
Megbízható 
energiaelosztás 
a komfortos 
és egészséges 
helyiségklíma 
érdekében.

A rozsdamentes acél osztó-gyűjtők és a már bizonyított Belimo golyóscsapok kombinációja nemcsak 
a legmagasabb szintű minőséget és megbízhatóságot kínálja. A motorizálási megoldások széles 
választékával párosulva teljesen új lehetőségek állnak rendelkezésre a felületfűtés és -hűtés tervezésé-
nek területén. Ezenkívül az eltömődött és szivárgó szelepek ma már a múlté.

 – Megfelelő fűtési és hűtési alkalmazásokhoz
 – Bizonyított golyóscsap technológia az optimalizált szabályozási viselkedésért
 – Tartós és karbantartásmentes hajtómű-technológia
 – Egyszerű és gyors beszerelés
 – Alkalmas minden szokásos osztó-gyűjtő szekrényhez

Belimo energia osztó-gyűjtő fűtési és hűtési alkalmazásokhoz



Belimo energia osztó-gyűjtő

Energia osztó-gyűjtő 
nagyszerű hozzáadott 
értékkel.
Rendelje meg, csomagolja ki, csatlakoztas-
sa
Energiaelosztónkkal nemcsak optimális vezérlési viselkedést bizto-
sítunk, hanem a hajtómű-szelep kombinációval új utakat nyitunk a 
felületfűtés és -hűtés alkalmazási területén. Kérésre előre összesze-
relve, a megfelelő hosszúságú kábellel, a megfelelő dugóval és a 
kívánt paraméterekkel szállítjuk részegységeinket - a gyors helyszíni 
telepítés és üzembe helyezés érdekében.

A KÖVETKEZŐ ELŐNYÖKET NYÚJTJA:

 – Alacsony energiafogyasztás

 –  Nulla terhelésnél nincs energiaveszteség 
(tömör zárás)

 –  Nincs beragadás, karbantartásmentes, 
megbízható működés

 –  Nagymértékű vezérlési stabilitás és kisebb 
belengési hajlam 

 – Egyszerű és gyors összeszerelés

 – Testreszabott megoldások

 –  Integrálható az épületfelügyeleti rendszerbe

Alacsony energiafogyasztás
Régebben az osztó-gyűjtők termoelektromos lineáris szelepmeg-
hajtóművekkel voltak felszerelve. Ezeknek a hajóműveknek állandó-
an feszültség alatt kellett lenniük, hogy funkciójukat hőmérsék-
let-szabályozó üzemmódban végezni tudják. A hajtóművel ellátott 
Belimo golyóscsap alkalmazásával az energiaszükséglet minimá-
lisra csökkenthető.

A golyó helyzete még a hajtómű csatlakoztatása nélkül sem változik 
meg. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség tartónyomatékra a beállított 
szelephelyzet fenntartásához. A beállított helyzet elérése után az 
energiafogyasztás így drasztikusan (0,2 W-ra) csökkenthető, amely 
a folyamatos üzemeltetési költségek jelentős csökkenését ered-
ményezi. Ez a teljes élettartam során jelentős energia- és költ-
ség-megtakarítást jelent.

Maximális tömítettség
A Belimo Energy osztó-gyűjtő légtömör zárású szelepe megbízható-
an megakadályozza a lezárt betáplálás belső szivárgását, és ezáltal 
a nulla terhelésnél előforduló nem kívánt energiaveszteséget. A go-
lyóscsapos technológiával rendelkező Belimo energia osztó-gyűjtő 
használatával kevesebb energia fogy, és az üzemeltetési költségek 
is jelentősen csökkenthetők. 

A szabályozó golyóscsap egyedi kialakítása megakadályozza a 
szennyeződések lerakódását. Ez biztosítja a hűtési vagy fűtési ener-
gia megbízható elosztását még hosszabb állásidő után is.



Belimo energia osztó-gyűjtő

Alkalmazásspecifikus konfiguráció
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani 
a hagyományos termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus 
megoldások egyre fontosabbá válnak. A moduláris Belimo Energy 
osztó-gyűjtő rendszerünkkel az elvárások széles körét tudjuk le-
fedni, így időt és pénzt takaríthatunk meg az Ön számára.

Kommunikációképes hajtóműtechnológia
Az összekapcsoltság mindig is a termékeink fontos eleme volt. Haj-
tóműveink az összes elterjedt épületautomatizálási kommunikáci-
ós protokollt támogatják.

Egyszerű és gyors beszerelés
A osztó-gyűjtő gyorsan és egyszerűen, szerszámok nélkül, egyetlen 
kattintással beszerelhető. 

Hajtóműveink szerszámok nélkül, kattintásos módszerrel a szabá-
lyozó golyóscsapokra is felszerelhetők. Kérésre a hajtóművek már 
fel vannak szerelve dugókkal, és közvetlenül összekapcsolható a 
Belimo csatlakozódobozzal.



Belimo energia osztó-gyűjtő

Az energia osz-
tó-gyűjtő  
áttekintése.
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HajtóművekOsztó-gyűjtő

Elosztódoboz Tartozékok

Típus
Zónák 
száma

Áramlás-
mérő Csatlakozás

EM-ECQ-02F  2

0...5 l/min
G 1" ISO 228
G 3/4" Euro-kó-
nusz

EM-ECQ-03F  3

EM-ECQ-04F  4

EM-ECQ-05F  5

EM-ECQ-06F  6

EM-ECQ-07F  7

EM-ECQ-08F  8

EM-ECQ-09F  9

EM-ECQ-10F 10

EM-ECQ-11F 11

EM-ECQ-12F 12

Típus
Méretek [mm] (szélesség x magas-
ság x mélység)

Z-EM-C600  600 x 716 x 110 mm

Z-EM-C750  750 x 716 x 110 mm

Z-EM-C900  900 x 716 x 110 mm

Z-EM-C1050 1050 x 716 x 110 mm

Z-EM-C1200 1200 x 716 x 110 mm
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Csatlako-
zódoboz 
(elektr.)

Z-EM-CB230T 2...6 –

Csatlakozók

EXT-TT-1A – 90°

EXT-TT-1B – egye-
nes

EXT-TT-1C – 90°

EXT-TT-1D – egye-
nes* Thermal Energy Meter (hőmennyiségmérő)
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CQ230A 230 V

CQ24A  24 V

CQ24A-SR  24 V

CQ24A-MPL  24 V

CQ24A-BAC  24 V

CQK24A  24 V

CQK230A 230 V

CQK24A-SR  24 V

CQK24A-MPL  24 V

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
Ghegastraße 3, A-1030 Vienna, Austria
+43 1 749 03 61-0, info@belimo.at, www.belimo.hu


