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Vergelijking in één oogopslag

Flexcon M-K/U Flamcomat
Werkingsprincipe uit 1970 Werkingsprincipe uit 2000

Verwisselbaar membraan
• Intelligent expansievat 

Pompgestuurd
• Geavanceerd, gesloten ‘Spill & Fill’ 

systeem

Apart navulsysteem vereist Standaard navulaansluiting

Gebalanceerde druk Gebalanceerde druk en ontluchting

Expansievat onder druk 
• Aanvullende verzekering en inspectie 

vereist

Atmosferisch expansievat
• Verlaagd verzekeringsrisico

Een lawaaierig systeem waarbij 
gehoorbescherming vereist is

Een stil, consistent systeem met normaal 
bedrijf

Onderhoud geeft mogelijke risico’s door 
drukhoudend vat 

Onderhoud geeft weinig tot geen risico’s 
door drukloos vat

Hogere kosten
• Exclusief navullen en ontluchten

Kosten inbegrepen
• Inclusief navullen en ontluchten



Flexcon M-K/U

Product voordelen

Modulair, uitbreidbaar en flexibel ontwerp
Het ontwerp is gebaseerd op het gebruik van een compressor 
expansie-automaat, ook wel een intelligent expansievat genoemd. 
Wanneer er sprake is van een beperkte bruikbare hoogte kunnen er 
meerdere expansievaten met een kleiner volume onderling gekoppeld 
worden om op deze manier toch te voldoen aan de vereiste 
systeembehoefte.

Stabiele systeemdruk op +/- 0.2 bar
De M-K/U zorgt voor een stabiele systeemdruk op +/- 0.2 bar ongeacht het punt in de verwarmingscyclus. 
Dit betekent dat er geen verschil is tussen de statische druk (koud) en de bedrijfsdruk (warm).

Ruimtebesparend
Het M-K/U expasievat is 85% efficiënt, terwijl dit bij traditionele expansievaten slechts 50% is. Als 
resultaat heeft de M-K/U minder ruimte nodig dan andere expansievaten.

Intelligent Expansie-automaat
Het systeem als geheel, ziet de aangesloten apparatuur als een traditioneel expansievat, bestaande uit 
een natte kant en een droge kant. Het ‘intelligente’ verschil is dat wanneer expansiewater het vat 
binnenkomt, de automaat reageert door lucht af te blazen. Door steeds meer water in het vat op te slaan 
houdt de automaat de installatiedruk vrijwel constant.

SPC-besturing
De M-K/U is voorzien van een microprocessor gestuurde besturingseenheid, de SPC. De eenheid heeft 
een ‘multi-level’ toegangssysteem waarmee ongeautoriseerde systeemveranderingen worden voorkomen. 
Daarnaast heeft het besturingssysteem ook een stand-by configuratie die zorgt voor een back-up van 
gevoelige en cruciale systemen.

Real-time systeem informatie
Het besturingssysteem geeft heldere informatie met betrekking tot de systeemdruk, de huidige instellingen 
en status. Op het sensor touch scherm kan worden afgelezen hoe de M-K/U op dat moment werkt. 

 
 
 
 
 



 
Flexcon M-K/U

Veel gestelde vragen

Hoe werkt de M-K/U?
de M-K/U monitort en reageert op de systeemdruk. Wanneer de druk stijgt, wordt er lucht afgeblazen via 
magneetventielen. Wanneer de druk daalt, reageert de compressor door met lucht het water in de 
installatie terug te drukken. Zo blijft ook nu de installatiedruk vrijwel constant. 

1. Koud 2. Opwarmen 3. Maximaal bedrijf 4. Afkoelen

De automaat is voor een klein 

deel gevuld met water.

Het watervolume, en daarmee 

de installatiedruk, neemt toe.

Automaat reageert door lucht 

af te blazen, waardoor 

expansiewater het vat 

instroomt. 

Door steeds meer water in het 

vat op te slaan houdt de 

automaat de installatiedruk 

vrijwel constant. Bij geheel 

doorgewarmde installatie is 

het vat vrijwel vol. 

Het watervolume, en daarmee 

de installatiedruk, neemt af, 

waarop de automaat reageert 

door met lucht het water in de 

installatie terug te drukken. Zo 

blijft ook nu de installatiedruk 

vrijwel constant.

Hoe efficiënt is het M-K/U expansie-automaat? 
De M-K/U is voor 85% efficiënt, dit maakt het mogelijk dat er 5% droogloopbeveiliging is, 5% ondergrens 
en 5% bovengrens. Afhankelijk van de systeemdetails kunnen traditionele expansievaten slechts tot 50% 
efficiënt zijn. Door gebruik te maken van de M-K/U heeft men aanmerkelijk minder ruimte nodig.

Hoe wordt de juiste M-K/U geselecteerd?
De M-K/U bestaat uit twee onderdelen. Het ontwerp van het expansievat draait om gebalanceerde druk. 
De keuze van het vat hangt dan ook af van het systeemvolume, de samenstelling van de vloeistof en de 
maximale temperatuur. De compressor wordt geselecteerd op basis van het ketelvermogen en de 
gewenste druk. De pomp moet worden geselecteerd op basis van juiste systeeminformatie.



Flamcomat

Product voordelen

Modulair, uitbreidbaar, flexibel ontwerp
Het ontwerp is gebaseerd op een drukloos expansievat, een 
waterballon als het ware. Wanneer er sprake is van een 
beperkte bruikbare hoogte kunnen er meerdere expansievaten 
met een kleiner volume onderling gekoppeld worden om op 
deze manier toch te voldoen aan de vereiste systeembehoefte.

Compleet bereik
Het standaard bereik omvat systemen tot 12 MW 
verwarmingsvermogen en 138m statische hoogte. De 
maximale werkdruk van de Flamcomat is 14.4 bar +/- 0.2 bar.

Drukloos vat, ‘Spill and Fill’ technologie
Het expansiewater wordt gescheiden van het hoofdsysteem door middel van magneetventielen en wordt 
bewaard onder atmosferische druk ongeacht de huidige druk van het hoofdsysteem.

Actieve en gecontroleerde ontluchting
Doordat het ontgaste water vanuit het expansievat van de Flamcomat voortdurend wordt uitgewisseld in 
de installatie, wordt de concentratie van gassen in het systeemwater verder verlaagd.

Stabiele systeemdruk op +/- 0.2 bar
De Flamcomat zorgt voor een stabiele systeemdruk op +/- 0.2 bar ongeacht het punt in de 
verwarmingscyclus. Dit betekent dat er geen verschil is tussen de statische druk (koud) en de bedrijfsdruk 
(warm).

Ruimtebesparend
Het Flamcomat expasievat is 85% efficiënt, terwijl traditionele expansievaten slechts 50% efficitiënt zijn 
(systeemspecificaties kunnen dit percentage aanzienlijk reduceren). Als resultaat heeft de Flamcomat 
minder ruimte nodig dan normale expansievaten.

SPC-besturing
De Flamcomat is voorzien van een microprocessor gestuurde besturingseenheid, de SPC. De eenheid 
heeft een ‘multi-level’ toegangssysteem waarmee ongeautoriseerde systeemveranderingen worden 
voorkomen. Het besturingssysteem heeft ook een stand-by configuratie die zorgt voor een back-up van 
gevoelige en cruciale systemen.

Real-time systeem informatie
Het besturingssysteem geeft heldere informatie met betrekking tot de systeemdruk, de huidige setup en 
status. Op het sensor touch scherm kan worden nagegaan of de Flamcomat probleemloos werkt. 



Flamcomat

Veel gestelde vragen

Hoe werkt de Flamcomat?
De Flamcomat monitort en reageert op de systeemdruk. Wanneer de installatiedruk stijgt, stroomt er 
vloeistof het drukloze vat in. Door PALL-ringen wordt dit water ontgast. Wanneer de installatiedruk daalt 
wordt dit ontgaste water weer teruggepompt in het systeem. Zo blijft ook de installatiedruk constant. 
Dankzij de ontluchter met beluchtingsstop ontstaat een lichte onderdruk in het vat, wat de ontgassing 
verbetert en versnelt. Hoewel het in feite een atmosferisch vat is, is de Flamcomat tot 2 bar getest. In 
essentie is het een waterballon met een beschermend schild. Het water heeft alleen druk van zijn eigen 
verticale gewicht. 

1. Koud 
De automaat is voor een klein deel 
gevuld met water5. Bijvullen

Wanneer door watertekort het 
waterniveau in het vat te laag wordt, 
wordt water gecontroleerd bijgevuld. 
Dit wordt vervolgens ontgast door 
drukval en PALL-ringen, waarna het 
de installatie wordt ingepompt. 

70 °C

bar

2

0 3

1

bar

2

31

3. Maximaal bedrijf
Door steeds meer water in het vat 
op te slaan houdt de automaat de 
installatiedruk vrijwel constant. Bij 
geheel doorgewarmde installatie is 
het vat vrijwel vol.  

2. Opwarmen
Het watervolume, en daarmee de 
installatiedruk, neemt toe. de 
automaat reageert door een klep te 
openen. Water stroomt het drukloze 
vat in. Door de drukval en PALL-
ringen onderin het vat wordt het water 
ontgast. 

4. Afkoelen
Het watervolume, en daarmee 
de installatiedruk, neemt af. 
De automaat pompt ontgast 
water uit het drukloze vat 
terug in de installatie. zo blijft 
ook nu de installatiedruk 
vrijwel constant.



Beschermt het veiligheidsventiel van de Flamcomat het gehele systeem?
Nee, het veiligheidsventiel beschermt het expansievat in het onwaarschijnlijke geval dat het vat zichzelf te 
ver vult en het systeem zich niet meer kan ontluchten. 

Hoe ontlucht de Flamcomat het gehele systeem?
Door gebruik te maken van het drukloze expansiesysteem, wordt het expansiewater op natuurlijke manier 
ontlucht. De Flamcomat wisselt het water dan tussen het vat en het gehele systeem, terwijl de algehele 
druk gelijk blijft op +/- 0.2 bar. Op deze manier wordt al het water blootgesteld aan de drukval en 
automatisch ontlucht. 

Hoe efficiënt is de Flamcomat expansie-automaat. 
De Flamcomat expansie-automaat is voor 85% efficiënt, dit maakt het mogelijk dat er 5% 
droogloopbeveiliging is, 5% ondergrens en 5% bovengrens. Afhankelijk van de systeemdetails kunnen 
traditionele expansievaten slechts tot 50% efficiënt zijn. Door gebruik te maken van de Flamcomat heeft 
men minder ruimte nodig.

Hoe wordt de juiste Flamcomat geselecteerd?
De Flamcomat bestaat uit twee onderdelen. Het ontwerp van het expansievat draait om gebalanceerde 
druk. De keuze van het vat hangt dan ook af van het systeemvolume, de samenstelling van de vloeistof en 
de maximale temperatuur. De pomp wordt geselecteerd op basis van het verwarmingsvermogen en de 
gewenste druk. De pomp moet worden geselecteerd op basis van juiste systeeminformatie.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met: 

Flamco B.V.
Amersfoortseweg 9
3751 LJ Bunschoten
Nederland

T +31 33 299 18 50
F +31 33 298 64 45
E info@flamco.nl



Flamco is your reliable partner around the world
Flamco is a unit of Aalberts Industries N.V. and engaged 
in the development, production and sale of high-quality 
products for heating, ventilation, hot domestic water, air 
conditioning and cooling systems. All these products are 
available from technology wholesalers. With 60 years of 
experience and approximately 650 employees, Flamco is 

a world leader in its field. Flamco has seven production 
locations and supplies successful and innovative 
products to the installation industry in more than 60 
countries. Our three basic principles always come first: 
high quality, excellent service and sound advice.

Australia
Bahrain
Belgium
Chile
Cyprus
Denmark
Germany
Estonia
Finland

France
Greece
Hungary
India
Iceland
Italy
Japan
Jordan
Kuwait

Latvia
Lebanon
Lithuania
The 
Netherlands
New Zealand
Norway
Ukraine
Oman

Austria
Poland
Portugal
Romania
Russia
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
Slovakia

Slovenia
Spain
Syria
Taiwan
Turkey
Czech Republic
UAE
United States
United Kingdom

People’s Republic of   
  China
South Africa
Sweden
Switzerland


