
Atuadores de Eletrônicos à Prova de 
Falhas com Tecnologia SuperCap

Solução para Retrofit do Atuador PKR para a Chiller com Válvula Esfera de automática
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Os super capacitores (SuperCaps) são condensadores eletroquímicos mais 
rápidos na resposta e mais confiáveis do que as baterias recarregáveis 
convencionais. Esta moderna tecnologia de armazenamento de energia está agora 
melhorando a eficiência energética e a funcionalidade de soluções de segurança 
complexas ao redor do globo. A Belimo testou intensivamente e melhorou a 
tecnologia SuperCap para equipar os atuadores para dampers e de válvulas com 
uma inovadora função de controle de segurança eletrônica.

Super Capacitor 
para Aplicações Críticas 

Aplicado Sempre que a Segurança 
e a Eficiência Energética são 
Necessárias

Os SuperCaps absorvem energia muito 
rapidamente e a descarregam 
imediatamente conforme necessário. 
Eles têm uma vida útil mais longa e são 
mais resistentes aos ciclos do que as 
baterias recarregáveis. Estas 
propriedades são desejáveis em 
aplicações de alta tecnologia:

• Desfibriladores 

• Saídas de emergência na aviação 

• Airbags automotivos 

• Turbinas eólicas e redes inteligentes

Algoritmo Patenteado para  
Confiabilidade Máxima

Desde 2007, a Belimo testou a 
tecnologia SuperCap sob condições 
severas: temperaturas de 122°F a 
-22°F [50°C a -30°C] e carga e 
descarga de longo prazo. Os testes 
focalizaram a confiabilidade da função 
de segurança eletrônica com cargas 
contínuas. Para combinar a tecnologia 
SuperCap com atuadores de controle 
de segurança eletrônica, a Belimo 
desenvolveu e patenteou um algoritmo 
de gestão de energia SuperCap 
incluído no controlador de 
microprocessador do atuador. O 
algoritmo irá:

• Carregar e descarregar com 
segurança a energia SuperCap

• Fornecer uma longa e confiável vida 
útil (estimativa de 15 anos ou 
>100.000 cargas completas)

Eletrônica Médica

Aviação

Automotivo

• Armazenamento de energia que salva 
vidas em desfibriladores

• Evacuação: abertura de emergência 
das portas de saída e mobilização de 
escorregadores de emergência

• Proteção contra colisões: mobilização 
dos airbags

Energia de Sistema Crítica 
através do SuperCaps

Energia Renovável

• Turbinas eólicas: controle do passo 
das pás e rotina de desligamento de 
emergência

• Sistemas fotovoltaicos: estabilização 
da tensão na rede



Durante a interrupção da energia elétrica, os dampers e as válvulas retornam 
automaticamente à sua posição de segurança com a função de controle de 
segurança eletrônica. As Serpentinas de água são protegidas contra 
congelamento, trocadores de calor de vapor e fechadas para segurança e os 
exaustores de vapor são abertos para garantir a ventilação. Os atuadores de 
segurança eletrônica com tecnologia supercap se destacam pela eficiência, 
confiabilidade e versatilidade.

Desempenho Versátil com  
Baixo Consumo de Energia

Testes e esforços de desenvolvimento 
abrangentes criaram um atuador de 
segurança eletrônica usando a 
tecnologia SuperCap com excelente 
oferta de desempenho:

• Ampla gama de torque

• Atuação de ação rápida de 4-7 
segundos (série NKQ)

• Torque fornecido constantemente 
em toda a gama de deslocamento, 
mesmo na posição de fim-de-curso 
de segurança eletrônica

• Maior torque em aplicações 
combinadas (acoplamento de vários 
atuadores a um único eixo ou 
conexão)

• Baixo consumo de energia no  
modo de retenção 

Desligamento Controlado 
para Conforto e Eficiência

As condições ambientais e 
climatológicas muitas vezes resultam 
em curtas interrupções de energia que 
podem fazer com que os atuadores 
para dampers e de válvulas iniciem 
operação de segurança eletrônica e 
desestabilizem temporariamente o 
controle da temperatura ambiente ou 
do edifício. Isto pode resultar em 
movimentos desnecessários dos 
atuadores e uso adicional de energia. 
Os atuadores de segurança eletrônica 
com a função de desligamento de 
controle fornecem soluções a estas 
condições climáticas.

• Curtas faltas de energia de 0 a 10 
segundos podem ser ignoradas sem 
uma interrupção na operação do 
sistema e sem qualquer perda de 
conforto no edifício

• O tempo e o custo para o retorno 
do sistema à operação normal são 
evitados, em muitos casos

Posição de segurança e sentido  
de rotação selecionáveis

• Posição de segurança ajustável em 
0-100% do deslocamento do atuador

• Switch de sentido de rotação para a 
resposta do motor do atuador

• Retardo de falta de energia nos 
modelos MFT (0-10 seg) para 
condições de semi-apagão para 
prevenir a atuação imediata da 
segurança eletrônica 

Interface de usuário consistente 
com qualquer sinal de controle

• Liga/Desliga, Controle de Ponto 
Flutuante

• Tecnologia Multifunção (MFT) 
analógica ajustável 2-10 VCC 
(padrão)

• Completa compatibilidade com todos 
os atuadores para dampers e de 
válvulas  

Instalação simples, que  
economiza espaço

• Dimensões externas compactas e 
baixo peso, em comparação com 
atuadores com retorno por mola 
mecânico

• Conjuntos de atuadores sobrepostos 
fornecem até 720 pol-lb a um eixo de 
acionamento ou conexão únicos 
(série GK)

Vantagens dos Atuadores 
de Segurança Eletrônica 
com Tecnologia 
SuperCap

Proteção do Sistema com Maior  
Versatilidade e Eficiência AVAC
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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

Atuadores de Segurança Eletrônica 
para Aplicações AVAC.
Campos de Aplicação Típicos Função de Segurança Atuadores de Eletrônicos à  

Prova de Falhas 

Equipamento de Tratamento de Ar Proteção contra congelamento para as 
Fancoils de tratamento de ar expostas ao 
ar frio externo no caso de falta de energia:

• Dampers de ventilação de até 90 pés2  
[8 m2]

• Montagem interna ou externa 
Atuadores para damper de até 360 pol-lb 
[40 Nm]

Opção de IP66/NEMA 4 para a caixa de 
proteção

Exaustores de Vapor A segurança da vida e a proteção do 
sistema no caso de escape repentino de 
gases nocivos em laboratórios científicos:

• Tempo de execução energizado 4 

segundos acima de 95°

• Tempo de execução energizado de 
segurança eletrônica de 4 segundos 

acima de 95°
Atuadores de execução rápida 54 pol-lb  
[6 Nm]

Serpentinas de Ventilador e 
Ventiladores da Unidade

Proteção contra congelamento para 
unidades fan & coil e elementos de tubo de 
palhetas no caso de falta de energia: 

• Transferência de 2 vias e de 3 vias 

• Capacidade de fluxo de até 20 GPM

• Fiação de controle liga/desliga de 2 fios

Atuador de válvula para válvulas de zona 
de ½”- ¾”

Controle Hidrônico Fluxo com segurança eletrônica no caso de 
falta de energia:

• Transferência de 2 vias e de 3 vias

• Vazão da válvula globo até 700 GPM

• Vazão da válvula de controle 
caracterizada até 800 GPM

• Vazão da válvula borboleta até 4000 
GPM

• Pressão de vapor de entrada da esfera 
em V até 200 psi

Atuador de válvula até 12” de tamanho do 
corpo da válvula
Opção de IP66/NEMA 4 para a caixa de 
proteção (válvula globo)
IP67/NEMA 4X (válvula borboleta)
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