
Válvulas de Zona ZoneTight™ Belimo  
Eficiente em Todos os Sentidos
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Disponível



Eficiente em Todos os Sentidos
Projetada para máxima eficiência em espaços reduzidos, a válvula ZoneTight da Belimo estabelece novos padrões  
de projeto e desempenho para aplicações de zoneamento tanto dependentes de pressão como independentes  
de pressão.

Válvula de Zona ZoneTight (QCV) 
A válvula QCV ultra-compacta lidera a nova 
geração de soluções para válvulas de zona 
Belimo. Equipada com uma válvula esfera de 2 
ou 3 vias compacta e um atuador eletrônico, a 
QCV tem altura de instalação de apenas 4,33 
polegadas (110 mm) e oferece uma série de 
benefícios quando comparada às válvulas de 
controle dependentes de pressão convencionais.

 � O design da válvula esfera com    
 vazamento zero da Belimo elimina perdas  
 de energia.

 � Tecnologia da válvula esfera autolimpante  
 oferece muito mais resistência a    
 entupimentos.

 � Consumo de energia 95% menor do que as  
 válvulas de zona convencionais.

 � Valor de Cv ajustável em campo para atender  
         suas necessidades de projeto. 

Válvula de zona independente de 
pressão ZoneTight (PIQCV) 
A PIQCV oferece todas as vantagens de 
uma válvula de controle independente 
de pressão (PICCV), porém em uma 
configuração ultra-compacta. A PIQCV 
combina um regulador de pressão 
diferencial com uma válvula de controle de 2 vias 
para fornecer uma vazão específica para cada grau 
de abertura da esfera, independente de flutuações de 
pressão no sistema. A válvula executa as funções de uma 
válvula de balanceamento e de uma válvula de controle em 
uma única válvula.

 � A menor válvula esfera independente de pressão  
do mercado.

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

 � A vazão é ajustável no atuador e está sempre 
perfeitamente equilibrada.

 � Permite instalação em espaços reduzidos.

Tamanho real 
QCV com atuador com  
segurança eletrônica

Tamanho real 
PIQCV com atuador sem retorno por mola
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Tecnologia de válvula esfera 
Ao contrário das válvulas globo de curso curto, a esfera autolimpante ajuda a minimizar as perdas de energia causadas 
por entupimento (0% de vazamento A - AB) e elimina o excesso de vazão a partir da elevação de assento da pressão da 
bomba. Além disso, as capacidades elevadas de fechamento garantem o desligamento e permitem a características de 
vazão com igual porcentagem real.

Atuador com Motor de CC Sem Escova Patenteado 
O consumo elétrico do motor de CC sem escova quando em funcionamento é de apenas 
0,3 W, e 0,15 W em espera, economizando energia e potência do transformador. Além 
de reduzir significativamente os custos de energia, ajuda a eliminar falhas resultantes de  
motores parados e prolonga a vida útil do atuador. Também permite que mais unidades 
sejam alimentadas por um único transformador. 

Engate Rápido 
A QCV e a PIQCV conectam-se facilmente ao atuador, permitindo que operadores e 
técnicos instalem as válvulas de forma rápida e fácil, sem usar ferramentas, ajudando a 
simplificar o comissionamento e a reduzir os custos de mão-de-obra.

Ajustável em Campo 
QCVs e PIQCVs podem ser facilmente ajustadas em campo garantindo o cumprimento dos 
requisitos exigidos para o projeto e reduzindo estoque.

Extensão de Haste para Isolamento 
Ao contrário dos atuadores de válvula de zona convencionais, que normalmente são 
cobertos pelo isolamento da tubulação, a extensão de haste nas QCVs e nas PIQCVs 
permite a fácil remoção do atuador sem danificar o isolamento ao redor, ajudando a 
simplificar as atividades de operação e manutenção.

 
 
Benefícios gerais

 � Maior confiabilidade, mesmo depois de desligada durante períodos de inatividade.

 � A tecnologia da válvula esfera evita entupimento. 

 � Motor de CC sem escova patenteado opera com apenas 0,3 W, maximizando a economia de energia. 

 � Zero vazamento significa que não há perdas de energia.

 � Design ultra-compacto permite a instalação em espaços reduzidos.

 � Ajuste rápido de Cv e vazão máxima em campo.

 � Válvula e atuador se encaixam de forma rápida e fácil, dispensando o uso de ferramentas para montagem ou  

ajuste de vazão.

 � Garantia total de 5 anos.

 � Atuador com eletrônico à prova de falhas, ou de retorno sem mola disponíveis para atender os requisitos da aplicação. 

Mais do Que Uma Válvula de Zona Padrão
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Série e Acessórios ZoneTight

®

 
BELIMO Américas

USA, Latin America, and the Caribbean: www.belimo.us 

Canada: www.belimo.ca

Brasil: www.belimo.com.br

Belimo em todo o mundo: www.belimo.com

Extensão da Haste
(para uso com QCV/PIQCV)

Espaçador de isolamento  
para aplicações de refrigeração

Posicionamento à 
prova de erro

Ajustador Manual de Vazão

(para uso com PIQCV)

Limitador de vazão  
para fácil ajuste de vazão sem  
necessidade de ferramentas 

Encaixe rápido

Dispositivo de Orifício  
de Vazão

Leituras de delta P = Vazão Autônomo

Cobertura Arquitetônica

(Para uso com Atuadores CQ)

Design simples  
abrange atuador completo

Encaixe rápido
dispensa ferramentas

Modelo Nº Cv Polegadas DN [mm] Sem Retorno  
por Mola

Com Segurança 
Eletrônica
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Z2050QS-J 5,9* ½ 15
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Z3050Q-H 2,7 ½ 15
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Z3050QS-E 1,0 ½ 15

Z3050QS-H 2,7 ½ 15

Z3075QS-J 4,6 ¾ 20

Modelo Nº GPM Polegadas DN [mm] Sem Retorno  
por Mola

Com Segurança 
Eletrônica
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*Vazão máxima. O valor máximo pode ser ajustado em campo; consulte instruções do atuador.
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