
De Sotex EcoFlex PLE Pro expansieautomaat is een bijzonder investeringsvriendelijk
expansiesysteem, overal inzetbaar en vooral ideaal voor export projecten. Dit  systeem 
is drukloos, niet onderhevig aan speciale keur zoals ASME en PED, optioneel leverbaar 
voor projecten met speciale aansluitspanning.  
 
De SOTEX EcoFlex Pro expansieautomaat is uitgevoerd met een digitale besturing, voorzien 
van een Siemens CPU S7-1200, compleet met aanraakscherm. De inhoudsmeting en de sys-
teemdrukmeting, gemeten met betrouwbare 4-20 mA druksensoren, worden duidelijk en 
doeltreffend weergegeven op het 7-inch kleurenscherm. Het systeem behoudt de druk in het 
verwarmingssysteem middels een degelijke centrifugaalpomp en de water- / luchtscheiding is 
gerealiseerd door toepassing van een robuust EPDM membraan. Het membraan is aan de bo-
venzijde van het vat horizontaal gemonteerd en "drijft" continu op het water- niveau. Door de 
drukloze werking is de levensduur uitermate lang.
Een ander belangrijke functionaliteit is de bijvulmodus. Hiermee kunt u het systeem automa-
tisch bijvullen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de software. Wordt het waterniveau in het 
expansievat te laag, dan zal een potentiaalvrij signaal worden gegeven, die u verder kunt gebrui-
ken om een pomp of klep aan te sturen. Uiteraard wordt dit signaal weer verbroken zodra het 
ingestelde wensniveau is bereikt, met daaraan gekoppeld een maximum bijvultijd. Optioneel 
kunt u de SOTEX PLE-FILL meebestellen, zie de foto hieronder. Deze bestaat uit een KIWA goed-
keurde afsluiter, robuust magneetventiel en een watermeter met pulsteller die de hoeveelheid 
water die wordt verbuikt via het 7" display van de PLE Pro toont.

De SOTEX EcoFlex PLE Pro expansieautomaat is eenvoudig uit te breiden met de SOTEX EcoFlex PLV koppelvaten. Door deze 
koppelvaten is het eenvoudig om het expansievolume te vergroten zonder direct een extra regeleenheid toe te voegen.
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drukloze expansieautomaten met pomp
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ECOFLEX PLE PRO
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epdm membraan (max. 90°C.) ✓

robuuste centrifugaalpomp
✓  

(standaard op poot gemonteerd - dubbele pompset optioneel verkrijgbaar)

druksensor 4-20 mA (bar) ✓

magneetklep (retourklep) ✓

inhoudsbewaking sensor 4-20 mA ✓

motorvermogen pomp [kW] 0.37 0.55

aansluitspanning (50 Hz) [VAC]
3x 400 

(optioneel speciale aansluitspanning verkrijgbaar)

keur niet van toepassing - drukloos

inhoud [l] 15
16

33
07

47
71

62
82

89
14

10
32

0

12
11

0

13
99

7

18
24

3

diameter [mm] 960 1270 1400 1600 1900 1900 2200 2200 2500

totale hoogte [mm] 2627 3165 3670 3708 3760 4260 3795 4295 4350

gewicht [kg] 355 450 675 820 1195 1280 1540 1660 2290

systeem aansluiting [inch] 1 11/4

max. werkdruk pomp [barg]
2 

(optioneel hogere maximale druk verkrijgbaar - max. 6 barg)

max. temperatuur [°C.] 90

Standaard display PLE Pro

Optionele SOTEX PLE-FILL


