
Sensores, dispositivos de monitoramento 
de gás e medidores Belimo

Descubra as vantagens
www.belimo.us

A base  
do conforto



Sensores, dispositivos de monitoramento de gás e medidores Belimo2

Dispositivos de monitoramento de gás -  
o complemento perfeito para atuadores, 
válvulas, sensores e medidores

A Belimo é líder mundial no desenvolvimento, produção e 
comercialização de atuadores para damper, válvulas de controle, 
sensores, medidores e monitores de gás para sistemas de aquecimento, 
ventilação e ar-condicionado (AVAC). A Belimo oferece confiabilidade 
superior, facilidade de instalação e integração perfeita com os principais 
Sistemas de Automação de Edifícios (BAS). 
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A linha de produtos da Belimo é o resultado de mais de quatro décadas 
de experiência, pesquisa e foco em oferecer tecnologias de valor 
agregado aos clientes em toda o setor de AVAC. Os designs exclusivos 
oferecem facilidade de instalação e integração perfeita, resultando na 
redução de custos e excelente desempenho do sistema.

 Perfeito
  Compatível com os principais sistemas de automação 

de edifícios, tornando-os adequados para uso em 
qualquer aplicação AVAC.

	 Confiável
  Construídos com os materiais da mais alta qualidade, 

proporcionando leituras exatas e confiáveis ao longo de 
todo o ciclo de vida do edifício. Contam com uma 
garantia de 5 anos e estão em conformidade com as 
exigências UL e NEMA.

 Intuitivo
  O design modular compacto permite uma fácil instala-

ção e comissionamento por meio de apenas algumas 
etapas simples para garantir um ótimo desempenho do 
sistema.

"Nossos instaladores 
gostam do design inovador  
da linha de sensores  
da Belimo e nos disseram  
que utilizá-los reduz o 
tempo de instalação  
em comparação com 
produtos da concorrência."

Brian Dutt, Presidente 
Controles e Equipamentos, Moncton,  
New Brunswick, Canadá

Integração perfeita,  
confiabilidade	e	design	intuitivo
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A instalação simples combinada com um design fino e atemporal 
oferece a inteligência mais recente para gerenciar espaços de trabalho 
modernos e garantir o conforto dos ocupantes. 

Inovação  
para tranquilidade

Display de toque ePaper
Alto contraste e operação intuitiva ilustrando os 

valores atuais do ambiente com a capacidade de 
ajustar os valores de referência.

72°

Função semáforo para CO2
O LED indica a concentração de CO2,  
não fica visível na posição desligada.

Configurável
Os setpoints de temperatura ou o estágio do 

ventilador podem ser exibidos ou utilizados   
apenas como um sensor.
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Tampa de encaixe
Permite uma instalação rápida e um 
comissionamento simples.

Terminal removível 
O bloco de terminais acionado por mola 
economiza o tempo gasto com fiação e 
garante o contato confiável.

Tempo de resposta rápido 
A tecnologia sofisticada permite que o 
sensor reaja muito rapidamente às 
mudanças de temperatura.

Alta precisão 
O baixo fator de acoplamento de parede 
oferece uma medição exata não afetada pela 
temperatura da parede.

Integração perfeita
Com BACnet®, Modbus e MP-Bus, pode se 
comunicar diretamente com o BMS.

Comunicação em campo próximo
Com o Belimo Assistant App e um 
smartphone, a comunicação em campo 
próximo possibilita o acesso rápido a dados, 
ajustes de campo, comissionamento e 
solução de problemas.
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Uma linha abrangente 
de sensores, monitores e 
medidores de AVAC
Uma linha completa de sensores, monitores e medidores oferece 
confiabilidade superior e integração perfeita com os principais 
Sistemas de Automação de Edifícios (BAS). O design uniforme 
exclusivo permite uma fácil instalação e manutenção com diversos 
acessórios de montagem que agilizam a configuração de dispositivos, 
economizando tempo, dinheiro e mão de obra.

Sensores de temperatura
Leituras de temperatura exatas e confiáveis são essenciais para a 
eficiência energética e o conforto ideal do edifício. Canais, tubulações 
e sensores de temperatura do ar externo são construídos para 
proporcionar uma fácil instalação e são compatíveis com todos os 
principais sistemas de automação do edifício.

CARACTERÍSTICAS
–  Até oito faixas de medição ativas 

simplificam a seleção de campo e reduzem 
o armazenamento de estoque para obter a 
máxima flexibilidade.

–  Diversos sinais de saída:  
passivos: Ni1000, Pt100, Pt1000, NTC10k2, 
NTC10k3, NTC20k 
ativos: 0...5/0...10 V e 4...20 mA

–  Revestimento sinterizado de proteção 
contra umidade em todos os sensores de 
cabos, canais e imersão protege contra 
condensação, tensão mecânica e 
vibrações.

SÉRIE DE PRODUTO
Canal
Ponto único
Média
Cabo
Detecção de limite baixo
Tubulação
Ponto único
Cabo
Braçadeira
Condensação
Exterior
Ponto único
Ambiente
Medição da zona montada na parede
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Sensores de umidade
O controle da umidade em edifícios é essencial para o conforto dos 
ocupantes e proteção da infraestrutura do edifício, bem como de 
processos de produção, bens armazenados e obras de arte em 
museus. A linha de sensores duráveis de canais, ar externo e 
condensação da Belimo é fabricada com materiais da mais alta 
qualidade para garantir confiabilidade, precisão e repetibilidade 
superiores. Os sensores combinados de temperatura e umidade 
oferecem uma solução flexível e econômica.

CARACTERÍSTICAS
–  Sensor de capacitância de polímero 

baseado em CMOS (semicondutor de 
óxido metálico complementar) com uma 
precisão de ±2% de umidade relativa 
como padrão  e flutuações no longo 
prazo <±0,25% não afetada por alta 
umidade e contaminantes.

–  Multissensor com valores de medição de 
saída selecionáveis: umidade relativa, 
umidade absoluta, entalpia e ponto de 
orvalho.

–  Até quatro faixas de medição de 
temperatura ativas simplificam a seleção 
de campo e reduzem o armazenamento 
de estoque, proporcionando flexibilidade 
para solicitações de alteração durante o 
comissionamento.

–  Os protocolos de comunicação BACnet e 
Modbus oferecem acesso superior aos 
dados da aplicação e permitem 
facilidade de comissionamento e 
configuração.

SÉRIE DE PRODUTO
Canal
Ar externo



Sensores, dispositivos de monitoramento de gás e medidores Belimo8

Sensores de qualidade do ar
Os sensores de qualidade do ar oferecem conforto e eficiência 
energética aos ocupantes. Oferecemos uma ampla variedade de 
multissensores combinados para CO2, umidade, temperatura e 
compostos orgânicos voláteis (VOCs) projetados para garantir a 
qualidade do ar e maximizar a economia de energia durante o ciclo de 
vida do edifício.

CARACTERÍSTICAS
–  Sensor de CO2 de canal duplo baseado na 

tecnologia NDIR. O canal de referência 
adicional permite uma compensação eficaz 
de flutuações no longo prazo, 
proporcionando exatidão correta e 
estabilidade a longo prazo.

–  Os sensores não precisam de manutenção.

–  Sensores de temperatura, umidade, CO2 e 
VOC integrados estão disponíveis para 
aplicações em edifícios que exijam 
sensores com capacidades 
multifuncionais.

–  A tecnologia de autocalibração de canal 
duplo permite a utilização dos sensores de 
CO2 da Belimo em todos os tipos de 
edifícios e aplicações que não permitam a 
utilização da lógica ABC. 

–  O protocolo de comunicação BACnet 
oferece acesso superior aos dados da 
aplicação e permite fácil comissionamento 
e configuração.

SÉRIE DE PRODUTO
CO2 
CO2 + Temperatura 
CO2 + Umidade+ Temperatura 
CO2 + VOCs 
CO2 + VOCs + Temperatura 
CO2 + VOCs + CO2/VOCs + Temperatura
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Sensores de pressão
A medição exata da pressão é importante para o desempenho ideal 
do sistema AVAC. Os sensores de pressão da Belimo podem medir 
pressões extremamente altas e baixas em aplicações para água e ar. 
Os sensores oferecem medição exata de pressão, pressão diferencial 
e velocidade para um monitoramento confiável. Faixas de medição 
selecionáveis estão disponíveis para flexibilidade de aplicação.

CARACTERÍSTICAS
SENSOR DE PRESSÃO  
DO AR DIFERENCIAL
–  Oito faixas de pressão selecionáveis em 

campo em uma única unidade.

–  Excelente estabilidade de ponto zero 
e alta precisão.

–  Opção para zerar automaticamente ou 
calibrar manualmente.

–  Display LCD opcional.

–  O protocolo de comunicação BACnet® ou 
Modbus oferece acesso superior aos dados 
da aplicação e permite fácil 
comissionamento e configuração.

INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO AR 
DIFERENCIAL
–  Ponto de comutação ajustável em campo.

–  Vida útil superior a um milhão de operações 
de comutação.

SENSOR DE PRESSÃO DE ÁGUA 
DIFERENCIAL 
–  Elemento de sensor resistivo altamente 

estável em substrato cerâmico.

–  Caixa de proteção em aço inoxidável 
resistente.

–  Todo o material molhado é feito de  
aço inoxidável.

SENSOR DE PRESSÃO DE ÁGUA
–  Elemento sensor resistivo em membrana  

de aço inoxidável.

–  Todo o material molhado é feito de  
aço inoxidável.

SÉRIE DE PRODUTO
Sensor de pressão do ar diferencial/sensor de 
pressão do ar estática 
Interruptor de pressão do ar diferencial/sensor 
de pressão do ar estática 
Sensor de pressão de água diferencial 
Sensor de pressão de água estática

NOVO
–  Sensores deslocáveis para uma fácil 

montagem.

–  Ajuste manual de ponto zero.

–  Configurações e valores de medição 
exibidos no LCD.
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Sensores de ambiente
Os sensores de ambiente da Belimo medem com precisão a 
temperatura, a umidade, o ponto de orvalho e o CO2 em um design 
eficiente montado na superfície com ou sem display de toque ePaper. 
Os sensores não precisam de manutenção e oferecem uma 
confiabilidade no longo prazo para proporcionar um ambiente 
confortável. Integrados com a comunicação em campo próximo 
(NFC) e o Belimo Assistant App, os sensores de ambiente podem ser 
ajustados de forma rápida e fácil. O display de toque pode ser exibido 
ou ocultado pelo aplicativo. O aplicativo ou o display de toque permite 
fácil acesso a dados, comissionamento com ajuste de campo e 
solução de problemas até mesmo sem potência. Para dispositivos 
sem um display ePaper incorporado, os valores de referência podem 
ser programados utilizando o novo Belimo Room Display App, que 
transforma seu smartphone em um display remoto.  Os aplicativos de 
comunicação em campo próximo associados aos sensores de 
ambiente da Belimo podem ser protegidos por senha para uma 
camada adicional de segurança.

CARACTERÍSTICAS
–  A Comunicação em Campo Próximo (NFC)  

permite rapidez de configuração, 
comissionamento e resolução de 
problemas.

–  Um aplicativo de smartphone para criar um 
display remoto com funcionalidade de 
setpoint.

–  A luz LED indica as concentrações de CO2 
nos ambientes para ventilação ou 
purificação do ar.

–  A tampa de encaixe, o bloco de terminais 
acionado por mola permitem uma 
instalação rápida e um comissionamento 
simples.

–  Tampa de cobertura da placa do PC 
oferece uma proteção adicional contra 
danos mecânicos, poeira e vibrações.

–  A integração de BACnet®, Modbus ou 
MP-Bus oferece uma comunicação 
otimizada nos modelos selecionados, 
economias na instalação, nos cabos e nas 
conexões de terminal.

SÉRIE DE PRODUTO
Temperatura
Temperatura com valor de referência
Temperatura + Umidade relativa
Temperatura + Umidade relativa + CO2
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Dispositivos de monitoramento de gás
Os dispositivos de monitoramento de gás de qualidade comercial são 
calibrados de fábrica e podem medir até dois gases diferentes 
simultaneamente. Todos os monitores oferecem comunicação CAN 
bus, permitindo a instalação em cascata em até 32 dispositivos. 
Estes monitores podem ser facilmente atribuídos a locais para 
zoneamento de ventilação na mesma rede, reduzindo 
significativamente a fiação de controle e instalação. A comunicação 
avançada permite uma integração expandida do sistema e controle 
do sistema de gerenciamento predial com a adição de BACnet  
MS/TP em modelos selecionados. 

CARACTERÍSTICAS
–  Caixa protetora universal robusta conta 

com um display eletrônico com um 
alarme sonoro e visual.

–  Operação de fácil configuração com 
relés de alarme, indicadores e 
estroboscópios ajustáveis que permitem 
uma ativação de relé e ventilação sob 
demanda.

–  Reduz o cabeamento com uma rede de 
até 32 dispositivos em cascata.

–  O LCD retroiluminado permite fácil 
acesso, configuração, calibração e 
concentração de gás ativo. 

–  Procedimento de calibração de campo 
simplificado usando misturas de 
garrafas de gás calibradas ou 
substituindo módulos sensores usados 
por módulos sensores plug-and-play 
calibrados de fábrica.

–  Operação independente e integração 
perfeita no sistema de gerenciamento 
predial (BMS) com redes BACnet MS/TP 
e CAN bus.

–  UL-2075/ULC-S588 listados (apenas no 
monitoramento de CO de elemento 
único), UL-61010 listado (todos os 
modelos 6000-A e B)

SÉRIE DE PRODUTO
Monóxido de carbono
Dióxido de nitrogênio
Monóxido de carbono + Dióxido de 
nitrogênio
Dióxido de carbono
Umidade relativa
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Sensores de Fluxo
Uma medição de vazão confiável e exata é essencial para aumentar 
a eficiência do sistema AVAC e economizar energia. Os sensores de 
vazão incorporados da Belimo utilizam tecnologia ultrasonic time of 
flight para fornecer medições de vazão exatas e que podem ser 
reproduzidas em qualquer aplicação. Com dimensões compactas e 
design robusto, eles são adequados para uso em soluções de água 
gelada, água quente e água/glicol na faixa de temperatura de -4 a 
250°F [-20 a 120°C]. Os sensores são fabricados com materiais 
resistentes à corrosão, o que garante uma operação confiável e uma 
vida útil prolongada do produto.

CARACTERÍSTICAS
–  Multi-ponto úmido calibrado de modo a 

garantir precisão e repetibilidade.

–  Um algoritmo patenteado de glicol fornece 
a porcentagem de glicol do sistema e 
compensa dinamicamente em caso de 
alteração da concentração, o que garante 
uma vazão exata.

–  Medição de vazão ultrassônica confiável, 
com acúmulo de volume total.

–  Saídas analógicas flexíveis (0,5 a 10, 0 a 10 
ou 2 a 10 VDC) ou definidas pelo usuário, 
para vazão e temperatura, selecionáveis 
por meio do Belimo Assistant App.

–  É possível conectar um sensor ou switch 
ativo adicional, de forma a expandir as 
possibilidades de aplicação.

–  Uma medição de vazão com precisão de 
±2% garante uma medição exata e correta.

–  Um tamanho ultracompacto, com um curto 
comprimento de entrada de cinco vezes o 
diâmetro da tubulação e sem exigências de 
comprimento de saída permitem a 
instalação em espaços restritos.

–  Um sensor de temperatura integrado 
permite a medição exata da temperatura do 
fluido.

–  É possível integrar facilmente todos os 
dispositivos ao BMS, com compatibilidade 
com comunicação BACnet® ou Modbus.

SÉRIE DE PRODUTO
Fluxo ultrassônico (fluxo volumétrico)
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CARACTERÍSTICAS
–  Multi-ponto úmido calibrado de modo a 

garantir precisão e repetibilidade.

–  Precisão de ±2% de leitura e ±0,5% de 
repetibilidade para uma medição exata e 
precisa.

–  A capacidade com base em IoT permite a 
medição remota e a utilização de dados 
para faturamento.

–  Power over Ethernet (PoE) utilizada  
para dados e potência simplifica a 
instalação, reduzindo a necessidade de 
transformadores e fiação adicionais. 

–  Utiliza tecnologia ultrassônica com  
algoritmo patenteado de compensação 
automática de glicol para oferecer 
medições de vazão exatas e repetíveis  
da água e de misturas de água/glicol  
sem flutuações.

–  Os dados de energia de transferência 
térmica de calor são transparentes e 
permitem que os usuários possam 
visualizar e documentar o desempenho do 
sistema durante o comissionamento e ao 
longo do tempo. 

–  Configuração de campo por meio do 
Belimo Assistant App e um smartphone  
para facilidade nos ajustes de campo. 

–  Feedback analógico de integração perfeita 
do sistema, Modbus RTU, Modbus TCP 
BACnet MSTP e BACnet IP.

SÉRIE DE PRODUTO
Medidores de energia térmica 
(fluxo volumétrico e consumos de energia)

Medidores de energia térmica
A medição exata para aquecimento e resfriamento permite que os 
operadores do edifício adotem uma estratégia de recuperação de custos 
por meio do faturamento dos condôminos. Projetados de acordo com 
EN1434/MID e equipados para faturamento baseado em IoT, os 
medidores de energia térmica da Belimo oferecem medição adequada 
de energia e vazão. O algoritmo patenteado de compensação de glicol 
seleciona automaticamente a concentração de glicol, garantindo um 
desempenho confiável e eliminando entradas manuais e inexatidões. Os 
medidores de energia térmica são projetados para máquinas de 
refrigeração, caldeiras, medição de energia comercial/de múltiplos 
condôminos e aplicações de monitoramento, tais como unidades 
comerciais, condomínios, apartamentos ou sistemas centrais de 
fábricas.
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CARACTERÍSTICAS
–  Os dados de energia térmica são
 medidos e registrados corretamente, e 

identificam áreas de otimização, quando 
detectadas. 

–  Controle de potência patenteado e a lógica 
de Gerenciamento do Delta T integrados 
otimizam a energia disponível na 
serpentina, mantendo o diferencial de 
temperatura.

–  O monitoramento de glicol garante que a 
concentração atenda às necessidades de 
design, reduzindo o bombeamento 
adicional, bem como oferecendo troca de 
calor otimizada e promovendo uma 
operação segura.

–  O desempenho dinâmico da serpentina 
ilustra o funcionamento da serpentina em 
tempo real, oferecendo transparência exata  
da degradação da potência e outros  
problemas operacionais.

–  Comissionamento simplificado com  
medição e verificação de vazão.

Abordagem totalmente in-
tegrada

A oferta de sensores e medidores é o resultado do lançamento da Belimo 
Energy Valve™, uma solução inovadora com uma combinação exclusiva 
de uma válvula, atuador de IoT, sensores e um medidor de energia 
térmica ultrassônico.

Belimo Energy Valve™
A Belimo Energy Valve é um dispositivo de Internet das coisas (IoT) 
baseado em nuvem que utiliza tecnologia analítica avançada, 
aproveitando os dados do sistema capturados para melhorar o 
desempenho da serpentina e do sistema, enquanto alcança maior 
economia de energia. A conexão à Belimo Cloud oferece 
armazenamento de dados por toda a vida útil, recomendações de 
valores de referência e relatórios de desempenho juntamente com 
dois anos adicionais de garantia. O armazenamento local de dados e 
a capacidade de análise de tendências, em conjunto com BACnet, 
Modbus e comunicação analógica oferecem a capacidade de 
monitorar o uso de energia e desenvolver estratégias de economia de 
energia utilizando o BAS. As Belimo Energy Valves estão disponíveis 
em tamanhos de ½ a 6 polegadas.

Módulo lógico

Módulo do sensor

 1

 3

2

T1

T2

Sensor de temperatura integrado

Sensor de temperatura externa

Válvula de controle 
caracterizada  
com atuador
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Conveniência

Simplificação	da	instalação	e	garantia	do	 
desempenho ideal 
É oferecida uma variedade de aplicativos pela Belimo, como o Retrofit 
App, que fornece soluções de substituição rápidas e eficientes, para 
aplicativos que facilitam a configuração, o comissionamento e a solução 
de problemas de produtos com comunicação em campo próximo. 

Assistente do sensor do canal
A capacidade de visualizar informações básicas do sensor, parametrizar 
sinais de saída e faixas de medição e alterar o alinhamento do texto do 
LCD, brilho, cor e unidades de medição para sensores. O aplicativo permite 
modificar o endereço do sensor, visualizar os ajustes do BUS, agendar 
datas futuras de manutenção e visualizar datas passadas. Salvar a 
configuração no aplicativo e carregá-la em outros sensores economiza 
tempo e dinheiro. O aplicativo está disponível em seis idiomas.

Belimo Room Display App 
O aplicativo é a maneira mais inovadora de acessar os sensores de 
ambiente da Belimo. O aplicativo intuitivo exibe os valores atuais do 
ambiente e permite que os usuários modifiquem os setpoints. A proteção 
de acesso impede a entrada de pessoal não autorizado. O aplicativo se 
comunica com a unidade de controle do espaço por meio da comunicação 
em campo próximo. Ajuste do setpoint de temperatura mesmo sem 
display.

Belimo Assistant App  
Operação no local de dispositivos com interface integrada de comunicação 
em campo próximo. Transparência total em todos os momentos em 
relação à sua solução de atuadores AVAC da Belimo e ao processo do 
seu sistema. Com o Belimo Assistant App, seu smartphone ou tablet 
proporciona uma operação sem fios no local para volume de ar variável, 
sensores, dampers e atuadores de válvula. 

Belimo RetroFIT App  
Com o Belimo RetroFIT App, você pode substituir especificamente os seus 
sensores e atuadores obsoletos ou defeituosos de vários fornecedores por 
dispositivos da Belimo. App Assistente do sensor do canal da Belimo Via 
App Assistente do sensor do canal da Belimo é possível estender a faixa de 
uso e adaptar a configuração individualmente aos requisitos da aplicação.
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Visão geral dos sensores, dispositivos 
de monitoramento de gás e medidores 
da Belimo

Aplicação
Código 
de tipo Sinal de saída

Faixa	de	medição  
Configurações	de	fábrica Comprimento da sonda Aplicação/comentário

Pa
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Ar externo 01UT -30...+122 °F 
[-35...+50 °C]

– Temperatura exterior
–  Temperatura da parede com 

proteção NEMA 4X/IP65
22UT -30...+130 °F 

[-50...+50 °C]
8

Imersão do  
canal

01DT Dependente do 
sensor

2” [50 mm], 4” [100 
mm], 6” [150 mm], 8” 
[200 mm], 12” [300 
mm], 18” [450 mm]

– Temperatura do canal
–  Sensor de imersão e bolsos de 

poço termométrico em latão ou aço 
inoxidável

22DT 0...150 °F  
[0...160 °C]

8 2” [50 mm], 4” [100 
mm], 6” [150 mm], 8” 
[200 mm], 12” [300 
mm], 18” [450 mm]

Canal
média

01MT Dependente do 
sensor

10 pés (3 m) ou 20 
pés (6 m)

Sensor de temperatura média de canal 
para unidades de tratamento de ar ou 
canais maiores com estratificação do ar

22MT 40...90 °F  
[-20...+80 °C]

8 10 pés (3 m) ou 20 
pés (6 m)

Braçadeira 01ST -30...+212 °F 
[-35...+100 °C]

Sensores de temperatura presos 
à tubulação para sistemas de 
aquecimento, 01ST sem caixa de 
proteção e 01HT, 22HT com caixa de 
proteção

01HT -30...+194 °F 
[-35...+90 °C]

22HT 40...240 °F  
[0...100 °C]

8

Cabo 01CT -30...+212 °F 
[-35...+100 °C]

2” [50 mm] Sensor de temperatura do cabo passivo 
(sem caixa de proteção) e ativo (com 
caixa de proteção)22CT 0...150 °F 

[0...160 °C]*
8 2” [50 mm]

Detecção  
de baixa  
temperatura

01DTS 14...54 °F 
[-10...+12 °C]

10 pés (3 m) ou 20 
pés (6 m)

Detecção de baixa temperatura para 
proteção de congelamento nas unidades 
de tratamento de ar disponível com 
reinicialização automática ou manual

Temperatura

Observe que nos sensores de temperatura e umidade, as temperaturas em Fahrenheit e Celsius não são conversões diretas.  
°F é a faixa padrão para os EUA e °C é a faixa padrão para o Canadá e América Latina.
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Aplicação
Código 
de tipo Sinal de saída Valores de medição Faixa	de	medição  Opções

Aplicação/ 
comentário

A
tiv

o

M
od

bu
s 

R
TU

BA
C

ne
t M

S/
TP

C
O

2

Te
m

pe
ra

tu
ra

U
m

id
ad

e

D
is

pl
ay

Canal 22DC CO2 0...2000 ppm Canal de CO2

22DTC CO2, Temperatura 0...5000 ppm 32...122 °F 
[0...50 °C]

Canal de CO2, 
Temp

22DTM CO2, Temperatura, 
Umidade

0...2000 ppm 32...122 °F 
[0...50 °C]

0...100% 
Sem 
condensação

Canal de CO2, 
UR, Temp

22DCV CO2, VOCs 0...2000 ppm Canais de CO2, 
VOCs

22DCM CO2, temperatura, 
VOCs

0...2000 ppm 32...122 °F 
[0...50 °C]

Canais de CO2, 
VOCs, Temp

22DCK CO2, Temperatura, 
VOCs, combinação 
de CO2/VOCs

0...2000 ppm 32...122 °F 
[0...50 °C]

Canais de CO2, 
VOCs,  
CO2/VOCs, Temp

Qualidade do ar

Aplicação
Código 
de tipo Sinal de saída Valores de medição Faixa de medição Aplicação/comentário

A
tiv

o

M
od

bu
s 

R
TU

BA
C

ne
t M

S/
TP

In
te

rr
up

to
r

U
m

id
ad

e

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
(c
on

fig
ur
aç

õe
s	

 
de

 fá
br

ic
a)

M
úl

tip
la

s 
fa

ix
as

(s
el

ec
io

ná
ve

l)

Exterior 22UTH Umidade, Temperatura, 
Entalpia, Ponto de orva-
lho, Umidade absoluta

0...100% 
UR sem 
condensação

0...200 °F
[-20 a +80°C]

4 –  Sensor de 
temperatura da 
umidade exterior 

–  Sensor de 
temperatura de 
umidade na parede 
com proteção NEMA 
4X/IP65

–  Opção: proteção 
contra clima/chuva

Canal 22DTH Umidade, Temperatura, 
Entalpia, Ponto de orva-
lho, Umidade absoluta

0...100% 
UR sem 
condensação

0...200 °F
[-20 a +80°C]

4 Sensor de temperatura 
da umidade no canal

Condensação 22HH Condensação Sensor de condensação
Opcional: sensor externo

Umidade
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Aplicação
Código 
de tipo Sinal de saída

Valores  
de medição Meio

Faixa	de	medição 
(22ADP	configuração	padrão	de	 
fábrica ilustrado) Opções

Aplicação/ 
comentário

A
tiv

o

M
od

bu
s 

R
TU

BA
C

ne
t M

S/
TP

In
te

rr
up

to
r

Pr
es

sã
o

M
úl

tip
la

s 
fa

ix
as

(s
el

ec
io

ná
ve

l)

Ze
ra

r a
ut

om
at

ic
am

en
te

D
is

pl
ay

Canal 22ADP Pressão  
diferencial

Ar 0...1”wc [250 Pa] 
0...10”wc [2500 Pa] 
0...28”wc [7000 Pa]

8 Sensor de 
pressão do ar 
diferencial

Interruptor 01APS Pressão 
diferencial

Ar 0.08...1.20”wc [20...300 Pa]
0.20...2.00”wc [50...500 Pa]
0.80...4.00”wc [200...1000 Pa]
2.00...10.00”wc [500...2500 Pa]

Interruptor de 
pressão do ar 
diferencial do 
canal

Tubulação 22PDP Pressão 
diferencial

Água 0...10 psid
0...20 psid
0...25 psid
0...50 psid
0...100 psid
0...125 psid
0...250 psid

Medição 
de pressão 
diferencial 
wet/wet com 
sensores 
remotos

Tubulação 22WP Pressão Ar, água 0...15 psi
0...50 psi
0...100 psi
0...200 psi 
0...580 psi

Água da 
tubulação 
e sensor de 
pressão

22WDP Pressão 
diferencial

Água 0...15 psi
0...50 psi
0...100 psi

Sensor de 
pressão 
diferencial 
de água da 
tubulação

Todos os sensores incluem:
Ativo: 0…5/10 V, 4…20 mA
Passivo: PT100, PT1000, Ni1000, 10K2, 10K3, NTC20K
Tensão operacional: CC 15…24 V, AC 24 V
UL: Listagem cULus
Proteção: NEMA 4X/IP65 (exceto 01DTS, 01APS, 22WP, 
22WDP; 01APS está listado em ETL) 

*  Para sensores de temperatura ativa com diversas faixas de medição, a faixa padrão é 
anotada. Para faixas adicionais e faixas de temperaturas de operação admissíveis, 
consulte a folha de dados.

Para sensores de pressão com diversas faixas de medição, a faixa máxima é anotada; 
consulte a folha de dados para obter faixas adicionais.

Pressão
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Aplicação Código de tipo Sinal de saída
Valores  
de medição Faixa	de	medição  Comunicação

A
tiv

o

P
as

si
vo

N
TC

10
k2

N
TC

10
k3

Te
m

pe
ra

tu
ra

U
m

id
ad

e

C
O

2

D
is

pl
ay

 e
Pa

pe
r

D
is

pl
ay

 A
pp

 
(r

em
ot

o)

BA
C

ne
t M

S/
TP

M
od

bu
s

M
P 

B
us

Ambiente 22RT-5900A* Temperatura 32...122 °F 
[0...50 °C]22RTH-59L0A* Temperatura,  

Umidade Relativa, 
Ponto de Orvalho

0…100%

22RTH-5900A* 0…100%

22RTM-59L0A* Temperatura,  
Umidade relativa, 
CO2

0…100% 0…2000 
ppm

22RTH-59M0A* Temperatura,  
Umidade Relativa, 
Ponto de Orvalho

0…100%

22RTM-59M0A* Temperatura,  
Umidade relativa, 
CO2

0…100% 0…2000 
ppm

22RTM-5900A* 0…100% 0…2000 
ppm

22RT-5900D Temperatura

22RTH-5900D Temperatura,  
Umidade Relativa, 
Ponto de Orvalho

0…100%

22RTM-5900D Temperatura,  
Umidade relativa, 
CO2

0…100% 0…2000 
ppm

22RTH-5U00A* Temperatura,  
Umidade Relativa, 
Ponto de Orvalho

0…100%

22RTM-5U00A* Temperatura,  
Umidade relativa, 
CO2

0…100% 0…2000 
ppm

22RTH-5U00D Temperatura,  
Umidade Relativa, 
Ponto de Orvalho

0…100%

22RTM-5U00D Temperatura,  
Umidade relativa, 
CO2

0…100% 0…2000 
ppm

AmbientePressão

* Capacidade de setpoint remoto com o Belimo Room Display App.
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Aplicação Código de tipo Sinal de saída
Controle  
manual

Valores  
de medição

Faixa de 
medição Informações	adicionais

A
tiv

o

P
as

si
vo

N
TC

10
k2

N
TC

10
k3

N
TC

20
k

P
T1

00
0

Te
m

pe
ra

tu
ra

Se
m

 lo
go

tip
o 

Be
lim

o

Ambiente 01RT-5B-0 Temperatura 32...122 °F 
[0...50 °C]

01RT-5B00L-0

01RT-5L-0

01RT-5L00L-0

01RT-5M-0

01RT-5M00L-0

01RT-5Q-0

01RT-5Q00L-0

P-01RT-5B-0 Temperatura 
com valor de 
referênciaP-01RT-5B00L-0

P-01RT-5L-0

P-01RT-5L00L-0

P-01RT-5M-0

P-01RT-5M00L-0

P-01RT-5Q-0

P-01RT-5Q00L-0

EXT-RT-SS1000 Temperatura

EXT-RT-SS10K3

EXT-RT-SS20K

EXT-TN-1066869 Luz Coleta de luz e deteção de 
ocupação
0...10 V

EXT-TN-1071511

Ambiente (Continuação)
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Aplicação Código de tipo Sinal de saída
Controle  
manual

Valores  
de medição

Faixa de 
medição Informações	adicionais

A
tiv

o

P
as

si
vo

N
TC

10
k2

N
TC

10
k3

N
TC

20
k

P
T1

00
0

Te
m

pe
ra

tu
ra

Se
m

 lo
go

tip
o 

Be
lim

o

Ambiente 01RT-5B-0 Temperatura 32...122 °F 
[0...50 °C]

01RT-5B00L-0

01RT-5L-0

01RT-5L00L-0

01RT-5M-0

01RT-5M00L-0

01RT-5Q-0

01RT-5Q00L-0

P-01RT-5B-0 Temperatura 
com valor de 
referênciaP-01RT-5B00L-0

P-01RT-5L-0

P-01RT-5L00L-0

P-01RT-5M-0

P-01RT-5M00L-0

P-01RT-5Q-0

P-01RT-5Q00L-0

EXT-RT-SS1000 Temperatura

EXT-RT-SS10K3

EXT-RT-SS20K

EXT-TN-1066869 Luz Coleta de luz e deteção de 
ocupação
0...10 V

EXT-TN-1071511

Aplicação Código de tipo Sinal de saída Faixa de medição Comunicação

A
tiv

o

1	
re
lé
	S
P
DT

2 
re

lé
s 

SP
DT

2	
4.
..2

0	
m
A
	o
u	
2.
..1

0	
V	

an
al

óg
ic

os

M
on

óx
id

o 
de

 c
ar
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D
ió

xi
do

 d
e 

ni
tr

og
ên

io

Fa
ix

a 
de

 m
ed

iç
ão

C
A

N
 b

us

BA
C

ne
t M

S/
TP

Emissões de 
veículos

EXT-OP-6002-250-A 0...250 ppm

EXT-OP-6002-250-B

EXT-OP-6002-250-C

EXT-OP-6014-A 0...10 ppm

EXT-OP-6014-B

EXT-OP-6014-C

EXT-6002-250-14-A 0…250 CO,  
0…10 NO2

EXT-6002-250-14-B

EXT-6002-250-14-C

Dispositivos	de	monitoramento	de	gás	-	Emissões	de	veículos

Estão disponíveis acessórios adicionais, isto é, módulo de comunicação, sensores de substituição, garrafas de calibração e muito mais. 

Dispositivos de monitoramento de gás - Qualidade do ar interno

Aplicação Código de tipo Sinal de saída Faixa de medição Comunicação

A
tiv

o

1	
re
lé
	S
P
DT

2 
re

lé
s 

SP
DT

2	
4.
..2

0	
m
A
	o
u	
2.
..1

0	
V	

an
al

óg
ic

os

D
ió

xi
do

 d
e 

ca
rb

on
o

U
m

id
ad

e 
re

la
tiv

a

Fa
ix

a 
de

 m
ed

iç
ão

C
A

N
 b

us

BA
C

ne
t M

S/
TP

Qualidade 
do ar 
interno

EXT-OP-6015-2000-A 0...2000 ppm

EXT-OP-6015-2000-B

EXT-OP-6015-5000-A 0...5000 ppm

EXT-OP-6015-5000-B

EXT-OP-6015-10000C 0...10000 ppm

EXT-OP-6015-10000B

EXT-OP-6025-B 0...100%

Ambiente (Continuação)
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Aplicação
Código de 
tipo

Sinal  
de saída

Valores de 
medição Meio

Diâmetro da 
tubulação Pressão nominal do corpo

Faixa de  
medição

A
na

ló
gi

co
(0
	a
	1
0	
VC

C)

Fl
ux

o

Á
gu

a/
gl

ic
ol

 
(<
60

%
)
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le

ga
da

s 
[m

m
]

36
0	
ps

i

A
N
SI
	1
25

A
N
SI
	2
50

M
áx

. G
PM

Tubulação 22PF-5UC ½” [15] 7,9

22PF-5UD ¾” [20] 13

22PF-5UE 1” [25] 18,5

22PF-5UF 1¼” [32] 31,7

22PF-5UG 1½” [40] 52,7

22PF-5UH 2" [50] 79,2

22PF-5UHH 2" [50] 100

FM250 2½” [65] 152

FM250-250 2½” [65] 152

FM300 3" [80] 215

FM300-250 3" [80] 215

FM400 4" [100] 380

FM400-250 4" [100] 380

FM500 5" [125] 594

FM500-250 5" [125] 594

FM600 6" [150] 855

FM600-250 6" [150] 855

Sensores de Fluxo

NOTA: Vnom responde por 20% de excesso (vazão de 120% é a leitura de saída máx. a 10 V). 
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Medidores de energia térmica

Aplicação
Código de 
tipo

Sinal  
de saída

Valores de 
medição Meio

Diâmetro da 
tubulação

Pressão 
nominal 
do corpo Características

Faixa de  
medição

A
na

ló
gi

co
(0
...
5	
V	
) 

(0
...
10

	V
)

(2
...
10

	V
)
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Á
gu

a/
gl

ic
ol

 
(<
60

%
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[m

m
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A
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e

D
is
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ay

M
áx

. G
PM

22PE-5UC ½” [15] 6,6

22PE-5UD ¾” [20] 11,0

22PE-5UE 1” [25] 15,4

22PE-5UF 1¼” [32] 26,4

22PE-5UG 1½” [40] 44,0

22PE-5UH 2" [50] 66,0

22PE-5UHH 2” [50] 100

22PEM-5UC ½” [15] 6,6

22PEM-5UD ¾” [20] 11

22PEM-5UE 1” [25] 15,4

22PEM-5UF 1¼” [32] 26,4

22PEM-5UG 1½” [40] 44

22PEM-5UH 2" [50] 66,0

Tubulação

Certificação EN1434
Aprovação 2014/32/UE (MID)

Sensores de Fluxo
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Atendimento excepcional

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

Qualidade testada

Assistência estendida

Lista completa de produtos

Suporte global

Entrega no prazo

Na Belimo, investimos continuamente em novas tecnologias que 
aumentam o valor do cliente ao melhorar o conforto dos ocupantes, a 
eficiência energética, uma instalação simplificada e uma operação 
sem manutenção. A nossa equipe de vendas está à disposição para 
consulta e para oferecer conhecimento e assessoria sobre como 
obter a melhor solução para ajudar a aumentar o desempenho do seu 
sistema. 

A Belimo continuará a se concentrar em oferecer uma excepcional 
disponibilidade dos produtos, prazos de entrega rápidos, bem como 
atendimento ao cliente e suporte técnico de nível internacional. 
Continuamos dedicados a melhorar continuamente nossos padrões e 
temos o compromisso de oferecer o maior valor possível.

Seja qual for a sua aplicação AVAC, a nossa rede global de especialistas 
em suporte está à disposição e pronta para ajudar. 
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