Integração, controle,
comunicação.

Soluções para dispositivos
conectados

Descubra as vantagens

www.belimo.us
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Soluções para dispositivos conectados

Integração do sistema

A integração da comunicação digital em dispositivos e
equipamentos oferece flexibilidade na criação de soluções AVAC
inovadoras que podem ser controladas, monitoradas e/ou
reparadas de qualquer lugar.
Os operadores do sistema de gerenciamento predial (BMS)
beneficiam-se dos dados do dispositivo com fácil acesso para
monitoramento e controle do sistema. Os gerentes de facilities
obtêm informações valiosas sobre a operação e o desempenho do
equipamento. O acesso a todos os dados do dispositivo permite a
detecção oportuna de falhas e auxilia o diagnóstico do sistema. Os
dados disponíveis incluem valores do sensor, entrada de controle,
posição do dispositivo, intervalos mín./máx. e outros parâmetros
operacionais.
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Controle flexível

Atendendo às necessidades futuras de edifícios conectados, a Belimo
desenvolveu dispositivos inteligentes controlados que melhoram a
instalação, a transparência dos dados e a extensibilidade sem precisar
fazer alterações na infraestrutura. Com a conectividade digital, você
pode controlar, fazer manutenção e otimizar o seu edifício com mais
eficiência. A Belimo está capacitando operadores de edifícios em um
mundo conectado.

Dados adicionais
 ada dispositivo possui um endereço digital, então o
C

sistema de gerenciamento predial conhece a origem dos
dados e consegue enviar os dados de volta para o
respectivo componente para controlar a sua operação.

Instalação eficiente
 integração dos atuadores Modbus ou BACnet permite
A
a conexão digital direta ao sistema de gerenciamento
predial. Os atuadores e os sensores conectados a um
segmento de rede eliminam os custos com fiação de
alto desempenho e o tempo de instalação tradicionais.

Capacidade de expansão
preparada para o futuro
Você não precisa mais de entradas e saídas dedicadas.
Adicione dispositivos a qualquer momento, sem
nenhuma alteração dispendiosa na infraestrutura.
Sempre há espaço para crescimento.

"Utilizando um atuador
conectado por barramento,
podemos interligar até
vinte e quatro tanques de
fermentação individuais a
um painel de controle
centralizado. Quando uma
cervejaria deseja adicionar
mais recipientes de
fermentação, a conexão é
facilmente realizada no
último atuador do
barramento."
Robert Esposito, Chillertron
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Potencialização das
comunicações
Controles DDC autônomos conectados a dispositivos de
campo analógicos
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VS.
Dispositivos de campo BACnet ou Modbus em rede

D+
D-

Os integradores do sistema podem usufruir do controle flexível dos
dispositivos de campo da Belimo com protocolos de comunicação
digital BACnet ou Modbus embutidos. Os atuadores e os sensores
estão integrados diretamente ao sistema de gerenciamento predial,
que permite ao integrador de sistemas utilizar o software existente da
indústria para realizar todas as configurações de dispositivos de
campo, o monitoramento e o controle dos dispositivos conectados.
Nenhum hardware adicional é necessário, o que elimina erros e reduz
o tempo de comissionamento. Evita-se a fiação cara de alto
desempenho associada aos sistemas DDC tradicionais conectados
aos dispositivos de campo analógicos.

AI
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Controle de barramento com
integração do sensor
Melhoria da instalação eficiente

Integrar os dados do sensor diretamente ao atuador reduz os custos
com cabeamento e a complexidade associada à fiação de alto
desempenho para os sensores. Os atuadores digitais de comunicação
apresentam até duas entradas auxiliares para conexão a um sinal
ativo ou passivo ou contato seco. Os sinais são digitalizados para o
atuador e transferidos para o sistema de gerenciamento predial via
Modbus ou BACnet. O atuador que utiliza o controle manual local
pode ser totalmente aberto ou fechado com um valor máximo
predefinido.
Os gerentes de facilities ou os técnicos de serviços podem aproveitar
ao máximo os dispositivos de campo em rede para solucionar
problemas ou realizar ajustes de parâmetros. Os dados de
desempenho do atuador podem ser lidos pelos controladores de nível
de sistema para tornar o equipamento AVAC mais eficiente.

CARACTERÍSTICAS
– Proporciona funcionalidade avançada para
controlar, monitorar e otimizar o
desempenho dos edifícios
– A tecnologia avançada permite a
integração, a automação e a otimização,
melhorando a operação e o desempenho
dos edifícios
– Reduções significativas no tempo de
resolução de problemas, no custo com
manutenção e na complexidade do sistema
– Melhor controle, detecção de falhas,
diagnóstico e economia de tempo durante
a configuração e a manutenção

CA/CC 24 V
COM
Modbus RTU ou BACnet MS/TP
LED amarelo

–	Status do
barramento
– Endereçamento

Tomada de serviço para conexão
de ferramentas de ajuste

LED verde

–	Status de
energia
– Ajuste
Sensores:
• Sensor passivo
• Sensor ativo
• Contato switch
ou
Controle manual:
• ABERTO 100%
• FECHADO 0%
• MÁX
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Soluções

1

LMB24-IP

45 pol-lb [5 Nm]

Modbus TCP / BACnet IP / Belimo Cloud

2

AMB24-IP

180 pol-lb [20 Nm]

Modbus TCP / BACnet IP / Belimo Cloud

2

NMB24-IP

90 pol-lb [10 Nm]

Modbus TCP / BACnet IP / Belimo Cloud

2

NM24A-MOD

90 pol-lb [10 Nm]

Modbus RTU

1

SM24A-MOD

180 pol-lb [20 Nm]

Modbus RTU

1

GM24A-MOD

360 pol-lbs [40 Nm]

Modbus RTU

1

GMB24-IP

360 pol-lbs [40 Nm]

Modbus TCP / BACnet IP / Belimo Cloud

2

PMBUP-MFT-T

1400 pol-lbs [160 Nm]

Modbus RTU / BACnet MS/TP

2

Segurança contra Falhas
NF24A-MOD

90 pol-lbs [10 Nm]

Modbus RTU

1

SF24A-MOD

180 pol-lb [20 Nm]

Modbus RTU

1

PKBUP-MFT-T

1400 pol-lbs [160 Nm]

Modbus RTU / BACnet MS/TP

2

34 lb [150 N]

Modbus RTU

1

180 pol-lb [20 Nm]

Modbus RTU

1

Linear
LH24A-MOD200

Operação rápida
SMC24A-MOD

Soluções de sistema
Atuador VAV
LMV-D3-MOD

45 pol-lb [5 Nm]

Modbus RTU / BACnet MS/TP

1

NMV-D3-MOD

90 pol-lb [10 Nm]

Modbus RTU / BACnet MS/TP

1

34 lb [150 N]

Modbus RTU / BACnet MS/TP

1

VAV Linear
LHV-D3-MOD

Configurável

Modbus RTU / BACnet MS/TP

Fechamento de
contato

45 pol-lb [5 Nm]

Non Fail-Safe

Sensor
analógico (ativo)

Entradas do
sensor

LM24A-MOD

Modelo Nº

Sensor Passivo

Comunicação

Soluções para ar
Torque
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1

+NR24A-MOD

½…1½"

Modbus RTU

1

+ARB24-IP

1¼…3"

Modbus TCP, BACnet IP / Belimo Cloud

2

Modbus RTU

1

+SR24A-MOD
+GR24A-MOD-5

4…6"

Modbus RTU

1

+PRBUP-MFT-T

1…6"

Modbus RTU, BACnet MS/TP

2

1…12"

Modbus RTU, BACnet MS/TP

2

Non Fail-Safe
+PRXUP-MFT-T

Segurança contra Falhas
+AFRB24-IP

1¼…3"

Modbus TCP, BACnet IP / Belimo Cloud

2

+AKRB24-IP

1¼…3"

Modbus TCP, BACnet IP / Belimo Cloud

2

+PKRXUP-MFT-T

1…12"

Modbus RTU, BACnet MS/TP

2

Dispositivos de desempenho
Válvula eletrônica independente de pressão (ePIV)
ePIV de 6 vias

½…¾"

Modbus RTU, BACnet MS/TP

1

ePIV de 2 vias

½…6"

Modbus RTU, BACnet MS/TP

1

½…6"

Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet
MS/TP, BACnet IP

1

A Energy Valve da Belimo
EV de 2 vias

*As opções de atuadores para as válvulas esfera diferem-se por família de produtos.
Nota: os dispositivos de desempenho, ePIVs e as Energy Valves têm entradas de sensor predefinidas que são específicas da aplicação.

Configurável

Modbus RTU

Fechamento de
contato

½…1¼"

Sensor analógico
(ativo)

+LR24A-MOD

Non Fail-Safe

Sensor Passivo

Entradas do sensor
2

Pressão
independente

Modbus TCP, BACnet IP / Belimo Cloud

Borboleta

½…1¼"

Modelo Nº

Válvula esfera*

+LRB24-IP

Tamanho

Comunicação

Soluções para água

Soluções para dispositivos conectados

Comunicação

Zero automático

Display (LCD)

Pressão
Diferencial

CO2

Umidade

Tipos

Temperatura

Sensores
Múltiplas faixas

Duto/ar
Temperatura/umidade/qualidade do ar
22DTH-55M

Modbus RTU

22DTH-56M

BACnet MS/TP

22DTM-56

BACnet MS/TP

Pressão
22ADP-55Q

Modbus RTU

22ADP-55QL

Modbus RTU

22ADP-55QA

Modbus RTU

22ADP-55QB

Modbus RTU

22ADP-554

Modbus RTU

22ADP-554L

Modbus RTU

22ADP-556

Modbus RTU

22ADP-556L

Modbus RTU

Exterior/ar
Umidade/Temperatura
22UTH-550X

Modbus RTU

22UTH-560X

BACnet MS/TP

*Configuração de fábrica – Os intervalos podem ser configurados no sensor

BELIMO Américas
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