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Atuadores para damper Belimo

Desempenho versátil com
baixo consumo de energia

Os atuadores para damper da Belimo foram concebidos para o uso
em uma ampla gama de aplicações de AVAC para garantir o
desempenho, confiabilidade e um consumo de energia baixo. Nossa
faixa de torque completa (18 a 1.400 pol-lb) é ideal para dimensões do
damper de 4 polegadas, que possibilita a montagem em eixos do
damper padrão ou diretamente em eixos secundários. Os atuadores
são usados em dampers de controle, manipuladores de ar, unidades
de economia, unidade de terminais VAV, unidades de ventilador,
aberturas do ventilador.
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Desempenho confiável e seguro

Os atuadores da Belimo usam componentes resistentes para maior
força e confiabilidade com opções de caixa de proteção NEMA para
atender às condições ambientais mais adversas. A série de atuadores
é composta por atuadores com função de segurança eletrônica, sem
função de segurança, medição de fluxo de ar e controle e proteção
contra incêndio e controle de fumaça. Os modelos selecionados
estão disponíveis com design de caixa de proteção NEMA 4 e 4X para
proteger os ambientes extremos. Caixas de proteção fechadas e
resistentes à corrosão para as condições mais adversas em
ambientes interiores e exteriores com proteção UV. A opção de
aquecedor está disponível para aplicações de alta umidade ou baixa
temperatura (-40°F).

Desempenho de sistema
ideal
O atuador da Belimo se comunica diretamente com o

Building Automation System (BAS) usando BACnet,
Modbus ou MP-Bus. Alguns modelos selecionados
oferecem Comunicação em campo próximo (NFC) para
uma programação, comissionamento e solução de
problemas rápidos.

Economia de energia
 tecnologia patenteada proporciona maior eficiência
A

com menor consumo de energia e reduz as emissões de
carbono durante a vida útil do produto.

Precisão e
capacidade de controle
Tecnologia de motor DC brushless controlado por um

ASIC garante um torque consistente em todo o modo de
operação. Nenhuma perda de desempenho devido à
temperatura, tensão de alimentação ou velocidade.

"A Belimo fabrica
dispositivos de controle
AVAC nos quais podemos
confiar e que proporcionam
um sistema duradouro a
nossos clientes."
Matt Paonessa, Engenheiro de Projeto
Andersen Construction,
Seattle, Washington, WA
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Atuadores de damper sem retorno por mola

Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo foram
projetados para uso em uma ampla variedade de aplicações de
dampers HVAC. Com nossa ampla faixa de torque de 18 pol-lb a 1400
pol-lb e a capacidade de montagem direta em eixos do damper ou
eixos secundários padrão, estas soluções são ideais para controlar
dampers de ar, unidades de terminais VAV, unidades de ventilador e
ventiladores de unidade usados em hospitais, escolas/universidades
e centros de dados.

CARACTERÍSTICAS
– Tecnologia de motor DC brushless
patenteada que garante uma operação
confiável além da nossa garantia de 5 anos.
– Vários tipos de controle ou a tecnologia
multifuncional Belimo fornece uma solução
de sinal flexível que vai desde
configurações de parâmetros individuais
até a integração completa e econômica do
sistema.
– Garante um torque consistente em toda a
faixa operacional, sem perda de
desempenho devido à temperatura, tensão
de alimentação ou velocidade.
– Paradas mecânicas finais para ajustar o
ângulo de rotação para maior flexibilidade
de instalação

Atuadores para damper Belimo
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Posição no display clara

Controle manual
Operação e manutenção

– PC-Tool e ZTH

Operação rápida

– Velocidade de 2,5 segundos
para 90° a 35 pol-lb (4 Nm)
7 segundos para 90°a
140 pol-lb (16 Nm)

Comunicação

–	BACnet, Modbus ou MP Bus

LM

Q

B

24

-1

Nível de torque

Velocidade

Versão

Potência exigida

Controle - Posição de Controle
do Damper

Rotativo sem função
de segurança

Q = Operação
rápida

B = Básica

PM = 1400 pol-lb

C = Atuação
rápida

X=
Personalizado

GM = 360 pol-lb
AM = 180 pol-lb

Sem designação =
Velocidade
normal
(LMB24-3)

NM = 90 pol-lb
LM = 45 pol-lb
CM = 18 pol-lb

24 = CA/CC 24 V,
50/60 Hz

120 = CA 100...240 V
50/60 Hz

UP = CA 24...240 V*

-1 = Liga/Desliga

-T = Bloco de
terminais

.1 = Unidade de
multipacking

-3 = On/Off, floating

Vazio = versão do
cabo

N4 = NEMA 4/4X

-S = Interruptor

Tipos X...N4

-3-P5 = Liga/Desliga, floating
Com feedback 5k W

-3-P10 = Liga/Desliga, floating
Com feedback 10k W
-SR = 2...10 V
-PC = Phasecut (0,5...20 V)

Linear sem função
de segurança

-MFT = tecnologia multifuncional

AH = 100 lbf

-MFT95 = 0...135 W

LH = 34 lbf

-IP = BACnet/IP, Modbus TCP
-MOD = BACnet MS/TP, Modbus RTU

Nota: as versões Q contam com um nível de torque um pouco menor.
*CC 24...125 V

Opções

Y = Opção de
aquecedor
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Atuadores para damper de
controle e medição de fluxo de ar
Os atuadores autônomos de medição e controle de fluxo de ar com
comunicação digital são usados para aplicações rotativas, lineares e
em dutos. O atuador se comunica diretamente com o Building
Automation System (BAS) usando BACnet, Modbus ou MP-Bus.
Alguns modelos selecionados oferecem Comunicação em campo
próximo (NFC) para uma programação, comissionamento e solução
de problemas rápidos para um desempenho de sistema ideal. Alguns
atuadores têm características de controle independentes de pressão
combinados com um sensor de fluxo de ar integrado para calcular e
fornecer o fluxo projetado independentemente das flutuações de
pressão no sistema. Atuadores com comunicação digital padrão da
indústria são a solução perfeita para integração em sistemas de
volume de ar constante ou variável.

CARACTERÍSTICAS
– Sensor de pressão integrado para controle
autônomo do fluxo de ar para aplicações
rotativas, lineares e em dutos.
– Modelos lineares com sensor de fluxo de ar
integrado D3 para aplicações exigentes de
push-pull.
– Rápido comissionamento e ajuste em
dispositivos selecionados via comunicação
em campo próximo.
– Mantém operação independente de
pressão, eliminando a necessidade de
balanceamento manual, reduzindo a o
tempo de instalação e comissionamento
– Os tipos de controle disponíveis são
compatíveis com os padrões da indústria,
como analógico, BACnet MS/TP e
Modbus RTU.

Atuadores para damper Belimo
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Posição no display
clara

Comunicação

–	BACnet, Modbus ou MP Bus

Controle manual

Operação e manutenção

Características do controle
independentes de pressão
combinadas com um sensor
de fluxo de ar integrado

– NFC, PC-Tool e ZTH

NM

V

-D3

-MOD

Nível de torque

Dependência de pressão

Sensor de pressão

Controle - Posição de Controle do Damper

Rotativo sem função de segurança

V = independente de pressão

-D3 = sensor de pressão diferencial D3

-MOD = BACnet MS/TP, Modbus RTU

NM = 90 pol-lb

♠

LM = 45 pol-lb

-MFT = tecnologia multifuncional

Linear sem função de segurança
LH = 34 lbf

CMB

24

-L

100

D

Potência
exigida

Sentido de rotação

Dimensões do
damper

Controle - Posição de
Controle do Damper

Nível de torque

Dependência de
pressão

Sem função de
segurança no duto

Vazio = Dependente de
pressão

Vazio = CA/CC 24 V, 50/60 Hz

Vazio = Selecionável

100 = 4”

D = Liga/Desliga, floating

CMB = 18 pol-lb

V = independente de
pressão

24 = CA/CC 24 V, 50/60 Hz

-L = esquerda

125 = 5”

-MFT = tecnologia multifuncional

150 = 6”
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Atuadores com retorno por mola para Damper.
Os atuadores para damper com função de segurança Belimo
oferecem uma ampla faixa de torque de 22 a 1.400 pol-lb com
acoplamento direto, percurso rotativo ou linear que pode operar com
muitas aplicações de AVAC. Os atuadores de segurança usam
tecnologia de motor DC brushless controlada por um circuito
integrado específico da aplicação (ASIC) para proporcionar proteção
de estagnação, menor consumo de energia, maior eficiência, com
menor dimensionamento do transformador. Uma variedade de
acessórios está disponível para aumentar a flexibilidade de aplicação
com mais opções na montagem e comissionamento.

CARACTERÍSTICAS
– Ofertas de produto rotativo, linear e de
operação rápida estão disponíveis para
aplicações exigentes.
– A tecnologia de motor patenteada com
Circuito integrado específico de aplicação
reduz o consumo de energia e garante
longevidade.
– Os modelos com tecnologia multifuncional
oferecem muitas funções de controle
proporcional e sinais de feedback de
tensão CC que vêm programados de
fábrica ou ajustados no campo.
– A série com função de segurança eletrônica
oferece opções de posição de falha
(0-100%) que retardam movimentos
desnecessários do atuador durante
condições de brownout curto, evitando
mudanças no AVAC e BAS.
– A proteção eletrônica contra sobrecarga
aumenta a longevidade do atuador e o
custo de manutenção dos redutores.

Atuadores para damper Belimo
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Indicador de
posição claro

Controle manual
Interface MFT
Indicadores de status e
alimentação de LED

Série com função de segurança
eletrônica que oferece tecnologia
patenteada de condensador

Comunicação

–	BACnet ou Modbus disponível
em determinados modelos
com função de segurança

FUNÇÃO DE CONTROLE DE EMERGÊNCIA MECÂNICA

EF

X

24

-MFT

-S

N4

Opções

Fonte de alimentação

Controle - Posição de Controle do
Damper

Opções

Nível de
torque

Velocidade†

EF = 270 pol-lb

C = Atuação rápida

B = Básica

24 = CA/CC 24 V

Vazio = Liga/Desliga

AF = 180 pol-lb

L = Baixo nível de
ruído

X=
Personalizado

120 = CA 120 V*

-3 = floating

Série...EF

NF = 90 pol-lb

Em branco =
Velocidade normal

Em branco =
Nenhum

230 = CA 230 V

-SR = 2...10 V

N4 = NEMA 4/4X

UP = CA 24...240 V**

-PC = Phasecut (0,5...20 V)

Tipos X...N4

-ECON-RO3 = Termístor 3k W NTC tipo 10

H = Opção de
aquecedor

LF = 35 pol-lb
TF = 22 pol-lb

-S = Integrado
Switch auxiliar

US

t

-MFT = tecnologia multifuncional

t

Opção NEMA 4 em modelos selecionados.
†Disponível somente em determinados modelos LF e TF.
*As séries EF e TF possuem uma fonte de alimentação nominal
de CA 100...240 V.
**CC 24...125 V.

-MFT95 = 0...135 W
-MFT-20 = 6...9 V, fonte de alimentação de 20 V
-IP = BACnet/IP, Modbus TCP
-MOD = BACnet MS/TP, Modbus RTU

FUNÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

t

NK

Q

X

24

-MFT

Nível de
torque

Velocidade

Versão

Fonte de
alimentação

Controle - Posição de Controle
do Damper

PK = 1400 pol-lb

Q = Operação rápida

B = Básica

24 = CA/CC 24 V*,

-1 = Liga/Desliga

-T = Bloco de terminais

GK = 360 pol-lb

Em branco = Velocidade normal

X = Personalizado

UP = CA 24...240 V**

-3 = On/Off, floating

N4 = NEMA 4/4X

NK = 54 pol-lb

-SR = 2...10 V

Tipos X...N4

AHK = 100 lbf

-MFT = tecnologia multifuncional

Y = Opção de aquecedor

Opção NEMA 4 em modelos selecionados.
*GK..24-3 é somente CA 24 V.
**CC 24...125 V

-IP = BACnet/IP, Modbus TCP
-MOD = BACnet MS/TP, Modbus RTU

t
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Atuadores para Damper Fire & Smoke.

Os atuadores para damper de proteção contra incêndio e controle de
fumaça da Belimo foram concebidos para a operação em incêndio,
fumaça e combinação de dampers de proteção contra fumaça e
incêndio em sistemas de ventilação e ar-condicionado com uma faixa
de torque de 18 pol-lb a 180 pol-lb a 350°F. Para máxima segurança
em todas as situações, os atuadores de proteção contra incêndio e
controle de fumaça atendem a todos os códigos para edifícios
comerciais nos EUA, passam pela UL 555 & UL 555S a 350ºF e são
testados por 30.000 ciclos abertos-fechados com amortecedores
aprovados. Os atuadores para proteção contra incêndio e controle de
fumaça da Belimo superam o requisito da UL de 20.000 ciclos com
carga estática do damper.

CARACTERÍSTICAS
– Os microcontroladores Belimo permitem
que os motores forneçam alto torque com
baixo consumo de corrente enquanto
funcionam mais frios por uma vida útil
mais longa.
– O controle de qualidade certificado ISO
9001 e uma garantia de 5 anos garantem
uma operação confiável com excepcional
suporte ao cliente.
– Controlado a partir de um local central e
integrado em sistemas de segurança,
permitindo um ambiente relativamente livre
de fumaça para que os ocupantes saiam
com eficiência e os bombeiros consigam
entrar.
– Em conformidade com os Códigos e
Normas de Proteção de Vida.

Atuadores para damper Belimo
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Kits de linkage disponíveis
(para suporte à montagem indireta ou
projetos de retrofit pneumáticos)

Modelos de atuação
proporcional disponíveis

Teste de ciclo de vida

Longa vida útil

Switches auxiliares

FS

N

F

24

Fogo e
fumaça

Nível de
torque

Tipo de
Atuador

Fonte de alimentação

A = 180 pol-lb

F = função de
segurança

24 = CA/CC 24 V

Vazio = Original

Vazio = Liga/
Desliga

N = 70 pol-lb

FB = Função de
segurança,

120 = CA 120 V*

A = Liga/Desliga nova
geração

-SR = 2...10 V*

L = 30 pol-lb
T = 18 pol-lb

Modulação
(somente 180
pol-lb)

* Disponível somente com FSAFB24-SR e FSAFB24-SR-S.

230 = CA 230 V

-S

Geração

Controle Posição de
Controle do
Damper

Opções

-S = Switches auxiliares
integrados

US
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Assistência excepcional

Há mais de 40 anos a Belimo foca com êxito nos mercados de
aquecimento, ventilação e ar condicionado, oferecendo soluções de
qualidade que aumentarão a eficiência energética, reduzirão o custo
de instalação com os prazos de entrega mais rápidos da indústria.
Nossos produtos inovadores sempre foram projetados para ajudar a
alcançar objetivos de um jeito melhor, mais rápido e econômico.
Investir em novas tecnologias é fundamental para o nosso sucesso e
a Belimo continuará a oferecer produtos para ajudar as empresas a
ter sucesso.

Garantia de 5 Anos

Suporte global

Qualidade testada

Entrega no prazo

Assistência estendida

Lista completa de produtos

PF_52 – 08.2020 – Sujeito a alterações técnicas
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BELIMO Américas
EUA, América Latina e Caribe: www.belimo.us
Canadá: www.belimo.ca
Brasil: www.belimo.com.br
Belimo em todo o mundo: www.belimo.com

