
SENSORES BELIMO

Zero falha

Belimo ajuda a Trane Technologies a otimizar instalação 
e comissionamento de sensores
Construída em 1999 e localizada em Madison, Alabama, a escola elementar Heritage 
Elementary atende às séries K-5 e tem mais de 800 alunos matriculados. Em 2021, a 
filial da Trane Technologies de Huntsville, Alabama, foi contratada para renovar os 
sistemas de automação do edifício (BAS) existentes na escola, como parte de um 
projeto de reforma e modernização geral do sistema AVAC. O escopo do trabalho 
incluiu a substituição de 73 bombas de calor de fonte de água, o acréscimo de uma 
caldeira de água quente, uma bomba de circulação de água quente e a atualização do 
sistema de controle existente. Como parte do projeto, a Trane também precisou 
instalar 79 novos sensores de temperatura e umidade – um para cada bomba de 
calor e seis sensores adicionais para unidades de ar complementar. As restrições de 
tempo e a necessidade de minimizar trabalhos dobrados potenciais devido a falhas 
nos sensores fez com que a empresa recorresse à Belimo. 

TIPO DE PRÉDIO

Escola Primária

PROJETO

Retrofit

SETOR

Educação

PRODUTOS

Sensores de umidade de canal



Caso de sucesso – Escola Heritage Elementary

"Ao longo dos anos, me 
acostumei com a 
confiabilidade e o 
desempenho dos 
produtos Belimo, mas não 
ter nenhum sensor 
defeituoso em 79 é 
realmente 
impressionante."

Victor Keeling, Trane Technologies
  

Situação Inicial
Ao instalar os novos sensores (independentemente do tipo), a 
calibração é uma etapa crítica necessária para garantir a operação 
segura e eficiente do sistema AVAC. Também pode ser um processo 
bastante intenso – exigindo inúmeras horas de trabalho dos técnicos. 
Em grandes projetos é comum que uma pequena porcentagem dos 
sensores apresente defeito. No entanto, uma porcentagem alta 
demais pode aumentar significativamente os custos de um projeto. 
Muitas vezes, gasta-se uma grande quantidade de tempo e esforço 
na tentativa de identificar os sensores realmente ruins e aqueles que 
precisam ser calibrados. 

Isso é algo que Victor Keeling, da Trane Technologies, sabe muito bem 
depois de mais de 30 anos de experiência trabalhando no setor de 
AVAC. Victor foi o principal gerente no projeto dos BAS na Heritage 
Elementary e propôs o uso dos sensores da Belimo. 

"Nesses trabalhos grandes, em que é instalada uma grande quantidade 
de novos sensores, sempre pedimos algumas unidades extras, pois é 
inevitável que algumas já venham de fábrica com defeito", afirma. "No 
entanto, tivemos problemas sérios com fornecedores de outros 
projetos, em que as taxas de falha dos sensores chegaram a 15-20%. 
A garantia cobre o custo relativo aos sensores defeituosos, mas não 
o custo para enviar nossos técnicos de volta ao local para trocá-los. 
Estávamos procurando uma opção mais confiável para o projeto da 
escola Heritage."
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Solução
Devido ao sucesso obtido com no passado com produtos Belimo, 
incluindo atuadores, válvulas e sensores de temperatura e CO2, 
Keeling decidiu instalar sensores combinados de temperatura/
umidade montados em canal por toda a escola. Os sensores se 
comunicariam com o sistema de automação do edifício (BAS), 
permitindo que o pessoal de manutenção da escola monitorasse os 
níveis de umidade em cada recinto através de uma estação de 
trabalho remota. Até então isso não era possível com os termostatos 
de espaço existentes, embora fosse essencial para garantir a 
operação eficiente das bombas de calor da fonte de água durante o 
tempo em que se encontram no modo de "desumidificação". 

Os sensores de umidade e temperatura de canal da Belimo possuem 
um invólucro de encaixe NEMA 4X, IP 65, que permite fácil instalação 
e comissionamento. Dentre os recursos adicionais estão:

• Sensor de capacitância de polímero à base de CMOS 
(semicondutor de óxido metálico complementar) com uma 
precisão de ± 2% de umidade relativa como padrão e flutuações 
a longo prazo <±0,25% (não afetado por umidade elevada e 
contaminantes)

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

• Até quatro faixas de medição de temperatura ativas para 
simplificar a seleção de campo e reduzir o armazenamento em 
estoque, proporcionando flexibilidade em caso de necessidade 
de alteração durante o comissionamento.

• Os protocolos de comunicação BACnet e Modbus oferecem 
melhor acesso aos dados da aplicação e permitem fácil 
comissionamento e configuração.

"A Belimo recebeu relatos de vários clientes de que nossos sensores 
permitiram uma economia de quase 50% no total de custos de 
instalação quando comparado a outras alternativas", diz Eddie Kelley, 
Gerente de Produtos da Belimo.  "Os sensores vêm de fábrica com 
blocos de terminais acionados por mola removíveis e são compatíveis 
com o novo "Duct Sensor Assistant App" da Belimo. Esses e outros 
recursos facilitam a instalação e o comissionamento."

"Os sensores de umidade de canal foram perfeitos para o projeto e 
nos ajudaram a otimizar a instalação e o comissionamento, o que foi 
fundamental tendo em vista o curto período de tempo que tivemos 
para concluir o trabalho", afirma Keeling. "Eles nos permitiram realizar 
as leituras diretamente na corrente de ar, em vez de estarem 
localizados na parede ao lado do termostato, o que exigiria mais 
trabalho de instalação, uma vez que cada WSHP está localizado em 
um pequeno armário mecânico que contém a unidade e os controles."
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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

Satisfação do cliente
No total, foram instalados 79 sensores sem nenhuma falha. 

Ao longo dos anos, me acostumei com a confiabilidade e o 
desempenho dos produtos Belimo, mas não ter nenhum sensor 
defeituoso em 79 é realmente impressionante", acrescenta Keeling. 
"Todos os 79 sensores instalados forneceram leituras numa faixa de 
1% a 2% entre si e de 2% da calibração, na comparação com o 
equipamento de calibração utilizado." "Na Trane Technologies, 
qualidade de fabricação, serviço e suporte são fatores decisivos que 
consideramos ao trabalhar com fornecedores, pois impactam 
diretamente a nossa capacidade de atender às necessidades de 
nossos clientes.  Os dispositivos Belimo têm uma aparência 
profissional e equipamentos simples e duráveis para montagem e 
instalação. Estamos orgulhosos em trabalhar com a Belimo e sua 
equipe de suporte e continuaremos a utilizar os produtos da empresa 
em projetos futuros."


