
Válvulas de Controle Independente de Pressão

Soluções de alto  
desempenho
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As válvulas de controle independente de pressão da Belimo estabilizam 
sistemas hidrônicos de fluxo variável para uma vida útil de eficiência e 
balanceamento dinâmico sem preocupações. 

As válvulas independente de pressão da Belimo controlam diretamente o fluxo 
de água necessário para a bobina e não são afetadas pelas flutuações de 
pressão no sistema. As válvulas são selecionadas com base nos requisitos de 
fluxo do Fancoil e nenhum cálculo de autoridade da válvula e Cv é necessário. 
Controlando o fluxo com precisão, as válvulas independente de pressão 
eliminam a necessidade de válvulas de balanceamento, o que reduz o custo 
de instalação. O maior benefício vem na forma de economia de energia pela 
eliminação do transbordamento pelo Fancoil. O transbordamento desperdiça 
energia de bombeamento e é a principal causa da síndrome de Delta T baixo 
em sistemas de água gelada.

Com a tecnologia independente de pressão da Belimo, cada sistema tem um 
desempenho de acordo com todo o seu potencial – economizando tempo, 
dinheiro e outros recursos preciosos.

Válvulas com Eficiência Energé-
tica que Oferecem Conforto em 
Edifícios
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Com a tecnologia de válvulas de controle independente de pressão da 
Belimo, somente uma única válvula é necessária para manter o fluxo 
adequado através de cada circuito. Cada válvula vem de fábrica com um 
ajuste de fluxo que pode ser alterado em campo, se for necessário realizar 
qualquer alteração. O sistema deverá ter um desempenho adequado 
desde o início. Se uma instalação adicionar novos circuitos devido a uma 
expansão, o controle de fluxo dos circuitos existentes permanece intacto, 
eliminado a necessidade de rebalancear o sistema.

“A válvula de controle 
independente de pressão 
da Belimo não só controla 
de modo apropriado o 
fluxo de água quente e 
gelada para o ventilador 
da unidade da sala de aula, 
ela também evita que o 
fluxo em excesso passe 
pela unidade.”

Robert Morgan, P.E., 
Robert E. Morgan Associates

Melhora o Desempenho  
dos Edifícios

Balanceamento dinâmico
As válvulas independente de pressão da Belimo 
controlam com precisão o fluxo de água necessário para 
o Fancoil e não são afetadas pelas flutuações de 
pressão no sistema. 

Economia de energia
As válvulas de controle independente de pressão 
maximizam a economia de energia balanceando 
dinamicamente a carga sob todas as condições, 
eliminando o transbordamento do Fancoil, deste modo, 
reduzindo os custos de bombeamento.

Vazamento zero
O design da válvula esfera da Belimo oferece vazamento 
zero e elimina a perda de energia enquanto garante a 
operação confiável durante toda a vida útil da válvula.

Características PIQCV 6 vias EPIV EPIV** Energy Valve

Monitoramento de glicol

Medição de vazão real  

Balanceamento dinâmico

Medidor de Energia

Controle de Potência

Gerenciador Delta T 

Power over Ethernet (PoE)

Análise em Nuvem

Dados em tempo real

Histórico da serpentina

Tecnologia CCV

Vazamento 0%

Configuração em Campo*

Comunicação em campo próximo (NFC)

BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus e analógico

BACnet IP e Modbus TCP/IP

*PIQCV é ajustável em campo. 
** EPIV ½" a 2" recém-lançada.
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PIQCV
A PIQCV combina um regulador de pressão diferencial com uma 
válvula de controle de 2 vias para oferecer um fluxo específico para 
cada grau de abertura de esfera, independentemente de flutuações da 
pressão do sistema. A válvula executa as funções de uma válvula de 
balanceamento e válvula de controle em uma só unidade. Disponível 
nos tamanhos ½ e ¾ polegada.

CARACTERÍSTICAS

–  A menor válvula esfera independente de 
pressão caracterizada no mercado

–  O atuador funciona com 0,3 W, economizando 
energia e potência do transformador

–  O fluxo é ajustável no atuador e está sempre 
perfeitamente equilibrado

–  A tecnologia de válvula esfera autolimpante 
evita entupimentos e oferece vazamento zero, 
eliminando a perda de energia

Design de encaixe do atuador
Conecta-se facilmente ao atuador 
sem ferramentas

Haste à prova de explosões

Design de disco de Teflon® e 
o-ring duplo
para longa
vida útil

Fluxo máx.  
ajustável em campo

Disponível com Atuador de 
segurança eletrônica  
ou Atuador sem segurança 
eletrônica

Esfera caracterizada

Regulador de pressão 
dinâmico

5 anos garantia
Nota: Conexões NPT ou Press Fit disponíveis.
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EPIV
A EPIV de 2 vias é uma válvula de controle caracterizada independente 
de pressão com um sensor de vazão eletrônico integrado e um 
poderoso algoritmo de controle. Ela compensa as variações de 
pressão e realiza o balanceamento dinâmico para manter o 
desempenho do sistema em diferentes cargas. O sinal de controle 
integrado da EPIV mantém um setpoint da vazão, independentemente 
das variações da pressão do sistema, com um poderoso algoritmo 
que oferece atuação proporcional da válvula com base na vazão real 
medida. As válvulas são selecionadas com base na vazão da 
serpentina e não é necessário nenhum cálculo de autoridade da 
válvula e Cv.  Disponível nos tamanhos ½ a 6 polegadas.

CARACTERÍSTICAS

–  Tecnologia de medição de vazão ultrassônica e 
compensação de glicol permitem a medição de 
fluxo real e leituras de volume total

–  Um sensor de temperatura integrado no corpo 
do fluxo permite a medição exata da 
temperatura do fluido e monitoramento de glicol

–  Mantém a operação independente de pressão, 
eliminando a necessidade de válvulas de 
balanceamento manuais, reduzindo o tempo de 
instalação e comissionamento

–  Os fluxos de trabalho digitais oferecem suporte 
ao comissionamento e operação do dispositivo 
com o Belimo Assistant App. 

–  O App permite um relatório remoto de calibração 
e comissionamento que pode ser gerado 
automaticamente.

Comunicação melhorada
BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus e analógico

Medição do fluxo ultrassônico
integrada

Lógica de fluxo 
eletrônico

Fechamento estanque de vazamento 
0% válvula de controle caracterizada

5 anos garantia
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EPIV de 6 vias
A EPIV de 6 vias é a única do seu tipo projetada para feixes frios, 
painéis de teto radiantes e unidades de bobina do ventilador de 4 
tubos que oferece fluxo real e balanceamento dinâmico. Ela tem a 
funcionalidade de até quatro válvulas de controle de 2 vias e duas 
válvulas de balanceamento, economizando material e tempo de 
instalação. Disponível nos tamanhos ½ e ¾ polegada.

CARACTERÍSTICAS

–  Executa o controle de Fluxo e a atuação 
proporcional para um sistema de serpentina 
única de 4 tubos

–  Oferece diferentes ajustes de fluxo para 
aquecimento  
e resfriamento

–  Vazamento zero, economiza energia

–  Custo reduzido de material e instalação

–  Comissionamento simplificado com medição e 
verificação do fluxo

Comunicação melhorada

BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus  
e analógico 

Medição de vazão ultrassônica 
integrada com compensação  

de glicol

Controle de atuação proporcional  
com lógica de fluxo eletrônica 

Comunicação por campo de 
proximidade (NFC)

Permite programação, 
comissionamento e resolução de problemas 

rápidos

5 anos garantia
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Belimo Energy Valve™
A integração do medidor de energia térmica com a válvula de energia 
(½ a 2") permite um fácil controle de energia e um faturamento 
transparente para os inquilinos. Projetado de acordo com as normas 
EN1434/MID garante alta precisão e confiabilidade, permitindo um 
faturamento fácil para os locatários. A medição e o monitoramento 
precisos do consumo de energia em um sistema de aquecimento e 
refrigeração com contabilidade de custos direta baseada em IoT 
usando um único dispositivo. A conexão à Belimo Cloud oferece 
armazenamento de dados, recomendações de valores de referência e 
relatórios de desempenho ao longo de toda a vida útil. A capacidade 
de análise de tendências e armazenamento local de dados, junto com 
a comunicação via BACnet, Modbus, MP-Bus e analógica oferecem a 
capacidade de monitorar o consumo de energia e desenvolver 
estratégias de economia de energia em todo o BAS.  Disponível nos 
tamanhos ½ a 6 polegadas.

CARACTERÍSTICAS

–  Controle de Potência patenteado e lógica de 
Gerenciamento do Delta T integrados otimizam 
a energia disponível na Serpentina, mantendo o 
Delta T

–  O monitoramento do glicol garante que a 
concentração atende as necessidades de 
design, reduzindo bombeamento adicional e 
oferecendo troca de calor otimizada e operação 
segura

–  O desempenho dinâmico do Fancoil ilustra o 
funcionamento da serpentina em tempo real, 
fornecendo transparência precisa da 
degradação de potência e outros problemas de 
operação

–  Comissionamento simplificado com medição e 
verificação do fluxo

Comunicação melhorada

BACnet MS/TP ou IP, Modbus RTU  
ou TCP/IP e analógico 

Medidor de energia 
integrado

Sensores de 
Temperatura

Gestão precisa da energia

Monitoramento e 
compensação de glicol

Dispositivo IoT 
Baseado em nuvem

Controle de Potência e 
Gerenciamento do Delta T 
Patenteados

Power over Ethernet (PoE)

5 anos garantia
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Soluções para  
Eficiência Máxima

Produtos Belimo Tamanho Nominal da Válvula Atuadores Adequados

Tipo de Válvula Fluxo (GPM) Bitolas DN [mm] Sem segurança eletrônica Segurança Eletrônica. 

PIQCV

0,9* ½ 15

CQ CQK
2,0* ½ 15

4,3* ½ 15

9,0* ¾ 20

EPIV de 6 vias
5,5 ½ 15

LRX-E

10,3  ¾ 20

EPIV

6,6* ½ 15

ARX-E N4 AKRX-E AKRX-E N4

11* ¾ 20

18,2* 1 25

28,5* 1¼ 32
NRX-E

44* 1½ 40

66* 2 50
ARX-E

100* 2 50

Energy Valve

1,65…6,6* ½ 15

LRX-E2,7…11* ¾ 20

4,5…18,2* 1 25

7,1…28,5* 1¼ 32
NRX-E

11…44* 1½ 40

16,5…66* 2 50
ARX-E

25…100* 2 50

EPIV e Energy Valve
ANSI 125 e ANSI 250

127* 2½ 65
ARX24 AKRX24

180* 3 80

317* 4 100

GRX24 GKRX24495* 5 125

713* 6 150

BELIMO Américas
EUA, América Latina e Caribe: www.belimo.us 
Canadá: www.belimo.ca
Brasil: www.belimo.com.br

*V’nom = vazão máxima para cada tamanho do corpo da válvula.
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