
Bättre vatten för värme-och kylsystem.
Bättre luft för miljön.
Ekonomiskt och miljövänligt:  
Uppvärmning och avkylning med optimerat systemvatten.

→Energibesparingar på upp till 10.6 %

→Minska CO2 utsläppen

→Öka driftsäkerheten



Reflex Winkelmann GmbH är ett framåtblickande företag som verkar för hållbar-
het inom energiområdet och är dedikerat att stödja de klimatpolitiska mål som 
beslutats av den tyska förbundsregeringen.

Vi är ett medelstort företag som är med och bidrar till att nå just de målen genom 
att tillhandahålla energieffektiva och hållbara produkter som utvecklats via en 
kombination av beprövad teknik och banbrytande innovationer. 

Med vårt omfattande sortiment av vakuumavgasningsutrustning och slam och 
smutsavskiljare erbjuder vi våra kunder en produktlösning för optimering av värme- 
och kylmedia.

De resultat och den energibesparing som anges i denna broschyr har officiellt 
certifierats av TÜV Nord och bygger på simuleringar som utförts av IFES GmbH.

Att bidra till energirevolutionen är mer 
än bara tomma ord. 

Reflex – 
Företaget

Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstraße 19, 59227 Ahlen
info@reflex.de 
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Detta är en utmaning som påverkar oss alla. Mer än 35 
miljarder ton koldioxid (CO2) genereras varje år genom den 
globala energikonsumtionen vilket förorenar luften och på-
verkar klimatet år efter år.  Vid FN: s klimatkonferens i Paris 
kom alla 195 medlemsländer överens om att begränsa den 
globala uppvärmningen till så nära 1,5 grader som möjligt 
jämfört med förindustriell tid*. Detta innebär att en drastisk 
minskning av utsläpp av växthusgaser ner till de nivåer som 
kan inkorporeras tillbaka in i den naturliga cykeln måste 
ske.

En global uppgift: 
Minska CO² utsläpp

För att detta ska vara möjligt krävs det att alla deltagande 
länder vidtar åtgärder. Målet med den tyska klimatpolitik 
är till exempel att minska utsläppen av växthusgaser med 
minst 40 procent fram till 2020 jämfört med 1990. Vid år 
2050 är   målsättningen 80-95 procent jämfört med 1990. 
Även vid en jämförelse med situationen 2008 innebär 
detta en energibesparing på omkring 54 procent. Men att 
enbart etablera nya energikällor räcker inte för att uppfylla 
dessa mål. Det måste fortfarande till mycket arbete och 
innovation när det gäller effektivisering av produkter och 
system.  En målsättning som Reflex stolt stödjer med all sin 
innovationskraft.* Källa: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear 

Safety (BMUB)

Utmaningar - en global uppgift

17md
EUR i statlig finansiering för att 
förbättra energieffektiviteten i   

värmesystem i Tyskland (2016–2020)

 75% 

av alla värmesystem i Tyskland är 
ineffektiva

80% 
minskning av globala 

CO2 utsläpp fram till 2050 
 (jämfört med 1990)

40% 
är den siffra som utsläpp av växghusgas 

måste minska med fram till 2020 globalt
(jämfört med 1990) 

 

Utmaningar1
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En global uppgift

35md ton 

koldioxid avges för närvarande
varje år på jorden

1.5°C
överenskommen maximal uppvärmning

Nyckeln till framgång är samtida, hållbara investeringar 
i infrastruktur. Med detta i åtanke lanserade den tyska 
förbundsregeringen år 2010 ett ambitiöst energirevolutions 
program där fokus ligger på en strategisk och långsiktig 
justering av Tysklands energi- och klimatpolitik. Det federala 
miljökontoret stöder denna process med sin egen forskning 
om långsiktiga scenarier, energieffektivitet, användning av 
förnybara energikällor och övervakning av energirevolutio-
nen. Detta arbete har gett enskilda åtgärder såsom handel 
med utsläppsrätter, ursprungsintyg och Blue Angel certifier-

ing för miljövänliga produkter. Dessutom erbjuder 
förbundsministeriet för ekonomi och energi också 17 
miljarder euro för att stödja konsumenter, företag och 
lokala myndigheter som genomför åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten.
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Högre effektivitet
Ökad klimatkomfort
Lägre kostnader

2

Potentiella besparingar

33 procent av CO2-utsläppen i Tyskland kommer från värmesys-
tem. Omkring 40 procent av landets energiåtgång kommer från 
byggnader. Privata hushåll spenderar så mycket som 85 procent 
av sin energikonsumption på värme och varmvatten.

Ökad effektivitet innebär mindre miljöförstöring, lägre kostnader 
och därmed maximal klimatkomfort. Reflex Winkelmann har 
en rad produktlösningar som kan att öka effektiviteten i ditt 
värme- och kylsystem med upp till 10,6 procent. Dessa resultat 
har beräknats av det oberoende Institutet IFES och verifierats av 
TÜV Nord.

Ett annat stort plus för miljön och effektiviteten är att produk-
terna från Reflex inte bara ger minskade utsläpp och energiåt-
gång, de ger också lägre kostnader för underhållsarbeten samt 
lägre behov för nya investeringar.

Alla kan dra nytta av våra produkter, oavsett om det gäller ett 
privat hushåll, ett företag eller en storskalig industri.

85%
av energiåtgången i 
privata hushåll går åt till 
uppvärmning och varmt 
vatten

10,6%
maximal årlig effektivetsökning

1,407 kg
maximal årlig potentiell  
CO2 besparing

7,033 km
CO2  besparing illustrerat i form av  
körsträckan från en bil 

€517
max. årlig potentiell besparing på uppvärmning

ZWEIFAMILIENHAUS (HEIZEN) TVÅFAMILJSHUS 30 kW värmebehov

1 kW
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Potentiella besparingar

7,4%
maximal årlig effektivetsökning

€4,015
max. årlig potentiell besparing på uppvärmning

ZWEIFAMILIENHAUS (HEIZEN) KONTORSBYGGNADER 500 kW värmebehov 

10,3%
maximal årlig effektivetsökning

€9,196
maximal årlig potentiell besparing på kylning

ZWEIFAMILIENHAUS (HEIZEN)   KONTORSBYGGNADER 1000 kW kylbehov

ZWEIFA-
MILIENHAUS 

(HEIZEN) 
100,000 kW

10,911 kg
maximal årlig potentiell  
CO2 besparingar i kg

21,336 kg
maximal årlig potentiell  
CO2 besparingar

54,555 km
CO2  besparing illustrerat i form av  
körsträckan från en bil 

106,679 km
CO2  besparing illustrerat i form av  
körsträckan från en bil  
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När det gäller värme- och kylsystem avgörs effektiviteten 
av hur stor del av ingångseffekten som i slutändan värmer 
eller kyler. Två viktiga faktorer påverkar: först av allt, om-
vandlingen av den tillförda energin till temperaturstyrnin-
gen av värmeöverföringsmediet (vanligtvis vatten). För det 
andra, transporten och - viktigast - leveransen av värme 
och / eller dess absorption i kylanläggningar.

Den viktigaste förutsättningen för lämplig och effektiv 
distribution av värme eller kyla är ett oavbrutet flöde av 
volym och massa till varje del av systemet. Fienden här 
är luft och alla de olika gaser den innehåller eftersom 
gasbubblor hindrar flödet, stör hydrauliken samt minskar 
värmeväxlingen i värme- eller kylelement. Den hydrauliska 
balanseringsprocessen förlorar sin effekt och kan till och 
med få enskilda delar i systemet att sluta fungera beroen-
de på gas- och luft innehållet. Ännu värre är att syret i 
luften medför korrosion och kan leda till skador i systemet 
om det fortlöpande tillförs under en längre tid.

Huvudkomponenterna i luft är kväve (78%) och syre (21%). 
För att hålla saken enkel, dessa gaser återfinns i 10-gra-
digt vatten i ett förhållande av 62% kväve och 38% syre. 
Systemvattnet innehåller alltid kväve och syre i upplöst 
form som en följd av påfyllningen. De båda elementen har 
en egen effekt på systemet. I stora mängder kan vattnet 
inte längre binda en gas vilket gör att gasen då förekom-
mer fritt i bubbelform (kväve som en huvudorsak till de 
ovannämnda luftproblem). Lösligheten av kväve i vatten är 
beroende av temperaturen och trycket. Ju lägre trycket är 
och ju högre temperatur är, desto mindre kväve kan hållas 
bundet av vattnet. 
      

Kväve är en inert gas och förbrukas inte i någon kemisk 
reaktion; istället kvarblir och ackumuleras den permanent 
i systemvattnet. Höga punkter och relativt lugna områden 
tenderar att gynna utfällningen av kvävebubblor, vilket 
innebär att störningar och dålig cirkulation kan uppstå i 
dessa områden.

Dessutom har kväve i jämförelse med rent vatten långt 
sämre termodynamiska egenskaper som värmeöverfö-
ringsmedium. Den specifika värmekapaciteten för vatten är 
i genomsnitt omkring fyra gånger högre än kväve, medan 
dess värmeledningsförmåga är ca 20 gånger högre. För att 
nå önskad börtemperatur på mottagarsidan krävs därför 
mer arbete i form av energi om kvävehalten är hög. Syste-
met kommer därför kontinuerligt att försöka kompensera 
beroende på parametervärdena med hjälp av en längre 
eller högre energitillförsel. Med andra ord: systemet är 
energiineffektivt, kostnaderna stiger och klimatkomforten 
minskar.

Vid ett lämpligt pH-värde kan syrakorrosionen ignoreras 
och innehållet av upplöst syre i vattnet bestämmer
korrosionen. De partiklar som bildas i de kemiska reakti-
onerna kan avsättas på insidan av rörledningen och där 
fungera som ett isolerande skikt. Om processen fortsätter 
att upprepar sig genom de typiska mekanismerna för luft 
och gas tillförsel som beskrivs i följande kapitel kan detta 
leda till en försämring av värmeöverföring samt korrosi-
onsfenomen och skador på systemdelar efter bara några 
års drift .

Bakgrundskunskap—Vattenkvaliteten gör hela skillnaden

Luft och gaser är 

en fiende i varje 

system!

Vattenkvaliteten gör hela skillnaden

Bakgrundskunskap

Sammansättning av vatten Energetiska egenskaper för hög-gas och låg-gas media

3

Förenklad illustration av upplöst syre och kvävegas i 
påfyllningsvatten vid 10°C 

62% Nitrogen (18 mg/l)

38% Oxygen (11mg/l)

In every water drop 
we have dissolved gases

62% Nitrogen (18 mg/l)

38% Oxygen (11mg/l)

In every water drop 
we have dissolved gases
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Vattenkvaliteten gör hela skillnaden

Luftbalans i ett värmesystem

Så här kommer luft in i ditt system: 

Värme-och kylsystem är vattentäta. 
Inget värme-och kylsystem är gastätt!

N2: Nitrogen O2: Oxygen

Schematisk bild av luft och gas tillförsel 
i ett system

PISpermeable 
components

make-up water
+ N2 + O2 

+ N2 
+ O2

+ N2 
+ O2

+ N2 
+ O2

+ N2 
+ O2

water works

surface water

air venting

 Z Via fyllning och eftermatning 
Dricksvatten innehåller naturligt 18 mg/l kväve  
och 11 mg/l syre.

 Z Via kvarvarande luft från påfyllning och återfyllning 
Efter reparation, till exempel. Studier visar att det finns en 
stark laddning i påfyllningsvatten som ligger långt över 
det naturliga värdet på dricksvattnet och har därför andra 
orsaker.

 Z Via diffunderande systemkomponenter 
I jämförelse med traditionella byggnadsmaterial, såsom 
stål och koppar, kan en avsevärd mängd luft ta sig in i 
systemet genom plast- och gummirör.

 Z Via kemiska reaktioner 
Korrosion och utfällning kan orsaka att gaser släpps ut. I 
vissa system t.ex. har stora mängder kväve och metan 
upptäckts i systemvattnet.

 Z Via insläpp av luft 
Till exempel vid fel i tryckhållningen. Luft tränger sig ofta 
in i systemet som en följd av att det minsta drifttrycket 
inte upphålls. Detta är varför man alltid vid eventuella 
luftproblem bör kontrollera funktionen och inställningarna 
för tryckhållningen.
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Med andra ord - om det partiella trycket hos gasen ovanför 
vätskan ökar - ökar även antalet upplösta partiklar i vätskan. 
Om partialtrycket minskar, så frigörs gaspartiklar ut ur 
vätskan.

För att utnyttja denna effekt skapar vi ett vakuum i 
Servitecs sprayrör. Kombinationen av att spraya vätskan och 
den stora kontaktytan i röret leder till att de lösta gaserna 
frigörs och sedan släpps ut via en automatisk avluftningsven-
til. Denna process är på grund av sin höga effektivitet endast 
nödvändigt för en del av systemvattnet. Och som resultat tas 
endast ett delflöde av vätskan från systemet och avgasas i 
Servitec‘ens sprayrör innan det återförs till systemet nästan 
gasfritt. Ett sinnrikt styrkoncept kombinerat med det paten-
terade, automatiska kontrollsystemet säkerställer en optimal 
systemdrift oavsett de interna tryckförhållandena.

Avgasningsprocessen sker i cykler, vars sekvens kan program-
meras och anpassas för att passa de krav som ställs. En cykel 
består av fyra faser: 

Vatten är den viktigaste systemkomponenten: 
Vakuumavgasning med sprayfunktion och patenterad 
tryckbereonde kontroll löser gasproblemet

Lösningar—Vatten är den viktigaste systemkomponenten

Lösningar

Koncentrationen av en gas i en vätska är direkt 
proportionell mot det partiella trycket hos gasen 
ovanför vätskan.

4

Med Servitec avgasningssystem har Reflex utvecklat en 
teknologi för optimal behandling av systemvattnet. Tekniken 
bygger på det fysiska beteendet hos gaser i vätskor som 
beskrivs i Henry´s Lag (uppkallad efter den engelske kemisten 
William Henry). Henry´s Lag definierar löslighetsbeteendet hos 
gaser i en vätska enligt följande: 

10



-1

0

bar

M

M

-1

0

bar

M

M

-1

0

bar

M

M

-1

0

bar

M

M

Vatten är den viktigaste systemkomponenten

1Vakuum 
genereras
Pumpen avger mer vatten 
än vad som kan tillföras via 
spraydysan. Detta skapar ett 
undertryck/vakuum.

2Start av 
avgasningsprocessen
De lösta gaserna frigörs ifrån mediet 
med hjälp av det vakuum som skap-
ats och sprayprocessen. 

3Slut på  
avgasningsprocessen
Pumpen stängs av. Vatten fortsätter 
att sprayas tills vakuumsprayröret är 
helt fullt. Alla de frigjorda gaserna 
avlägsnas nu via den automatiska 
avluftningsventilen på toppen.

4Vilo period
Systemtrycket börjar att byggas 
upp igen i sprayröret. System-
vattnet som finns i sprayröret 
innehåller nu praktiskt taget 
ingen gas och pumpas tillbaka 
till systemet vid nästa cykel. 
Det är här det omättade mediet 
återigen absorberar nya gaser 
från systemet, för att därigenom 
stadigt minska gaskoncentra-
tionen i hela systemet.

Servitec avgasar alltid en del av volymflödet. Beroende på mo-
dell och systemförhållanden uppgår avgasad volym till mellan 
0,05 och 15 procent av volymflödet. Likväl pågrund av Servitecs 
högeffektiva avgasningsprocess där upp till 90% av de lösta 
gaserna avlägsnas och med en mättnadsnivå på nästan noll 
kan Servitec avgasa en utomordentligt stor vattenmängd, 
och framför allt minska syretillförseln vid eftermatning till ett 
minimum.

Effekterna av att implementera Servitec-systemet blir tydliga 
kort efter installation. Påverkan av luft och gas minskas, medan 
hydraulik och värmeöverföring förbättras. Det finns exempel där 
tidigare enbart delvis fungerande eller till och med fullständigt 
verkningslösa systemdelar kan återställas till full funktionalitet 
efter installation av ett Servitec system. Installationen innebär en 
enkel installation av ett fristående system till ett redan befintligt 
värme eller kylsystem. Systemet är integrerat i huvudflödet och 
kräver endast en enkel strömförsörjning. 

11



Reflex produktsortiment erbjuder ett tillförlitligt skydd mot 
gas- och smuts problem i små och stora system. Vårt stan-
dardsortiment kan hantera volymer på upp till 220 m³ och 
kan enkelt integreras in i befintliga byggnader. 

Driftsättningen av ett Servitec system kan betecknas som 
“Plug-and-play“ vilket gör installationer både enkla och 
tillförlitliga. 

Tillförseln av gas och syre i ett system är en progressiv 
process som reduceras till ett minimum tack vare Reflex 
avgasningssystem Servitec. Tekniken bidrar också till mins-
kandet av föroreningar. 

Vi rekommenderar alltid våra kunder att använda Reflex 
smuts och slamavskiljare i värme och kylsystem - särskilt i 
äldre och befintliga anläggningar.

Lösningar—Flexibilitet i alla dimensioner

Flexibilitet i alla dimensioner:
Produktsortiment av Servitec och avskiljare

SERVITEC

Standard/GL Control Basic Control BasicControl Touch Control Touch Control Touch

Servitec Mini Servitec 60Servitec 35 Servitec 60 GL Servitec 120 Mag

Servitec 35 Servitec 60 GL Servitec 75Servitec 60 Servitec 75 GL Servitec 120 Lev

Servitec 60 Servitec 75 GL Servitec 95Servitec 75 Servitec 95 GL

Servitec 75 Servitec 95 GLServitec 95 Servitec 120 GL Mag

Servitec 95 Servitec 120 Mag Servitec 120 GL Lev

Servitec 120 Lev

Glykol

70°C60°C 70°C 90°C

Control Basic

NEW

12



AVSKILJARE

Flexibilitet i alla dimensioner

Automatisk avluftare

Mikrobubbelavskiljare
Exvoid

Exvoid T

Mässing Stål

Smuts-och 
slamavskiljare

Smuts-och
slamavskiljare med 
magnetstav

T 1/2" / 3/8"
110 °C/180 °C

A22–1" V
110 °C/180 °C

A22–2"
110 °C/180 °C

A60.3–A329.9 A50–A300

D22–2"
110 °C

D22–1" V
110 °C

D22–1" V–M
110 °C

D22–2" M
110 °C

D60.3–D329.9 D50–D300

D50R–D300RD60.3R–D329.9R

Magnetstav finns
som tillval

TW22–1"
110 °C

Kombinerad mikrobubbel, 
smuts-och slamavskiljare

Kombinerad mikrobubbel, 
smuts-och slamavskiljare  
med magnetstav

TW22 V
110 °C

TW22 V–M
110 °C

TW22–1" M
110 °C

Extwin

Exdirt

Exvoid

TW60.3–TW329.9 TW50–TW300

TW50R–TW300RTW60.3R–TW329.9R

Magnetstav finns
som tillval

Horisontell Vertikal Svetsad 
förbindelse

Fläns-
förbindelse

13



Kombinationen av avgasning via vakuumsprayröret och separa-
tionsteknik har bevisat sin nytta som en verklig problemlösare 
och som en garant för gasfri  och effektiv drift i värme- och 
kylsystem. Erfarenhet visar tydligt att denna teknik är den mest 
effektiva när det gäller att få hydraulik att fungera korrekt
och att få värme-och kyl system som fungerar effektivt på lång 
sikt.

I ett försök att fastställa teknologins effektivitet med  veten-
skapliga bevis gav vi IFES GmbH i uppdrag att undersöka hur 
mycket effektiviteten i värme-och kylsystem ökar med hjälp av 
Reflex avgasningssystem. De oberoende institutet IFES är ett 
av de mest erkända inrättningarna inom området innovativa 
klimat- och energikoncept för en långsiktigt hållbar fastighets-
branch. 

Fokuset för simuleringen var att göra en bedömning om vilken 
inverkan kväveinneslutningar, smuts och slampartiklar har på 
värmeöverföringen på olika variationer av värme-och kylsystem. 
De relevanta tekniska och kemiska underlag som använts för 
dessa undersökningar kommer från TU Dresden som också är 
en oberoende vetenskaplig institution. 

Via CFD simulering undersöktes effektiviteten hos olika system 
variationer med och utan Reflex avgasning. CFD simulering är 
en beprövad metod och står för ’Computational Fluid Dynamics’.

För olika exempelbyggnader skapades detaljerade beräkningar 
med hjälp av simulering (på timnivå) av värme-och kylbe-
hov under ett år. CFD simuleringar användes därefter för att 
undersöka effekterna av kväveinneslutningar och korrosions-
beläggningar på värmeöverföringen. Med användning av olika 
värmeväxlare, kvävekoncentrationer och smutsavlagringar i 
värme- och kylsystem simulerades effekten på värmeöverförin-
gen för en mängd olika system och konfigurationer. Alla 
simuleringar utgick ifrån en optimal tryckhållning. Med resul-
taten skapades en övergripande byggnad där alla influenser 
inkluderades. 

Resultatet visade den årliga konsumtionen av energi beroende 
på kvaliteten av värmeöverföringen och den nödvändiga värme 
och kylkapacitet för varje exempelbyggnad. Alla beräkningar 
kan överföras till verkliga befintliga system.

Lösningar—Praktik understött av vetenskap

Praktik understött av vetenskap
Simulering visar på potentiella besparingar 
på över 10 procent

CFD  
=  

”computational 

fluid dynamics“
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=

vacuum degassing system and
dirt and sludge separators

with magnet

max. increase in efficiency
in simulated result

based on the primary energy of the heat generator

10.6%

=

vacuum degassing system and
dirt and sludge separators

with magnet

max. increase in efficiency
in simulated result

based on the primary energy of the heat generator

6.5%

Praktik understött av vetenskap

Liknande fördelar kan också ses i kylsystem. En beräkning 
för ett kontor med 1000 kW kylbehov och temperaturerna 
7/14°C visar att en installation av Reflex avgasningsystem 
tillsammans med Reflex tryckhållning samt Reflex smuts och 
slamavskiljare kan betala sig själv på 16 månader. Dessutom 
sparar exempelkontoret koldioxid utsläpp på ca 21 ton per år.

EXEMPEL 2 30 kW
Värmebehov

EXEMPEL 1 15 kW
Värmebehov

I en vanlig villa med 15 kW
radiatorvärme, där
Servitec vakuumavgasare med
Reflex Smutsavskiljare Exdirt M
finns installerad, kan man spara runt
2000 kW/h värmeenergi eller 500 kg
koldioxid per år. Detta motsvarar en 
maximal ökning av effektivitet på 6,5 
procent.

I en större villa med 30 kW
radiatorvärme, där
Servitec vakuumavgasare med
Reflex Smutsavskiljare Exdirt M
finns installerad, kan man spara runt
6300 kW/h värmeenergi eller 1,5 ton
koldioxid per år. Detta motsvarar en 
maximal ökning av effektivitet på 
10,6 procent.

Två exempel som visar de enorma potentiella besparingar 
som kan ges av Reflex produkter: 

Om man skulle räkna på att alla befintliga byggnader i Tysk-
land skulle installera Servitec vakuumavgasning i kombina-
tion med Reflex tryckhållning och smutsavskiljning så skulle 
den potentialla minskningen av koldioxid utsläpp nå upp till 
15 milioner ton per år. Detta är vad ungefär tre kolkraftverk i 
Tyskland släpper ut tillsammans.
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IFES GmbH skrev rapporten “the evaluation of the use of Reflex 
degassing systems to increase the efficiency of water heating 
and cooling systems by means of dynamic systems and CFD 
flow simulations“. TÜV Nord fick i uppdrag att genomföra en 
oberoende konceptuell bedömning och utvärdering.

Denna bedömning har granskat tre nyckelaspekter i studien: 
1.   Fastställande av en representativ värmebehovsprofil för  
exempelhus.
2..  Fastställande av effektivitetsfaktorer,  som gör det          
möjligt att jämföra olika systemförhållanden med avseende på 
kvävehalten och mängden smuts.
3.  Beräkning av den årliga energiförbrukningen för två värme 
och en kylning modell med hänseende på kvävehalten och 
smuts där Reflex produkter används.

Bekräftelse—TÜV Nord certifikat 

Oberoende utvärdering av simuleringsresultat av TÜV Nord

Beräkningsmodellen som visar den ökade effektivitet som 
uppnås med Reflex komponenter fanns lämpliga. Detsam-
ma gäller för de beräkningsvärdena för effektivitetsfakto-
rer som använts inom ramen för CFD flödessimulering. 

Sammanfattningsvis bekräftas att den avgasnings och se-
parationsteknik som används av Reflex är i stånd att uppnå 
de beräknade besparingarna. De beräknade potentiella 
besparingarna som beskrivs ska tolkas som en övre gräns.

Bekräftelse5
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Vilka potentiella energibesparingar gömmer sig i ditt system? 
Oavsett om du har ett värme, kyl eller kombisystem kan du 
med hjälp av Reflex nya effektivitetskalkylator räkna ut hur 
mycket du kan förbättra effektiviteten i ditt system genom 
att använda Reflex tryckhållningssystem, avgasningssystem 
samt separeringssystem. Programmet berättar till och med 
hur du kan minska dina kostnader och din resursförbrukning 
på ett avsevärt sätt.  

Det här kan ditt system göra
Sluta gissa, använd vår effektivitetskalkylator!

Reflex energieffektivitetskalkylator

Att använda online-verktyget är enkelt. Mata in de vikti-
gaste parametrarna - till exempel vilkan typ av värmekälla 
du har och vilken byggnadstyp det gäller - för att beräkna 
effektivitetsförbättringar du kan åstadkomma med hjälp av 
rekommenderade Reflex produkter. Du kan även se årliga 
montetära besparingar och investeringskostnader. Du kan 
också se hur du minskar dina utsläpp av skadliga växthusga-
ser och därmed hjälpa till att skydda klimatet.

Scanna koden för  
att komma  igång
med  beräkningen
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Noteringar
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Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19 

59227 Ahlen

Telephone: +49 2382 7069-0
Technical hotline: +49 2382 7069-9546

AB Somatherm
Bangårdsgatan 1
671 31 Arvika

0570-72 77 50
info@somatherm.se
www.somatherm.se


