kontrollera vattennivån. 

• Kontrollera pumpen. 

• Koppla styrningen till automatdrift. 

”Quit” 

02.1 Vattenbrist - • Inställningsvärdet underskridet. 

• Eftermatning ur funktion. 

• Luft i systemet. 

• Smutsfällan tilltäppt. 

• Kontrollera inställningsvärdet i kund- eller 

servicemenyn. 

• Rengör smutsfällan. 

• Kontrollera att magnetventilen ”PV1” 

fungerar som den ska. 

• Fyll eventuellt på manuellt. 

- 

03 Högvatten JA • Inställningsvärdet överskridet. 

• Eftermatning ur funktion. 

• Tillflöde av vatten via en läcka i 

värmeväxlaren på platsen. 

• Kärlen ”VF” och ”VG” för små. 

• Kontrollera inställningsvärdet i kund- eller 

servicemenyn. 

• Kontrollera att magnetventilen ”WV1” 

fungerar som den ska. 

• Släpp ut vatten ur kärlet ”VG”. 

• Kontrollera värmeväxlaren på platsen med 

avseende på läckage. 

- 

04.1 Pump JA Pumpen ur funktion. 

• Pumpen fast. 

• Pumpmotorn defekt. 

• Pumpmotorskyddet utlöst. 

• Säkring defekt. 

• Vrid igång pumpen med en skruvmejsel. 

• Byt ut pumpmotorn. 

• Kontrollera pumpmotorn elektriskt. 

• Byt ut säkringen. 

”Quit” 



Styrning 
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ER-kod Meddelande Potentialfri 

kontakt 

Orsaker Åtgärd Återställa 

meddelande 

05 Pumpgångtid - • Inställningsvärdet överskridet.

• Stor vattenförlust i anläggningen.

• Kåpventil på sugsidan stängd.

• Luft i pumpen.

• Magnetventilen i 

överströmningsledningen stängs 

inte. 

• Kontrollera inställningsvärdet i kund- eller 

servicemenyn. 

• Kontrollera vattenförlusten och stäng 

eventuellt av. 

• Öppna kåpventilen.

• Avlufta pumpen.

• Kontrollera att magnetventilen ”PV1” 

fungerar som den ska. 

- 

06 Eftermatningstid - • Inställningsvärdet överskridet.

• Vattenförlust i anläggningen.

• Eftermatningen inte ansluten.

• Eftermatningskapaciteten för låg.

• Eftermatningshysteresen för låg.

• Kontrollera inställningsvärdet i kund- eller 

servicemenyn. 

• Kontrollera vattennivån.

• Anslut eftermatningsledningen

”Quit” 

07 Eftermatningscykler - Inställningsvärdet överskridet. • Kontrollera inställningsvärdet i kund- eller 

servicemenyn. 

• Täta eventuell läcka i anläggningen.

”Quit” 

08 Tryckmätning JA Styrningen mottar felaktig signal. • Sätt i stickkontakten.

• Kontrollera att tryckgivaren fungerar som 

den ska. 

• Kontrollera om kabeln är skadad.

• Kontrollera tryckgivaren.

”Quit” 

09 Nivåmätning JA Styrningen mottar felaktig signal. • Kontrollera att oljemätdosan fungerar som 

den ska. 

• Kontrollera om kabeln är skadad.

• Sätt i stickkontakten.

”Quit” 

10 Högsta tryck - • Inställningsvärdet överskridet.

• Överströmningsledningen ur 

funktion. 

• Smutsfällan tilltäppt.

• Kontrollera inställningsvärdet i kund- eller 

servicemenyn. 

• Kontrollera att överströmningsledningen

fungerar som den ska. 

• Rengör smutsfällan.

”Quit” 

11 Eftermatningsmängd - Endast om ”Med vattenmät.” är aktiverat i 

kundmenyn. 

• Inställningsvärdet överskridet.

• Stor vattenförlust i anläggningen.

• Kontrollera inställningsvärdet i kund- eller 

servicemenyn. 

• Kontrollera vattenförlusten i anläggningen 

och stäng ev. av. 

”Quit” 

15 Eftermatningsventil - Kontaktvattenmätaren räknar utan 

eftermatningsbegäran. 

Kontrollera att eftermatningsventilen är tät. ”Quit” 

16 Spänningsbortfall - Det finns ingen spänning. Upprätta spänningsförsörjning. - 

19 Stop ˃ 4 timmar - Längre än 4 timmar i stoppläge. Sätt styrningen i automatdrift. - 

20 Max. efterm.-mängd - Inställningsvärdet överskridet. Återställ mätaren ”Eftermatningsmängd” i 

kundmenyn. 

”Quit” 

21 Servicerekommendation - Inställningsvärdet överskridet. Genomför service och återställ därefter 

servicemätaren. 

”Quit” 

24 Avhärdning - • Inställningsvärde 

mjukvattenkapacitet överskridet.

• Tid för byte av avhärdningspatron 

överskriden. 

Byt ut avhärdningspatronerna. ”Quit” 

30 Störning IO-modul - • IO-modul defekt.

• Förbindelsen mellan optionskortet 

och styrningen är störd. 

• Optionskortet defekt.

Underrätta Reflex kundtjänst. - 

31 EEPROM defekt JA • EEPROM defekt.

• Internt beräkningsfel.

Underrätta Reflex kundtjänst. ”Quit” 

32 Underspänning JA Försörjningsspänningens styrka 

underskriden. 

Kontrollera spänningsförsörjningen. - 

33 Justeringsparameter 

felaktig 

JA EEPROM-parameterminne defekt. Underrätta Reflex kundtjänst. - 

34 Kommunikation 

moderkort störd 

- • Förbindelsekabel defekt.

• Moderkort defekt.

Underrätta Reflex kundtjänst. - 

35 Digital givarspänning 

störd 

- Kortslutning av givarspänningen. Kontrollera ledningsdragningen vid de digitala 

ingångarna, till exempel vattenmätaren. 

- 

36 Analog givarspänning 

störd 

- Kortslutning av givarspänningen. Kontrollera ledningsdragningen vid de analoga 

utgångarna (tryck/nivå). 

- 

37 Givarspänning 

kulventil saknas 

- Kortslutning av givarspänningen. Kontrollera ledningsdragningen vid kulventilen. - 

Pos: 181 /Redaktion/Steuermodule/===== Wechsel 1auf2-spaltig=====  @ 40\mod_1560521114404_0.docx @ 227512 @  @ 1 

Pos: 183 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Wartung @ 0\mod_1382700525764_328.docx @ 1574 @ 1 @ 1 



Underhåll 
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11 Underhåll 
Pos: 184 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Gefahr Stromschlag -- Elektrischer Anschluss @ 17\mod_1457421584658_328.docx @ 96652 @  @ 1 

 FARA  

Livsfarliga skador genom elektrisk stöt. 

Livsfarliga skador vid kontakt med strömförande delar. 

• Kontrollera att anläggningen som enheten monteras i är kopplad 

spänningslös. 

• Kontrollera att anläggningen inte kan återinkopplas av andra personer. 

• Kontrollera att monteringsarbeten på enhetens elanslutning endast 

utförs av behörig elektriker och enligt elektrotekniska föreskrifter. 
 

 

Pos: 185 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verbrennungsgefahr -- Allgemein @ 17\mod_1457421589150_328.docx @ 96767 @  @ 1 

 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för brännskador 

Hett medium som tränger ut kan vålla brännskador. 

• Håll tillräckligt avstånd till utträngande medium. 

• Använd lämplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, 

skyddsglasögon). 
Pos: 186 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verletzungsgefahr -- Ueberdruck an Rohrleitungsanschluessen - Warmwasser @ 17\mod_1457421596513_328.docx @ 96997 @  @ 1 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för kroppsskada från utträngande vätska under tryck 

Vid anslutningarna finns risk för brännskador eller kroppsskador vid felaktig 

montering, felaktig demontering eller felaktigt underhållsarbete om hett 

vatten eller het ånga under tryck plötsligt släpps ut. 

• Kontrollera att montering, demontering eller underhållsarbete utförs 

fackmässigt. 

• Kontrollera att anläggningen är trycklös innan montering, demontering 

eller underhållsarbete på anslutningarna utförs. 
 

Pos: 187 /Redaktion/Wartung/Einleitung/Einleitung -- Druckhaltestationen mit Basic (ohne Verweis auf Wartungsbescheinigung) @ 45\mod_1596690872994_328.docx @ 258643 @  @ 1 

Enheten ska genomgå service varje år.  

– Serviceintervallen beror på driftförhållanden och avgasningstider. 

 

Årlig service indikeras på displayen då den inställda drifttiden har löpt ut. 

Indikeringen ”Service rek.” kvitteras med knappen ”Quit”. I kundmenyn återställs 

servicemätaren. 

 


Obs! 

Låt servicearbeten endast utföras och dokumenteras av fackpersonal 

eller Reflex kundtjänst. 

 
Pos: 188 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Wartungsplan @ 1\mod_1386317106694_328.docx @ 8400 @ 2 @ 1 

 

11.1 Serviceschema 
Pos: 189 /Redaktion/Wartung/Wartungsplan/Wartungsplan -- Variomate - ohne Sicherheitsventil - zweisp @ 44\mod_1594883187559_328.docx @ 256235 @  @ 1 

Serviceschemat är en sammanfattning av de regelbundna åtgärderna inom 

ramen för service. 
 

Arbete 

K
o

n
tro

ll 

U
n

d
erh

å
ll 

R
en

gö
ra

 

Intervall 

Kontrollera täthet. 

• Pump ”PU”. 

• Anslutningarnas skruvförband. 

• Backventil till pumpen ”PU”. 

x x  Årligen 

Rengöra smutsfällan ”ST”. 

–  se kapitel 11.1.1 "Rengöra 

smutsfälla" på sida 22. 

x x x 
Beroende på 

driftvillkoren 

Avslamma baskärlet och efterkärlet. 

–  se kapitel 11.1.2 "Rengöra kärl" på 

sida 22. 

x x x 
Beroende på 

driftvillkoren 

Kontrollera kopplingspunkter eftermatning. 

–  se kapitel 11.2 "Kontrollera 

kopplingspunkter" på sida 23. 

x   Årligen 

Kontrollera kopplingspunkter automatdrift. 

–  se kapitel 11.2 "Kontrollera 

kopplingspunkter" på sida 23. 

x   Årligen 

 
Pos: 190 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Schmutzfänger reinigen @ 1\mod_1386317219014_328.docx @ 8417 @ 3 @ 1 

 

 

 

 

11.1.1 Rengöra smutsfälla 
Pos: 191 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verletzungsgefahr -- Ueberdruck an Rohrleitungsanschluessen - Warmwasser @ 17\mod_1457421596513_328.docx @ 96997 @  @ 1 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för kroppsskada från utträngande vätska under tryck 

Vid anslutningarna finns risk för brännskador eller kroppsskador vid felaktig 

montering, felaktig demontering eller felaktigt underhållsarbete om hett 

vatten eller het ånga under tryck plötsligt släpps ut. 

• Kontrollera att montering, demontering eller underhållsarbete utförs 

fackmässigt. 

• Kontrollera att anläggningen är trycklös innan montering, demontering 

eller underhållsarbete på anslutningarna utförs. 
 

Pos: 192 /Redaktion/Wartung/Reinigung/Schmutzfaenger reinigen/Schmutzfaenger reinigen -- Variomate - zweisp @ 44\mod_1594884068927_328.docx @ 256266 @  @ 1 

Senast då tiden för kontinuerlig avgasning löpt ut ska smutsfällan ”ST” rengöras. 

En kontroll krävs också efter en längre tids drift. 
 

 

 

1 Smutsfälla ”ST” 2 Insats till smutsfällan 
 

1. Växla till stoppdrift. 

2. Stäng kulventilerna före smutsfällan ”ST” (1) samt till baskärlet. 

3. Skruva långsamt av smutsfällans insats (2) från smutsfällan så att 

resttrycket i rörstycket kan sjunka bort. 

4. Dra ut silen ur smutsfällans insats och skölj den under rent vatten. Borsta 

därefter ur den med en mjuk borste. 

5. Sätt in silen i smutsfällans insats igen, kontrollera att tätningen inte är 

skadad och skruva in insatsen i kåpan till smutsfällan ”ST” (1) igen. 

6. Öppna kulventilerna före smutsfällan ”ST” (1) samt till baskärlet igen. 

7. Avlufta pumpen ”PU”, se kapitel 8.5 "Avlufta pumpen" på sida 16. 

8. Växla till automatdrift. 
 


Obs! 

Rengör övriga installerade smutsfällor (till exempel i Fillset). 

 
Pos: 193 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Gefaesse reinigen @ 2\mod_1394531608927_328.docx @ 15353 @ 3 @ 1 

 
11.1.2 Rengöra kärl 
Pos: 194 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verletzungsgefahr -- Ueberdruck an Rohrleitungsanschluessen - Warmwasser @ 17\mod_1457421596513_328.docx @ 96997 @  @ 1 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för kroppsskada från utträngande vätska under tryck 

Vid anslutningarna finns risk för brännskador eller kroppsskador vid felaktig 

montering, felaktig demontering eller felaktigt underhållsarbete om hett 

vatten eller het ånga under tryck plötsligt släpps ut. 

• Kontrollera att montering, demontering eller underhållsarbete utförs 

fackmässigt. 

• Kontrollera att anläggningen är trycklös innan montering, demontering 

eller underhållsarbete på anslutningarna utförs. 
 

Pos: 195 /Redaktion/Wartung/Reinigung/Gefaesse reinigen/Gefaesse reinigen -- Variomat -- Master @ 6\mod_1401195945271_328.docx @ 36031 @  @ 1 

Rengör baskärlet och efterkärlen från slamavlagringar. 

1. Växla till stoppdrift. 

2. Töm kärlen. 

– Öppna påfyllnings- och tömningskranarna ”FD” och töm kärlen 

fullständigt på vatten. 

3. Lossa flänsanslutningarna från baskärlet till enheten och vid behov från 

efterkärlet. 

4. Ta bort det kärlens undre behållarlock. 

5. Rengör locken och utrymmena mellan membranen och kärlen från slam. 

• Kontrollera membranen med avseende på brott. 

• Kontrollera kärlens innerväggar med avseende på korrosionsskada. 

6. Montera locken på kärlen. 

7. Montera flänsanslutningarna från baskärlet till enheten och till efterkärlet. 

8. Stäng påfyllnings- och tömningskranen ”FD” på kärlen. 

9. Fyll baskärlet med vatten via påfyllnings- och tömningskranen ”FD”, se 

kapitel 8.4 "Fylla kärlen med vatten" på sida 16. 

10. Växla till automatdrift. 

 
Pos: 196 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Schaltpunkte pruefen @ 2\mod_1394528627320_328.docx @ 15296 @ 2 @ 1 

 



 

Demontering 
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11.2 Kontrollera kopplingspunkter 
Pos: 197 /Redaktion/Wartung/Schaltpunkte/Schaltpunkte -- Variomat alle @ 19\mod_1457959804637_328.docx @ 101693 @  @ 1 

En förutsättning för kontrollen av kopplingspunkterna är att följande 

inställningar är korrekta: 

• Lägsta drifttryck P0, se kapitel 11.1.2 "Rengöra kärl" på sida 22. 

• Nivåmätning på baskärlet. 

 

Förberedelse 

1. Växla till automatdrift. 

2. Stäng kåpventilerna framför kärlen samt expansionsledningarna ”EC”. 

3. Notera den indikerade fyllnadsnivån (värde i %) på displayen. 

4. Tappa ur vattnet ur kärlen. 

 

Kontrollera inkopplingstrycket 

5. Kontrollera inkopplingstryck och frånkopplingstryck för pumpen ”PU”. 

– Pumpen kopplas in vid P0 + 0,3 bar. 

– Pumpen kopplas från vid P0 + 0,5 bar. 

 

Kontrollera eftermatning ”På” 

6. Kontrollera vid behov indikeringsvärdet för eftermatningen i styrningens 

display. 

– Den automatiska eftermatningen kopplas in vid en 

fyllnadsnivåindikering på 20 %. 

 

Kontrollera vattenbrist ”På” 

7. Koppla från eftermatningen och fortsätt att tappa av vatten ur kärlen. 

8. Kontrollera indikeringsvärdet för fyllnadsnivåmeddelandet ”Vattenbrist”. 

– Vattenbrist ”På” indikeras i styrningens display vid en minimal 

fyllnadsnivå på 5 %. 

9. Växla till stoppdrift. 

10. Koppla från huvudbrytaren. 

 

Rengöra kärl 

Rengör vid behov kärlen från kondens, se kapitel 10.2.2 

"Standardinställningar" på sida 20. 

 
Koppla in enheten 

11. Koppla in huvudbrytaren. 

12. Koppla in eftermatningen. 

13. Växla till automatdrift. 

– Beroende av fyllnadsnivå och tryck kopplas pumpen ”PU” och den 

automatiska eftermatningen in. 

14. Öppna långsamt kåpventilerna framför kärlen och säkra dem mot obehörig 

stängning.  

 

Kontrollera vattenbrist ”Av” 

15. Kontrollera indikeringsvärdet för fyllnadsnivåmeddelandet vattenbrist ”Av”. 

– Vattenbrist ”Av” indikeras i styrningens display vid en fyllnadsnivå på 

7 %. 

 

Kontrollera eftermatning ”Av” 

16. Kontrollera vid behov indikeringsvärdet för eftermatningen i styrningens 

display. 

– Den automatiska eftermatningen kopplas från vid en fyllnadsnivå på 

25 %. 

 

Servicen är genomförd. 

 
 


Observera! 

Fyll kärlen manuellt med vatten upp till den noterade fyllnadsnivån ifall 

ingen automatisk eftermatning är ansluten. 
 


Observera! 

Inställningsvärdena för tryckhållning, fyllnadsnivåer och eftermatning 

återfinns i kapitlet Standardinställningar, se kapitel 8.2 

"Kopplingspunkt Variomat" på sida 15. 

 
Pos: 198 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Prüfung @ 0\mod_1385034213008_328.docx @ 4805 @ 2 @ 1 

 

 

 

 

 

11.3 Kontroll 
Pos: 199 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Drucktragende_Bauteile @ 1\mod_1391095872083_328.docx @ 12010 @ 3 @ 1 

11.3.1 Tryckbärande komponenter 
Pos: 200 /Redaktion/Anhang/Prueffristen/Prüfung @ 0\mod_1385034306687_328.docx @ 4820 @  @ 1 

Respektive nationella föreskrifter för drift av tryckapparater ska iakttas. 

Tryckbärande delar ska göras trycklösa innan de kontrolleras (se Demontering). 
Pos: 201 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Pruefung vor Inbetriebnahme @ 1\mod_1391096286143_328.docx @ 12027 @ 3 @ 1 

 
11.3.2 Kontroll före idrifttagning 
Pos: 202 /Redaktion/Anhang/Prueffristen/Pruefung vor Inbetriebnahme -- Druckhaltestationen @ 23\mod_1466078893205_328.docx @ 133589 @  @ 1 

I Tyskland gäller driftsäkerhetsförordningen § 15 och där i synnerhet § 15 (3) . 

 
Pos: 203 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1.1/Prueffristen @ 1\mod_1391096549235_328.docx @ 12061 @ 3 @ 1 

11.3.3 Kontrollfrister 
Pos: 204 /Redaktion/Anhang/Prueffristen/Prüffristen @ 23\mod_1466078976883_328.docx @ 133612 @  @ 1 

Rekommenderade maximala kontrollfrister för drift i Tyskland är enligt § 16 

Driftsäkerhetsförordningen och inordning av enhetens kärl i diagram 2 i 

direktivet 2014/68/EU, giltiga vid strikt iakttagande av Reflex monterings-, 

drift- och serviceinstruktion. 

 

Yttre kontroll:  

Inga krav enligt bilaga 2, stycke 4, 5.8. 

 

Inre kontroll:  

Maximal tidsgräns Bilaga 2, stycke 4, 5 och 6; i förekommande fall ska lämpliga 

reservåtgärder vidtas (till exempel väggtjockleksmätning och jämförelse med 

konstruktionsföreskrifter som kan beställas från tillverkaren). 

 

Hållfasthetskontroll:  

Maximal tidsgräns enligt bilaga 2, stycke 4, 5 och 6. 

Därutöver ska driftsäkerhetsförordningen § 16, och här i synnerhet § 16 (1) i 

förbindelse med § 15 och i synnerhet bilaga 2 avsnitt 4, 6.6 samt bilaga 2 stycke 

4, 5.8 iakttas. 

De faktiska tidsgränserna måste den driftansvarige fastlägga på grundval av en 

säkerhetsteknisk bedömning under iakttagande av verkliga driftförhållanden, 

erfarenhet av driftsätt och beskickningsgods samt de nationella föreskrifterna för 

drift av tryckbärande anordningar. 

 

 
Pos: 206 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Demontage @ 1\mod_1386662930325_328.docx @ 8718 @ 1 @ 1 

12 Demontering 
Pos: 207 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Gefahr Stromschlag -- Elektrischer Anschluss @ 17\mod_1457421584658_328.docx @ 96652 @  @ 1 

 FARA  

Livsfarliga skador genom elektrisk stöt. 

Livsfarliga skador vid kontakt med strömförande delar. 

• Kontrollera att anläggningen som enheten monteras i är kopplad 

spänningslös. 

• Kontrollera att anläggningen inte kan återinkopplas av andra personer. 

• Kontrollera att monteringsarbeten på enhetens elanslutning endast 

utförs av behörig elektriker och enligt elektrotekniska föreskrifter. 
 

 

Pos: 208 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verbrennungsgefahr -- Allgemein @ 17\mod_1457421589150_328.docx @ 96767 @  @ 1 

 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för brännskador 

Hett medium som tränger ut kan vålla brännskador. 

• Håll tillräckligt avstånd till utträngande medium. 

• Använd lämplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, 

skyddsglasögon). 
Pos: 209 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verbrennungsgefahr -- Hohe Oberflaechentemperaturen -- Dampf beim Schlammablassen @ 17\mod_1457421590117_328.docx @ 96790 @  @ 1 

 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för brännskador på heta ytor 

I värmeanläggningar kan brännskador på huden uppstå på grund av höga 

yttemperaturer. 

• Vänta tills heta ytor har svalnat eller använd skyddshandskar. 

• Den driftsansvarige ska sätta upp relevanta varningsmeddelanden i 

enhetens närhet. 
Pos: 210 /Redaktion/xxxx_Hinweise/Ansi/Sicherheit/DinA4/S -- Vorsicht Verletzungsgefahr -- Ueberdruck Demontage @ 17\mod_1457421594844_328.docx @ 96951 @  @ 1 

 

 FÖRSIKTIGHET  

Risk för kroppsskada från utträngande vätska under tryck 

Vid felaktig montering eller felaktigt underhållsarbete kan det vid 

anslutningarna uppstå risk för brännskador eller kroppsskador om hett 

vatten eller ånga under tryck plötsligt släpps ut. 

• Kontrollera att demonteringen utförs fackmässigt. 

• Se till att anläggningen är trycklös innan demonteringen genomförs. 
Pos: 211 /Redaktion/Demontage/Demontage -- Variomate @ 20\mod_1458816276856_328.docx @ 109244 @  @ 1 

• Spärra före demonteringen enhetens alla anslutningar på vattensidan.  

• Avlufta enheten för att göra den trycklös.  
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1. Koppla enheten fri från elektrisk spänning och säkra anläggningen mot 

återinkoppling. 

2. Skilj enhetens nätkontakt från spänningsförsörjningen.

3. Lossa lagda kablar i enhetens styrning från anläggningen och avlägsna 

dem. 

 FARA – Livsfarliga skador genom elektrisk stöt. Även om 

nätkontakten har dragits ut från spänningsförsörjningen kan en spänning 

på 230 V ligga på delar av enhetens kretskort. Koppla ifrån enhetens 

styrenhet fullständigt från spänningsförsörjningen innan skyddsplåtarna 

tas av. Kontrollera att kretskortet är spänningslöst. 

4. Spärra av efterkärlet (i förekommande fall) på vattensidan från 

anläggningen och till baskärlet. 

5. Öppna påfyllnings- och tömningskranarna ”FD” på kärlen tills dessa är 

fullständigt tömda och trycklösa. 

6. Lossa samtliga slang- och röranslutningar från kärlen samt enhetens 

styrenhet till anläggningen och ta bort dem helt och hållet. 

7. Ta i förekommande fall bort kärlen samt enheten från anläggningsområdet.

Pos: 213 /Redaktion/Ueberschriften - 1/Anhang @ 0\mod_1382701780810_328.docx @ 1761 @ 1 @ 1 

13 Bilaga 
Pos: 214 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Reflex-Werkskundendienst @ 0\mod_1385043153648_328.docx @ 5015 @ 2 @ 1 

13.1 Reflex kundtjänst 
Pos: 215 /Redaktion/Anhang/Adresse Werkskundendienst/Adresse Reflex-Werkskundendienst @ 41\mod_1567587355528_328.docx @ 231102 @  @ 1 

Central kundtjänst 

Växelnummer: +49 (0)2382 7069 - 0 

Kundtjänst telefonnummer: +49 (0)2382 7069 - 9505 

Fax: +49 (0)2382 7069 - 9523 

E-post: service@reflex.de

Teknisk hotline 

För frågor gällande våra produkter 

Telefonnummer: +49 (0)2382 7069-9546 

Måndag–fredag, kl. 8:00–16:30 

Pos: 216 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Konformität - Normen @ 0\mod_1382701877078_328.docx @ 1790 @ 2 @ 1 

13.2 Överensstämmelse/standarder 
Pos: 217 /Redaktion/Anhang/Konformitaet-Normen/Konformitätserklärung -- QR-Code -- Druckhaltung-Entgasung - zweisp @ 39\mod_1560432005308_328.docx @ 226663 @  @ 1 

Försäkran om överensstämmelse för enheten finns på Reflex webbplats. 

www.reflex-winkelmann.com/konformitaetserklaerungen 

Alternativt kan du även skanna QR-

koden: 

Pos: 218 /Redaktion/Ueberschriften - 1.1/Gewaehrleistung @ 0\mod_1382701951816_328.docx @ 1804 @ 2 @ 1 

13.3 Garanti 
Pos: 219 /Redaktion/Anhang/Gewaerleistung - Garantie/Es gelten die jeweiligen Gewaehrleistungsbedingungen. @ 0\mod_1382702150458_328.docx @ 1846 @  @ 1 

Respektive lagstadgade garantivillkor gäller. 

Pos: 220 /Redaktion/Steuermodule/=============== @ 0\mod_1382684925306_0.docx @ 714 @  @ 1 
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Pos: 221 /Redaktion/Montage/Montage- und Inbetriebnahmebescheinigung/Mehrsprachen - zweisp @ 45\mod_1595394049591_328.docx @ 257193 @  @ 1 

SE Monterings- och idrifttagningsintyg – Enheten har monterats och tagits 

i drift i enlighet med driftsinstruktionerna. Inställningen av styrningen 

motsvarar de lokala förhållandena. 

 
Pos: 222 /Redaktion/Steuermodule/#####Spaltenumbruch##### @ 38\mod_1553582264368_0.docx @ 220128 @  @ 1 

 

 

Pos: 223 /Redaktion/Montage/Montage- und Inbetriebnahmebescheinigung/zweisp-Mehrsprache @ 45\mod_1595415340724_0.docx @ 257712 @  @ 1 

 

 

  

Typ / Type:  

P0  

PSV  

Fabr. Nr. / Serial-No.  
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Pos: 224 /Redaktion/Steuermodule/=============== @ 0\mod_1382684925306_0.docx @ 714 @  @ 1 
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Reflex Winkelmann GmbH 

Gersteinstraße 19 

59227 Ahlen, Germany 

+49 (0)2382 7069-0

+49 (0)2382 7069-9546 

www.reflex-winkelmann.com 
=== Ende der Liste für Textmarke Rueckseite === 

Somatherm VVS AB
Fallängsvägen 74
671 51 Arvika, Sweden
+46 (0)570 - 72 77 50

http://www.reflex-winkelmann.com/



