
Reflex
Návod k montáži, obsluze a údržbě

Obecné bezpečnostní pokyny

Membránové tlakové expanzní nádoby Reflex jsou tla-
ková zařízení. Membrána dělí nádobu na prostor vodní 
a plynový s tlakovým polštářem. Shoda v příloze potvrzuje 
soulad se směrnicí 2014/68/EU. Rozsah konstrukční sku-
piny je uveden v prohlášení o shodě. Zvolená technická 
specifikace k plnění základních bezpečnostních požadavků 
přílohy I směrnice 2014/68/EU je uvedena na typovém štít-
ku, resp. v prohlášení o shodě.
Montáž, provoz, kontrola před spuštěním,
opakující se kontroly
dle národních předpisů, v Německu dle nařízení o provozní 
bezpečnosti. V souladu s nimi musí zařízení montovat a pro-
vozovat dle stavu techniky kvalifikovaní pracovníci a zvlášť 
instruovaný personál. Nezbytné kontroly před uvedením do 
provozu, po podstatných změnách zařízení a opakující se 
kontroly musí oznamovat provozovatel dle ustanovení naří-
zení o provozní bezpečnosti. Doporučené zkušební lhůty 
viz oddíl „Zkušební lhůty“. Smějí se instalovat a provozovat 
pouze zařízení Reflex bez vnějších viditelných poškození 
na tlakovém tělese.
Změny na zařízení Reflex, 
např. svařování nebo mechanická tvarování, jsou nepří-
pustná. Při výměně dílů smí být používány jen originální 
díly výrobce.
Dodržování parametrů
Údaje o výrobci, rok výroby, výrobní číslo a technické 
údaje jsou uvedeny na typovém štítku. Je třeba učinit 
vhodná bezpečnostně-technická opatření, aby uvedené 
přípustné max. a min, provozní parametry (tlak, teplota) 
nebyly překročeny, resp. nedosaženy. Přípustný tlak vody 
a plynu, jak v provozu tak i při plnění plynem, nesmí být 
překročen. 
Vstupní tlak p0 v žádném případě nesmí překročit povole-
ný tlak. I u nádob s přípustným tlakem vyšším než 4 bar 
nesmí být vstupní tlak při skladování a přepravě vyšší 
než 4 bar. Pro plnění plynem se používá inertní plyn, 
např. dusík.
Koroze/inkrustace
Reflex nádoby jsou vyrobeny z oceli, zvenčí jsou opatřeny 
nátěrem a zevnitř ne. Příplatek za opotřebení (zesílení proti 
korozi) nebyl předpokládán. Používat se smí pouze v atmo-
sféricky uzavřených soustavách s nekorozivními a chemicky 
neagresivními a netoxickými vodami. Přívod vzdušného 
kyslíku do celé topné, solární soustavy a soustavy chladicí 
vody pronikáním plynů, napájecí vody atd. je nutno v pro-
vozu spolehlivě minimalizovat. Zařízení na úpravu vody je 
nutno dimenzovat, instalovat a provozovat dle aktuálního 
stavu techniky.
Tepelná izolace
V zařízeních s topnou vodou musí provozovatel při ohrožení 
osob příliš vysokými povrchovými teplotami umístit do blíz-
kosti nádoby Reflex výstražné upozornění.
Místo montáže
Je třeba zajistit dostatečnou nosnost místa montáže se 
zohledněním úplného naplnění nádoby Reflex vodou. Pro 
vypouštěnou vodu je nutno připravit odtok, v případě nut-
nosti je třeba počítat s přimícháním studené vody (viz také 
oddíl „Montáž“). Při konstrukci nádob nejsou standardně 
zohledněny žádné síly příčného zrychlení, protože je pře-
depsaná beznapěťová montáž (bez utahovacího momentu) 
bez kmitání.
Nerespektování tohoto návodu, zejména bezpečnostních 
pokynů, může vést k poškození a defektům na zařízení 
Reflex, ohrožovat osoby a také funkci přístroje. V případě 
porušení těchto pokynů jsou veškeré nároky na záruku 
a ručení vyloučeny.

Montážny návod, návod na obsluhu a údržbu

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Reflex Tlakové expanzné nádoby s membránou sú tla-
kové zariadenia. Membrána rozdeľuje nádobu na vodný 

priestor a plynový priestor s tlakovou poduškou. Konformita v 
dodatku osvedčuje zhodu so smernicou 2014/68/EU. Rozsah 
konštrukčnej skupiny je potrebné vybrať z vyhlásenia o 
zhode. Zvolenú technickú špecifikáciu k splneniu základných 
bezpečnostných požiadaviek dodatku I smernice 2014/68/EU 
je potrebné získať z typového štítku príp. vyhlásenia o zhode.
Montáž, prevádzka, skúška pred uvedením do prevádz-
ky, opakujúce sa skúšky
podľa národných predpisov, v Nemecku podľa nariadenia o pre-
vádzkovej bezpečnosti. Zodpovedajúco je potrebné prevádzať 
montáž a prevádzku podľa stavu techniky odborným personá-
lom a špeciálne vyškoleným personálom. Potrebné skúšky pred 
uvedením do prevádzky, po podstatných zmenách zariadenia 
a opakujúce sa skúšky je potrebné vykonať prevádzkovateľom 
podľa požiadaviek nariadenia o prevádzkovej bezpečnosti. 
Doporučené skúšobné lehoty viď odsek „Skúšobné lehoty“. Tu 
sa smú inštalovať a prevádzkovať len zariadenia Reflex bez 
vonkajších viditeľných škôd na tlakovom telese.
Zmeny na zariadení Reflex, 
napr. zváračské práce alebo mechanické deformácie sú 
neprípustné. Pri výmene dielov sa smú používať len origi-
nálne diely výrobcu.
Dodržať parametre
Údaje k výrobcovi, roku výroby, výrobnom čísle ako aj tech-
nické údaje je potrebné vybrať z typového štítka. Tu je potreb-
né prijať vhodné bezpečnostne-technické opatrenia, aby sa 
neprekročili príp. neprekročili nadol uvedené prípustné max. 
und min. prevádzkové parametre (tlak, teplota). Prekročenie 
prípustného tlaku na strane vody a na strane plynu, nielen v 
prevádzke ale aj pri plnení na strane plynu, je potrebné vylúčiť.  
Predtlak p0 nesmie v žiadnom prípade prekročiť prípustný 
tlak. Samostatne pri nádobách s prípustným tlakom väčším 
ako 4 bar nesmie byť predtlak pri skladovaní a preprave 
väčší ako 4 bar. K plneniu plynu je potrebné použiť inertný 
plyn, napr. dusík.
Korózia/Inkrustácia
Zariadenia Reflex sú vyrobené z ocele, zvonku potiahnuté a 
vo vnútri neopracované. Prídavok opotrebovania (prídavok 
korózie) nebol plánovaný. Použitie sa smie uskutočniť len 
v atmosféricky uzavretých systémoch s nekorozívnych a 
chemicky neagresívnych a nejedovatých vodách. Prístup 
atmosférického kyslíka cez permeáciu do celkového vykuro-
vacieho , solárneho a chladiaceho systému, dopĺňanej vody 
atď. je potrebné minimalizovať v prevádzke spoľahlivo. 
Zariadenia na úpravu vody je potrebné dimenzovať, inštalo-
vať a prevádzkovať podľa aktuálneho stavu techniky.
Tepelná ochrana
V zariadeniach s vykurovacou vodou je potrebné pri ohrození 
osôb vplyvom príliš vysokých povrchových teplôt prevádzkovate-
ľom pripevniť varovné upozornenie v blízkosti zariadenia Reflex.
Miesto inštalácie
Je potrebné zabezpečiť dostatočnú nosnosť miesta inštalá-
cie pri rešpektovaní plnej náplne zariadenia Reflex s vodou. 
Pre vyprázdňovaciu vodu je potrebné pripraviť odtok, v 
prípade potreby je potrebné počítať s primiešaním studenej 
vody (viď aj odsek „Montáž“). Pri konštrukcii nádoby nie sú 
zohľadnené štandardne žiadne sily priečneho zrýchlenia, 
pretože je predpísaná beznapäťová (bezmomentová), bez-
kmitová montáž.
Nerešpektovanie tohto návodu, predovšetkým bezpečnost-
ných pokynov, môže viesť k zničeniu a vadám na prístroji 
Reflex, ohroziť osoby ako aj obmedziť funkciu. Pri porušení 
sú vylúčené akékoľvek nároky na poskytnutie záruky a 
ručenie. 
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Rozsah použití/provozní parametry

Montáž

Zařízení Reflex jsou vhodná pro regulaci tlaku a vyrov-
nání objemu v uzavřených topných, solárních a chladi-
cích vodních soustavách.

Při použití glykolu doporučujeme používání nádob 
s membránou ve formě vaku. Podíl glykolu ve vodě 
smí být mezi 25 % a 50 %. Při dávkování přísad je 
nutno respektovat údaje výrobce ohledně přípustného 
dávkovaného množství, zejména také ohledně koro-
ze. Nádoby Reflex jsou nevhodné pro olej a nejsou 
přípustné pro skupinu médií 1 dle směrnice 2014/68 
EU (např. jedovatá média). Jiná než uvedená média 
na vyžádání.

Instalace v prostoru chráněném před mrazem tak, aby 
byla možná prohlídka ze všech stran, plynový ventil a 
zajištěné uzavírání a vypouštění na straně vody bylo 
přístupné a typový štítek zůstal čitelný.

Požadována vestavba bez pnutí (bez momentu), 
bez kmitání, žádná dodatečná zatížení potrubími nebo 
přístroji nejsou přípustná.

Pro připojovací hrdla potrubí nebyla podle technic-
kého listu AD 2000 S3/0 zohledněna žádná explicitní 
dodatečná zatížení. Připojení potrubí se musí provést 
se zohledněním technického listu AD 2000 HP 100 R.

Je nutný nástěnný držák pro Reflex 8– 25 l 
(pro Reflex 8– 25 l k dodání jako příslušenství).

max. přípustná teplota: TS max + 120 °C

min. příp. teplota: TS min - 10 °C
(jen u odpovídajícího nemrznoucího prostředku)

max. teplota trvalého provozu 
membrána ve formě vaku/  
poloviční membrána:  + 70 °C 

max. přípustný tlak: PS max → typový štítek 

min. přípustný tlak: PS min 0 bar 

Membrána ve formě vaku: EN, EN-R, C, až S 33, G 

Poloviční membrána: F, N, NG, od S 50, SV 

Plynový prostor: Inertní plyn
  (skupina kapalin 2 podle směrnice o 

tlakových zařízeních 2014/68/EU)

Vodní prostor:  Voda, směs vody a glykolu 
(min. 25 % a max. 50 % podíl 
glykolu. Doporučujeme používat 
nádoby s membránou ve formě 
vaku; skupina kapalin 2 podle 
směrnice o tlakových zařízeních 
2014/68/EU)

Pozor!  Při použití Svedol-KBS Bio 
ethanolu (max. 36 % podíl 
ethanolu/vody) odpovídá 
směs čl. 13 DGRL, sku-
pina kapalin 2; max. pro-
vozní teplota je 30°C

Oblasti použitia/Prevádzkové parametre

Montáž

Zariadenia Reflex sú vhodné k udržiavaniu tlaku a k 
vyrovnaniu objemu v uzavretých vykurovacích, solár-
nych a chladiacich systémoch.

Pri použití glykolu doporučujeme použitie nádob s 
plnou membránou. Podiel glykolu vo vode smie byť 
medzi 25 % a 50 %. Pri dávkovaní prísad je potrebné 
rešpektovať údaje výrobcu týkajúce sa prípustných 
dávkovacích množstiev, predovšetkým aj s ohľadom 
na koróziu. Zariadenia Reflex sú nevhodné pre olej 
a sú neprípustné pre médiá fluidnej skupiny 1 podľa 
smernice 2014/68EU (napr. jedovaté médiá) Iné ako 
uvedené médiá na vyžiadanie.

max. prípustná teplota: TSmax +120 °C  
min. prípustná teplota: TSmin - 10 °C
(len pri zodpovedajúcej prísade mrazuvzdorného prostriedku)

max. trvalá prevádzková  
teplota plnej-/ polmembrány: + 70 °C 

max. prípustný tlak : PSmax → Typový štítok 

min. prípustný tlak: PSmin 0 bar 

Plná membrána: EN, EN-R, C, až S 33, G 

Polmembrána: F, N, NG, od S 50, SV 

Priestor plynu: Inertný plyn
  (Fluidná skupina 2 podľa RL 

2014/68/EU)

Vodný priestor:  Voda, zmes voda-glykol  
(min. 25 % a max. 50 % podiel 
glykolu. Doporučujeme používať 
nádoby s plnou membránou; 
fluidná skupina 2 podľa RL 
2014/68/EU)

Pozor!  Pri použití Svedol-KBS Bio 
etanol (max. 36 % podiel 
etanolu/voda) zodpovedá 
zmes výr. 13 DGRL, sku-
pina fluidov 2; max. pre-
vádzková teplota je 30 °C

Inštalácia v nezamŕzajúcom priestore tak, aby bola 
možná obhliadka zo všetkých strán, boli prístupné 
plynový plniaci ventil ako aj zabezpečený uzáver na 
strane vody a vyprázdnenie a typový štítok zostal 
rozpoznateľný.
Beznapäťová (bezmomentová), bezkmitová mon-
táž potrebná, neprípustné žiadne prídavné zaťaženia 
vplyvom potrubí alebo aparátov.

Pre prípojné hrdlá potrubí neboli zohľadnené podľa 
poznámkového lístka AD 2000 S3/0 žiadne explicitné 
prídavné zaťaženia. Prípojka potrubia sa musí uskutočniť 
pri zohľadnení poznámkového lístka AD 2000 HP 100 R.

Nástenný držiak pre Reflex 8 – 25 l potrebný 
(Dodateľný ako príslušenstvo pre Reflex 8 –  25 l).
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Reflex

pSV

H[m]

t

t > 70 °C
t < 0 °C

Montážní poloha:
Reflex F  svisle na k tomu  

určených sponách
Reflex N, NG 8 – 25 svisle
Reflex S 2 – 40 svisle
Reflex C, EN, EN- R 18 – 80 svisle
Reflex N, NG 35 – 80 svisle stojící nebo
Reflex S, SV 50 – 80  vodorovně  

(přičemž přívod vody směřuje dolů)
Reflex N, NG, S, SV od 100 l svisle stojící
Reflex G svisle stojící

Zajištěné uzavírání s vypouštěním dle DIN EN 
12828 (platí pro všechny hydraulické systémy) určeno 
pro údržbářské práce (zvláštní objednávka). U větších 
zařízení je možné také oddělené uspořádání vypouš-
tění a uzavírání.

Expanzní kabely je třeba dimenzovat a instalovat 
dle národních předpisů, v Německu dle ustanovení 
DIN EN 12828. Je nutno věnovat pozornost neza-
mrzavosti.

Napojení do okruhu přednostně na straně sání oběho-
vého čerpadla ve vratné větvi k topnému kotli, solární-
mu kolektoru nebo k chladicímu zařízení. Při teplotách 
vratné větve > 70 °C je nutná oddělovací nádoba V, při 
teplotách vratné větve < 0 °C se doporučuje.

Napájecí vedení je nutno zapojit do cirkulující vody 
zařízení, ne do expanzního vedení.

Příklad topného zařízení Příklad Reflex N

Napájení

Reflex V oddělovací  
nádoba jen pro

zajištěné uzavírání s vypouštěním

Statická výška

Plynový ventil (Pevně  
utáhněte čepičku ventilu!)

Zajištěné uzavírání

Přívod vody

Vyprázdnění

Příslušenství

Uvedení do provozu

Reflex uzavřete na straně vody a vypusťte. Expanzní 
vedení je třeba vypláchnout a zbavit hrubých nečistot.

Montážna poloha:
Reflex F  kolmo na  

naplánované lamely
Reflex N, NG 8 – 25 kolmo
Reflex S 2 – 40 kolmo
Reflex C, EN, EN- R 18 – 80 kolmo
Reflex N, NG 35 – 80 kolmo stojaci alebo
Reflex S, SV 50 – 80  vodorovne 

(pričom prípojka vody smerom dole)
Reflex N, NG, S, SV od 100 l  kolmo stojaci
Reflex G kolmo stojaci

Zaistený uzáver s vyprázdnením podľa DIN EN 
12828 (platí pre všetky hydraulické systémy) určené 
pre údržbárske práce (extra objednať). Pri väčších 
zariadeniach je možné aj oddelené usporiadanie 
vyprázdnenia a uzáveru.

Expanzné potrubia je potrebné dimenzovať a inšta-
lovať podľa národných predpisov, v Nemecku podľa 
požiadaviek DIN EN 12828. Je potrebné bezpodmi-
enečne dbať na stav bez mrazu.

Napojenie do obehu prednostne na sacej strane obehové-
ho čerpadla v spätnom chode k vykurovaciemu kotlu, solá-
rnemu kolektoru alebo k chladiacemu stroju. Pri teplotách 
spätného chodu > 70 °C je potrebná predradená nádoba, 
pri teplotách spätného chodu < 0 °C sa to odporúča.

Dopĺňacie potrubia je potrebné napojiť do cirkulu-
júcej vody zariadenia, nie do expanzného potrubia.

Príklad vykurovacieho zariadenia Príklad Reflex N

Dopĺňanie

Reflex V predradená  
nádoba len pre zaistený uzáver s vyprázdnením

Statická výška

Plynový plniaci ventil (uzáver 
ventilu pevne pritiahnuť!)

zaistený uzáver

Prípojka vody

Vyprázdnenie

Príslušenstvo

Uvedenie do prevádzky

Reflex zo strany vody uzavrieť a vyprázdniť. 
Expanzné potrubie je potrebné vypláchnuť a zbaviť 
hrubej nečistoty.
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H[m]
10

H[m]
10

Pozor!
V žádném případě nepřekračujte přípustný 
provozní tlak (→ typový štítek). Nádoba by 
mohla prasknout.

V případě chybného nastavení vstupního 
tlaku a plnicího tlaku zařízení není zaručena 
funkce zařízení Reflex resp. je jen nedo-
statečná.

Vstupní tlak p0 na plynovém ventilu 
nastavte na minimální provozní tlak zařízení
- Z výroby nastavený vstupní tlak p0 nově 

nastavte na požadovanou hodnotu (mini-
mální provozní tlak zařízení), při příliš 
vysokém tlaku plynového ventilu upusťte 
plyn, při příliš nízkém tlaku inertní plyn 
(např. naplnit pomocí lahve s dusíkem).

- Nově nastavený vstupní tlak p0 zazname-
nejte na typovém štítku.

- Výpočet vstupního tlaku p0:

  p0 [bar] =          + 0,2 bar1) + pD2) + DpP3)

1) Doporučení
2) Odpařovací tlak u horkovodních zařízení > 100 °C
3) Diferenční tlak oběhového čerpadla zohledněte jen 

při vestavbě Reflex na výtlačné straně oběhového 
čerpadla

  p0 ≥ 1 bar (doporučení také pro nižší vypočtené 
hodnoty)

Pomalu otevřete uzávěr, pečlivě odvzduš-
něte expanzní vedení a zavřete vyprazd-
ňování.

Plnicí tlak pF přiveďte plněním na straně 
vody.
Pozor: Při plnění ze sítí pitné vody bezpod-
mínečně dodržujte předpisy dle EN1717, 
v Německu bezpečnostní pokyny ve spojení 
s DIN 1988-100/200, k ochraně pitné vody.

   pF [bar] ≥ p0 + 0,3 bar

v odvzdušněném stavu.

Konečný tlak pe doplňte na straně vody
(Příklad topného zařízení)

- Nastavte zařízení na max. přívodní teplotu 
(termické odplyňování)

- Vypněte cirkulační čerpadlo, odvzdušněte 
zařízení

- Doplňte vodu až do konečného tlaku pe

   pe [bar] ≤ pSV - 0,5 bar

Reflex je nyní v provozní pohotovosti.

Pevně utáhněte čepičku

Pozor!
Prípustný prevádzkový tlak (→ typový štítok) 
v žiadnom prípade neprekročiť. Nádoba 
môže prasknúť.

Pri nesprávnom nastavení predtlaku a plnia-
ceho tlaku zariadenia nie je zabezpečená 
funkcia zariadenia Reflex príp. je len nedo-
statočne zabezpečená.

Predtlak p0 na plynovom ventile nastaviť 
na minimálny prevádzkový tlak zariadenia
-  Nanovo nastaviť pož. Nastavený predtlak 

zo závodu p0 na požadovanú hodnotu 
(minimálny prevádzkový tlak zariadenia), 
pri príliš vysokom tlaku na plynovom 
plniacom ventile plyn vypustiť, pri príliš 
nízkom tlaku inertného plynu (napr. napl-
niť prostredníctvom dusíkovej fľaše).

-  Nový nastavený predtlak p0 zapísať na 
typovom štítku.

- Výpočet predtlaku p0:

p0 [bar] = H[m]
10  + 0,2 bar1) + pD2) + DpP3)

1) Doporučenie
2)  Odparovací tlak pri zariadeniach s horúcou vodou  

> 100 °C
3)  Zohľadniť diferenciálny tlak obehového čerpadla, len 

pri montáži zariadenia Reflex na výtlačnej strane 
obehového čerpadla

  
  p0 ≥ 1 bar  (doporučenie aj pre malé vypočítané 

hodnoty)

Uzáver opatrne otvoriť, expanzné potru-
bie dôkladne odvzdušniť a vyprázdnenie 
uzavrieť.

Plniaci tlak pF pripevniť pomocou plnenia 
na strane vody.
Pozor: Pri plnení zo sietí z pitnou vodou

bezpodmienečne dodržiavať 
predpisy podľa EN1717, v 
Nemecku bezpečnostné 
pokyny v spojení s DIN 
1988-100/200, k ochrane 
pitnej vody.

pF [bar] ≥ p0 + 0,3 bar

v odvzdušnenom stave.

Koncový tlak pe doplniť na 
strane vody
(Príklad vykurovacie zariadenie)

-  zariadenie posunúť na 
prívodnú teplotu (termické 
odplyňovanie)

-  obehové čerpadlá vyp-
núť, zariadenie dodatočne 
odvzdušniť

-  vodu doplniť až po koncový  
tlak pe

pe [bar] ≤ pSV - 0,5 bar

Prístroj Reflex je teraz pripravený na 
prevádzku.

Uzáver ventilu pevne pritiahnuť!
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Je nutná roční údržba.
Vnější kontrola
Je-li poškození (např. korozí) zařízení Reflex viditelné, 
kontaktujte prosím u velkých nádob zákaznickou službu 
Reflex; u malých nádob zařiďte výměnu.
Kontrola membrány
Krátce stiskněte dusíkový ventil, pokud uniká voda: u Reflex 
F, N, NG, EN, EN-R, C, S, SV: Výměna u zařízení Reflex 
G: Kontaktujte servisní službu Reflex a vyměňte membránu
Kontrola kvality vody
Je nutno splnit požadavky na uzavřené topné, solární 
a chladicí okruhy.
Nastavení tlaku
Spusťte zařízení při stálé teplotě a prohlédněte jej. 
1.  Reflex na straně vody uzavřete, pokud je tlak v zařízení 

Reflex > 4 bar, pak nejdříve snižte tlak na plynovém 
ventilu na 4 bar,

2.  vyprázdněte na straně vody
Nastavte vstupní tlak p0 → Uvedení do provozu
Zkontrolujte těsnost plynového ventilu a, je-li součástí 
vybavení, plynového manometru, v případě údržbářských 
prací na plynovém ventilu je nutno z nádoby navíc vypustit 
plyn.
Nastavte plnicí tlak pF → Uvedení do provozu
Nastavte konečný tlak pe → Uvedení do provozu
Reflex je nyní opět v provozní pohotovosti.

Údržba

Demontáž

Kontrola před spuštěním

Lhůty kontrol

Před kontrolou nebo demontáží nádoby Reflex resp.  
dílů pod tlakem je nutno uvolnit z nádoby Reflex tlak:
1.  Reflex na straně vody uzavřete, pokud je tlak v  

zařízení Reflex > 4 bar, pak nejdříve snižte tlak  
na plynovém ventilu na 4 bar,

2.  vypusťte vodu,
3.  uveďte na straně plynu plynovým ventilem do beztlakého stavu
Nové naplnění → Uvedení do provozu
Při nerespektování dochází k nebezpečí porušení membrány.

V každém případě je nutno respektovat příslušné 
národní předpisy pro provoz tlakových zařízení.
V Německu je nutno věnovat pozornost nařízení BetriSichV 
§15 a zejména příloze 2, oddíl 4, 6.6.

Začlenění zařízení Reflex do diagramu 2 přílohy ll 
směrnice 2014/68/EU a také doporučené maximální 
zkušební lhůty (v Německu se zohledněním nařízení o 
provozní bezpečnosti § 16):
Platí při striktním dodržování návodu k montáži, obsluze 
a údržbě společnosti Reflex a provoz při kolísání tlaku 
a přívodní teploty:
vnější kontrola: žádný požadavek (příl. 2, oddíl 4, 5.8)
vnitřní kontrola: 
-  Maximální lhůta podle přílohy 2, oddíl 4,5 a 6 u Reflex F, 

N, NG, EN, R C, S, SV, je nutno učinit vhodná náhradní 
opatření (např. změření tloušťky stěny a srovnání s kon-
strukčním zadáním; ty si lze vyžádat u výrobce) resp.

-  Maximální lhůta podle přílohy 2, oddíl 4, 5 a 6 u Reflex G  
s membránou a dokumentace každoroční údržby.

Kontrola pevnosti: Maximální lhůta podle přílohy 2, oddíl 
4, 5 a 6.
Skutečné lhůty musí určit provozovatel na základě 
bezpečnostně-technického posouzení se zohledněním 
reálných provozních podmínek, zkušeností se způso-
bem provozu a používaným médiem a za zohlednění 
platných národních předpisů pro provoz tlakových 
zařízení.

Údržba

Demontáž

Kontrola pred uvedením do prevádzky

Skúšobné lehoty

Tu je potrebná ročná údržba.
Vonkajšia kontrola
Ak sú viditeľné poškodenia (napr. korózia) na prístroji 
Reflex prosím kontaktujte pri veľkých nádobách zákazníc-
ky servis firmy Reflex; pri malých nádobách výmena.
Kontrola membrány
Ventil dusíka krátko stlačiť, pokiaľ uniká voda: pri Reflex F, N, 
NG, EN, EN-R, C, S, SV: Výmena pri Reflex G: Kontaktovať 
servis firmy Reflex a vymeniť bublinovú membránu
Kontrola kvality vody
Je potrebné splniť požiadavky na uzavretých vykurovacích, 
solárnych a chladiacich okruhoch.
Nastavenie tlaku
Zariadenie spustiť pri konštantnej teplote a kontrolovať. 
1.  Prístroj Reflex uzavrieť na strane vody, pokiaľ tlak v 

prístroji Reflex > 4 bar, potom najskôr redukovať tlak na 
plynovom ventile na 4 bar,

2.  vyprázdniť na strane vody
Predtlak p0 nastaviť → Uvedenie do prevádzky
Plynový plniaci ventil a, pokiaľ je k dispozícii, plynový 
manometer skontrolujte na tesnosť, pri údržbárskych prá-
cach na plynovom plniacom ventile je potrebné vyprázdniť 
nádobu dodatočne na strane plynu.
Plniaci tlak pF nastaviť → Uvedenie do prevádzky
Koncový tlak pe nastaviť → Uvedenie do prevádzky
Prístroj Reflex je teraz pripravený na prevádzku.

Pred kontrolou alebo demontážou prístroja Reflex príp.  
častí pod tlakom je potrebné prístroj Reflex zbaviť tlaku:
1.  Prístroj Reflex uzavrieť na strane vody, pokiaľ tlak v 

prístroji Reflex > 4 bar, potom najskôr redukovať tlak na 
plynovom ventile na 4 bar,

2. vyprázdniť na strane vody,
3. Zo strany plynu na plynovom ventile zbaviť tlak
Nové naplnenie → Uvedenie do prevádzky
Pri nerešpektovaní existuje nebezpečenstvo zničenia membrány.

Je potrebné v každom prípade dodržiavať príslušné 
národné predpisy pre prevádzku tlakových zariadení.
V Nemecku je potrbné dodržiavať BetriSichV §15 /nariade-
nie o prevádzkovej bezpečnosti/ a predovšetkým dodatok 
2, odsek 4, 6.6 .

Zoskupenie prístroja Reflex v diagrame 2 dodatku ll 
smernice 2014/68/EU ako aj doporučené maximálne 
skúšobné lehoty (v Nemecku pri zohľadnení nariadenia 
o prevádzkovej bezpečnosti § 16):
Platné pri striktnom dodržiavaní montážneho návodu, návo-
du na obsluhu a údržbu Reflex a prevádzke pri výchylkách 
tlaku a výchylkách prívodnej teploty porovnateľné spôso-
bom jazdy vedeným počasím:
Vonkajšia kontrola: Žiadna požiadavka (dodatok 2, odsek 
4, 5.8.)
Vnútorná kontrola: 
-  Maximálna lehota podľa prílohy 2, odsek 4, 5 a 6 pri 

Reflex F, N, NG, EN, R, C, S, SV, je potrebné prijať 
vhodné náhradné opatrenia (napríklad meranie hrúbky 
steny a porovnanie s konštruktívnymi údajmi; tieto sa 
môžu vyžiadať u výrobcu). príp.

-  Maximálna lehota podľa dodatku 2, odsek 4, 5 a 6 pri 
Reflex G s bublinovou membránou a dokumentáciou 
ročných údržbárskych prác.

Skúška pevnosti: Maximálna lehota podľa dodatku 2, 
odsek 4, 5 a 6.
Skutočné lehoty musí stanoviť prevádzkovateľ na základe 
bezpečnostno-technického vyhodnotenia pri rešpektovaní 
reálnych prevádzkových pomerov, skúsenosti so spô-
sobom prevádzky a vsádzkou a pri zohľadnení platných 
národných predpisov pre prevádzku tlakových zariadení.
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Prohlášení o shodě pro tlakové zařízení (nádobu / konstrukční skupinu)
Vyhlásenie o zhode pre tlakové zariadenie (jedna nádoba / jedna konštrukčná skupina)

Aplikovaný postup hodnocení shody dle směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU  
Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. května 2014
Použitá metóda vyhodnotenia zhody podľa smernice pre tlakové zariadenia  
2014/68/EU Európskeho parlamentu a rady zo 15. mája 2014

Konstrukce, výroba, zkouška tlakových zařízení
Konštrukcia, výroba, skúška tlakových zariadení

Tlakové expanzní nádoby
Reflex F, N, NG, EN/R, C, S, SV, G

univerzálně použitelné v systémech s pitnou a nepitnou vodou

Tlakové expanzné nádoby 
Reflex F, N, NG, EN/R, C, S, SV, G

univerzálne použiteľné v systémoch s pitnou vodou a nepitnou vodou
Typ / Typ dle typového štítku nádoby

Podľa typového štítka nádoby
Sériové č. /  
Sériové č.

dle typového štítku nádoby
Podľa typového štítka nádoby

Rok výroby /  
Rok výroby

dle typového štítku nádoby
Podľa typového štítka nádoby

Max. přípustný tlak (PS) /  
max. prípustný tlak (PS)

dle typového štítku nádoby
Podľa typového štítka nádoby

Zkušební tlak (PT) /  
Skúšobný tlak (PT)

dle typového štítku nádoby
Podľa typového štítka nádoby

min. / max. přípustná teplota (TS)
min. / max. prípustná teplota (TS)

dle typového štítku nádoby
Podľa typového štítka nádoby

Maximální teplota trvalého provozu plné / poloviční membrány
Max. trvalá prevádzková teplota plnej membrány / polmembrány

dle typového štítku nádoby
Podľa typového štítka nádoby

Plnicí médium
Vsádzka

dle typového štítku nádoby
Voda / suchý vzduch

Normy, sbírka předpisů
Normy, pravidlá

Směrnice o tlakových zařízeních, EN13831:2007 nebo AD 2000 nebo 2SK-27700 dle typ. štítku nádoby
Smernica o tlakových zariadeniach, EN13831:2007 alebo AD 2000 alebo 2SK-27700 podľa typo-
vého štítku nádoby

Tlakové zařízení Reflex G:
Konstrukční skupina článek 4 odst. (2) b) obsahuje:
• Nádobu článek 4 odst. (1) a) i) 2. odrážka (příloha II diagr. 2) s

Vybavení článek 4 odst. (1) d): Membrána ve tvaru vaku a ventil
• Vybavení článek 4 odst. (1) d): Manometr

Reflex EN/R, C, S ≤ 40 ltr.
Nádobu článek 4 odst. (1) a) i) 2. odrážka (příloha II diagr. 2) s
• Vybavení článek 4 odst. (1) d): Membrána ve tvaru vaku a ventil

Reflex F, N, NG, S > 40 ltr., SV
Nádobu článek 4 odst. (1) a) i) 2. odrážka (příloha II diagr. 2) s
• Vybavení článek 4 odst. (1) d): Poloviční membrána a ventil

Tlakové zariadenie Reflex G:
Konštrukčná skupina Článok 4 ods. (2) b) pozostávajúci z:
• Nádoba Článok 4 ods. (1) a) i) 2. Zarážka (Dodatok II Diagr. 2) a

Výstroj Článok 4 ods. (1) d): Plná membrána a ventil
• Výstroj Článok 4 ods. (1) d): Manometer

Reflex EN/R, C, S ≤ 40 ltr.
Nádoba Článok 4 ods. (1) a) i) 2. Zarážka (Dodatok II Diagr. 2) a
• Výstroj Článok 4 ods. (1) d):: Plná membrána a ventil

Reflex F, N, NG, S > 40 ltr., SV
Nádoba Článok 4 ods. (1) a) i) 2. Zarážka (Dodatok II Diagr. 2) a
• Výstroj Článok 4 ods. (1) d): Polmembrána a ventil

Skupina kapalin / Fluidná skupina 2
Posouzení shody dle modulu
Vyhodnotenie zhody podľa modulu

B+D Reflex N, NG, EN/R, C, S, SV, G
A Reflex F

Označení dle směrnice 2014/68/EU
Označenie podľa smernice 2014/68/EU

CE 0045 Reflex N, NG, EN/R, C, S, SV, G
CE Reflex F

Číslo certifikátu ES přezkoušení typu
Č. certifikátu EÚ-skúšky konštrukčného vzoru

Viz Příloha 2
Viď Dodatok 2

Číslo certifikátu QS systému (modul D)
Č. certifikátu, systém zabezpečenia kvality (modul D) 07 202 1403 Z 0780/15/D/1045

Notifikovaná osoba pro hodnocení systému QS
Vymenované miesto pre vyhodnotenie QS systému

TÜV Nord Systems GmbH + Co. KG
Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg

Registrační č. oznámeného subjektu
Registračné číslo uvedeného miesta 0045

Výrobce:
Výrobca:

Reflex Winkelmann GmbH 
Gersteinstraße 19 
59227 Ahlen - Germany 
Telefon: +49 2382 7069 -0 
Telefax: +49 2382 7069 -588 
Email: info@reflex.de

Výrobce prohlašuje, že tlakové zařízení (nádoba / konstrukční skupina) splňuje požadavky směr-
nice 2014/68/EU.
Výrobca vyhlasuje, že tlakové zariadenie (nádoba / konštrukčná skupina) spĺňa požiadavky smer-
nice 2014/68/EU.

 
Norbert Hülsmann Volker Mauel
Členové vedení společnosti / Členovia vedenia podniku

Příloha 1
Dodatok1



Číslo certifikátu ES přezkoušení typu
Č. certifikátu EÚ-skúšky konštrukčného vzoru

Typ Certifikát č.
Typ Č. certifikátu
Reflex N 18 – 25 litrů / litre 3 bar – 120 °C 04 202 1403 Z 0369/13/D0045 

35 litrů / litre 3 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0005/2/D0045 
50 – 140 litrů / litre 6 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0004/2/D0045 

200 – 1.000 litrů / litre 6 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0600/1/D0045 Rev.1
Reflex NG 18 – 35 litrů / litre 3 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0467/15/D1045 

50 – 140 litrů / litre 3 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0359/13/D0045 
12 – 140 litrů / litre 6 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0878/15/D 1045 Rev.2

Reflex C 18 – 80 litrů / litre 3 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0437/13/D0045 
Reflex EN/R 18 – 80 litrů / litre 3 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0623/1/D0045 Rev.1 A
Reflex S 8 – 40 litrů / litre 10 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0617/1/D0045 Rev.2

23 litrů / litre 10 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0278/16/D1045 
50 – 600 litrů / litre 10 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0614/1/D0045 Rev.2
35 & 105 litrů / litre 10 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0365/13/D0045 Rev.2

Reflex SV 18/6 – 50/15 litrů / litre 10 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0057/13/D0045 
Reflex G 100 – 300 litrů / litre 6 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0464/14/D1045 Rev.2

1.000 – 5000 litrů / litre 6 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0419/2/D0045 
100 – 500 litrů / litre 10 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 1433/14/D 1045 Rev.2

1.000 – 10.000 litrů / litre 10 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0421/2/D0045 
100 – 300 litrů / litre 16 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0935/14/D 1045 Rev.2

1.000 – 5000 litrů / litre 16 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0423/2/D0045 
400 – 5000 litrů / litre 25 bar – 120 °C 07 202 1403 Z 0425/2/D0045 Rev.1

80 litrů / litre 40 bar – 215 °C 07 202 1403 Z 0560/14/D 1045
A Výběhový model
 Výbehový model

ReflexPříloha 2
Dodatok 2
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Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstraße 19
59227 Ahlen - Germany

Telefon: +49 2382 7069-0
Telefax: +49 2382 7069-588

www.reflex.de


