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De Sotex EcoFlex expansiesystemen zijn bijzonder investeringsvriendelijk, overal 
inzetbaar en vooral ideaal voor export projecten. Dit  systeem is drukloos en dus 
niet onderhevig aan speciale keur zoals ASME en PED. 

De serie EcoFlex is een expansiesysteem waarbij de PLE Pro automaat voorzien is van een 
pomp en besturingskast en de zowel de expansieautomaat als het volgvat voorzien zijn 
van een EPDM membraan. Het membraan zorgt voor de water/lucht scheiding, is aan de 
bovenzijde van het vat horizontaal gemonteerd en "drijft" continue op het waterniveau. 
Door de drukloze werking is de levensduur uitermate lang.  

De Sotex EcoFlex PLV volgvaten maken een eenvoudige vergroting van het expansie- 
volume mogelijk zonder direct een extra besturingseenheid toe te passen. Het kan echter 
wel zo zijn dat de pompcapaciteit van de automaat dient te worden aangepast. 

Als er een EcoFlex PLV volgvat wordt gebruikt, moet deze aan de waterzijdige aansluiting 
van de SOTEX EcoFlex PLE Pro pomp-automaat worden aangesloten. Hiervoor bevind 
zich een tweede kogelkraan onder het expansievat.  Onder elk EcoFlex PLV volgvat be-
vinden zich twee aansluitpunten, er kan dus doorgekoppeld worden naar nog een extra 
volgvat. 

Het is belangrijk dat het volgvat dezelfde hoogte heeft als de SOTEX EcoFlex PLE Pro 
pomp-automaat. Voor meer advies over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met 
onze afdeling verkoop.

EcoFlex PLV
drukloze expansie volgvaten

ECOFLEX PLV

15
00

33
00

48
00

63
00

89
00

10
30

0

12
10

0

14
00

0

18
20

0

epdm membraan (max. 90°C.) ✓

flexibele rvs aansluitslang (systeem) ✓

keur niet van toepassing - drukloos

inhoud [l] 1516 3307 4771 6282 8914 10320 12110 13997 18243

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] 305 405 590 735 1010 1130 1395 1474 1988

systeem aansluiting 1" 11/4"

max. temperatuur [°C.] 90


