
Belimo Energy Valve™ és  
Hőmennyiségmérő 

A hőenergia 
felügyelete és 
számlázása 
most egyszerűbb, 
mint valaha.
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Összeköti azt,  
ami összetartozik.

A hitelesített Belimo hőmennyiségmérő és a továbbfejlesztett 
Belimo Energy Valve™ átlátható hőenergia-gazdálkodást tesz 
lehetővé. Az „energiaszabályozás" és a „hitelesített energiamérés és 
számlázás" két világa most egyesül. Pontosan méri és ellenőrzi a 
hőáramlásokat és az energiafogyasztást a fűtési és hűtési rendsze-
rekben, közvetlen IoT alapú költségelszámolással, egyetlen eszköz 
alkalmazásával. Az új, MID tanúsítvánnyal rendelkező hőmenny-
iségmérők nagy pontosságot és megbízhatóságot biztosítanak, 
lehetővé téve az egyszerű és hatékony számlázást. De a mérés 
megbízhatósága csak a kezdet. A Belimo Energy Valve™ folyama-
tosan szabályozza a hőmennyiséget és optimalizálja a felhasználó 
energiaellátását. Ezzel a fontos kombinációval Belimo az integrált 
hőenergia-gazdálkodás új korszakába lépett, és összekötötte azt, 
ami összetartozik.
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A Belimo Energy Valve ™ és a Hőmennyiségmérő új sorozatában az 
energiamérés, az energiaszabályozás és az IoT-kompatibilis szám-
lázás egyetlen eszközben található. Zökkenőmentes és közvetlen 
integrációt kínál a BMS-hez vagy a Dolgok internete alapú felügye-
leti platformokhoz, IoT alapú felügyelettel, teljesítménynövelő 
eszközökkel és számlázási adatokkal. A teljesítményfunkciók 
egyesítésével időt és pénzt takarít meg. 

 Mérés és vezérlés
 A Belimo Energy Valve™ hitelesített energiamérést

(MID) és nyomásfüggetlen áramlást, energiahatéko-
nyságot, teljesítményvezérlést és delta T menedzs-
mentet kínál egyetlen eszközben. Felügyelje és 
folyamatosan optimalizálja az energiafogyasztást az 
optimális rendszerteljesítmény érdekében.

 Hitelesített mérés
 A Belimo Hőmennyiségmérők az EN 1434/MID szerinti

hitelesítéssel rendelkeznek, és alkalmasak a távoli,
IoT alapú számlázásra. A Belimo szabadalmaztatott 
automatikus glikolfelügyelete és a kompenzáció 
biztosítja, hogy a mérés pontos maradjon, még akkor 
is, ha a glikolkoncentráció változik.

 Digitális munkafolyamat 
 Az alkalmazások és a webes eszközök támogatják a

tervezési folyamatot, és mindig kéznél levő gyors és 
egyszerű üzembe helyezést biztosítanak. A valóban 
digitális megközelítés és a végfelhasználók energiaa-
datainak teljes átláthatósága megkönnyíti az életet.

 Zökkenőmentes integráció
 Zökkenőmentes és közvetlen integrációt biztosít az

épületfelügyeleti rendszerhez és rendelkezik IoT alapú 
energiafelügyelettel és számlázással. Az energiaada-
tok integrálása soha nem volt ilyen egyszerű. 
Egyetlen eszköz biztosítja az összes információt, 
amelyre szükség van a rendszer energiahatéko-
nyságának javításához.

Integrált hőenergia-
gazdálkodás és számlázás.

„A felhőalapú kapcsolat 
átláthatóságot nyújt az 
energiaáramláshoz, és 
megnyugvást ad,  
hogy mindent jól 
csinálunk. Most már 
egyedileg is számlázni 
tudjuk a fűtési 
költségeket felhőn 
keresztül, az európai 
mérőműszer-irányelv 
(MID) szerint."

Samuel Lorez, Műszaki vezető, Lenzer-
heide Bergbahnen AG

„Az Energy Valve üzembe 
helyezése, integrálása és 
aktiválása az integrált 
Hőmennyiségmérővel 
nagyon egyszerű az új 
mobilalkalmazásban az 
NFC használatával.”

Martin Eckhoff, AZ systems AG
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A legfontosabb jellemzők 

Hitelesített mérés, MID tanúsít-
vány

A Hőmennyiségmérő megfelel az 
EN 1434 követelményeinek és 

típusengedéllyel rendelkezik a 
2014/32/EU európai 

mérőműszer-irányelv (MI-004) 
szerint.

IoT alapú számlázás
A Belimo Cloud szolgáltatáshoz 

csatlakozva a tulajdonos által 
engedélyezett harmadik  felek 

biztonságosan hozzáférhetnek 
a fogyasztási adatokhoz és 

számlázhatnak is.

Digitálisan támogatott munka-
folyamatok

A Belimo Assistant mobilalkal-
mazás végigvezeti Önt a beállítási 

folyamaton.

Könnyű integráció
A BACnet/IP és MSTP, vala-
mint a Modbus TCP és RTU 

(mindig aktívan) segítségével a 
Hőmennyiségmérő közvetlenül 

 integrálható az  épületfelügyeleti 
rendszerbe.

Tápellátás Etherneten (PoE)
Az eszközök összekapcsolhatók 

egy szabványos Ethernet  kábellel, 
amely biztosítja az áramellátást 

és az adatátvitelt.

Belimo hőmennyiségmérő

€
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Delta T menedzsment
Az integrált logika megakadályozza az 
alacsony hőmérsékletkülönbség szindróma 
bekövetkezését, és maximális komfortot 
biztosít a lehető legalacsonyabb energiafo-
gyasztás mellett.

Energia-monitorozás
A hőcserélőbe táplált hőenergia pon-
tosan mérhető és naplózható. Az adatok 
segítenek az optimalizálás lehetséges 
területeinek azonosításában.

Glikolmérés és -kompenzáció
A glikolmérés és -kompenzáció mindig 
garantálja a pontos energiamérést. A MID 
verzióknál a glikol riasztást vált ki.

Teljesítményvezérlés
A teljesítményszabályozás lehetővé teszi, 
hogy a kimenő teljesítményt egy adott értékre 
állítsa be lineárisan. A hőcserélő és a szelep 
jellemzői ettől kezdve irrelevánsak. A 
hőcserélők vezérlése most már nyomás- és 
hőmérsékletfüggetlen.

Automatikus kiegyensúlyozás
A szelepen keresztüli térfogatáram mérése 
folyamatos, és a hidraulikus rendszer 
nyomásingadozása azonnal kompenzálás-
ra kerül. Ez szükségtelenné teszi a hidrauli-
kus beszabályozást.

Egyszerű beavatkozás NFC-n keresztül
Gyors adatelérés, helyszíni beállítás, 
üzembe helyezés és hibaelhárítás a Belimo 
Assistant mobilalkalmazással és egy 
okostelefonnal. 

Belimo Energy Valve™
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Hozzáadott érték a  
Belimo ügyfeleknek.

A történelem során először kerül egy eszközbe a hőenergia felügye-
lete és számlázása. Ez jelentősen megkönnyíti az ügyfeleink életét.

 Tervező mérnök:
— Kevesebb erőfeszítés mellett időmegtakarítás az all-in-one

megoldásnak köszönhetően
— Kevesebb tervezési munka az egyszerű szelepkiválasztásnak

köszönhetően
— Nyomon követhető ellenőrzés és naplózás (üzembe helyezési

jelentés)
— Automatikus hidraulikai beszabályozás bármilyen tervezési

feltétel esetén
— Könnyű alkalmazkodás a teljesítményváltozáshoz

  Épülettulajdonos:
 — Hiteles és nyomon követhető az energiaadatok mérése és 

naplózása, készen áll a bérlők felé történő számlázásra
 — A nyílt adatelérés rugalmasságot biztosít az energiaszolgáltató 

kiválasztásakor (pl. számlázáshoz) 
 — Alacsony üzembe helyezési és üzemeltetési költségek, amelyek 

a befektetés optimális védelmében jelentkeznek
 — Időtálló és átlátható a közvetlen internetkapcsolatnak köszön-

hetően

 Kezelő, létesítmény vezető:
 — Maximális komfort, minimális működési költségek mellett a 

termék teljes élettartama alatt
 — A nyomásfüggetlen vezérlés kiküszöböli a rendszeres hidraulikus 

kiegyensúlyozási igényt
 — Integrált glikolmérés és -kompenzáció, vagy MID eszközök 

esetén riasztás garantálja a rendszer biztonságát és biztosítja a 
pontos mérési értékeket

 — A számlázás szempontjából fontos adatok nyomon követhető 
ellenőrzése és naplózása 

 — Nagy átláthatóság és hatékonyság a Belimo Cloud segítségével 
megvalósított energia- és rendszerfelügyeletnek köszönhetően  

 — A kalibrálandó berendezéseket könnyű kicserélni
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 Telepítő:
 — Költségcsökkentés és időmegtakarítás az all-in-one  megoldással
 — Nincs szükség bonyolult hidraulikus beszabályozásra
 —  Az engedélyezett energiamérő egyszerű naplózása az Assistant 

mobilalkalmazással történő üzembe helyezés során
 — Az elkészült automatikus mérési üzembe helyezési jelentés 

elérhető online
 — Alább további üzembe helyezési előnyök találhatók

 Rendszerintegrátor:
 — Számlázás és vezérlés egyetlen eszközben 
 — Egyszerű, időtakarékos üzembe helyezés és konfigurálás 
 — Szabadon megválasztható vezérlőjel (BACnet, Modbus, MP-Bus, 

M-Bus vagy analóg jel) 
 — Energiaoptimalizálás az adatok átláthatósága révén 
 — Egyszerűsített beszerelés PoE (Power over Ethernet) 

használatával, mivel nincs szükség helyi áramellátásra 
 — Alább további üzembe helyezési előnyök találhatók

  Mérési szolgáltató:
 — Alkalmazásvezérelt üzembe helyezés, amely automatikusan 

létrehoz egy hivatalos üzembe helyezési jelentést 
 — A MID tanúsítvánnyal rendelkező energiamérő mért adatai 

közvetlenül felhasználhatók a bérlők felé történő számlázásra
 — Könnyű kapcsolódás más felhőfelületekhez
 — Könnyű adatnaplózás és feldolgozás
 — Zökkenőmentes integráció nyílt mérési vagy számlázási 

platformokba 
 — Alább további üzembe helyezési előnyök találhatók

 Üzembe helyezés:
 — Az EN 1434 szabvány és a MID irányelv európai előírásai 

teljesülnek
 — Integrált webkiszolgáló a közvetlen adateléréshez és beállítási 

lehetőségekhez 
 — Egyetlen okostelefonos alkalmazás mindenre: üzembe hely-

ezés, konfigurálás, diagnosztika és felügyelet 
 — Intuitív indítási segéd az üzembe helyezéshez és a hőmenny-

iségmérő naplózásához



Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő8

Folyamatos mérés és vezérlés 
Belimo Energy Valve™ 
segítségével.
Hitelesített energiamérés
A Belimo Energy Valve™ nyomásfüggetlen áramlásvezérlést, és a 
fűtési vagy hűtési berendezések átlátható, folyamatos felügyeletét 
biztosítja. Az olyan fontos rendszeradatok mérésével, kiszámításával 
és megjelenítésével, mint az áramlási sebességek, az előremenő és 
a visszatérő hőmérséklet, valamint az egység számára biztosított 
áram, valamint ezen adatok alapján végzett optimalizálások, az 
energiahatékony rendszer működése fenntartható a készülék teljes 
élettartama alatt.

Teljesítményvezérlés
A Belimo Energy Valve™ all-in-one funkciói teljesítményvezérlést biz-
tosítanak a nyomástól és a hőmérséklettől független működéshez.

Delta T menedzsment
A Belimo Energy Valve™-be integrált delta T menedzser foly-
amatosan méri a hőfoklépcsőt, és összehasonlítja azt az adott 
rendszerhez a felhasználó által meghatározott határértékkel. Ha 
a hőmérséklet a határérték alá csökken, a Belimo Energy Valve™ 
automatikusan úgy állítja be az áramlási sebességet, hogy csak 
a kívánt teljesítmény eléréséhez ténylegesen szükséges vízmen-
nyiséget használják fel. Így az integrált logika megakadályozza az 
alacsony delta T szindróma bekövetkezését és maximális komfor-
tot biztosít a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás mellett.

Térfogatáram
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Beállítható a delta 
T határértéke

Kimeneti teljesít- Hőfoklépcső

Kimeneti teljesítmény 
delta T menedzser nélkül

Hőfoklépcső delta T 
menedzser nélkül

Nem hatékony 
terület

ALACSONY HŐMÉRSÉKLET-
KÜLÖNBSÉG:
Ha a fűtési vagy hűtési hőcserélőben 
túlzott áramlás jelentkezik, az nem jelent 
magasabb fűtési vagy hűtési kimenetet. 
Ez inkább alacsonyabb hőfoklépcsőhöz 
vezet az előremenő és a visszatérő 
áramlás között, mivel a víznek nincs 
elegendő ideje az energia átadására, így 
nincs tényleges teljesítménynövekedés. 
Ennek eredménye az úgynevezett alacsony 
delta T Ez hatással van a teljes rendszer 
hatékonyságára és további energiaigény 
jelentkezik a szivattyúknál és az üzemnél. 
Valódi hőmérsékletkülönbség korrekciót 
csak a fogyasztónál lehet megvalósítani, 
ezt végzi el a Belimo Energy Valve™, ha 
aktiválva van. Ez biztosítja a rendszer 
hatékony működését a meghosszabbított 
életciklus alatt.



9Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő

Megbízható hitelesített mérés,  
amely lehetővé teszi az IoT alapú 
számlázást.
Kiváló minőségű mérés
A Belimo Hőmennyiségmérők ultrahangos átviteli technológiát 
alkalmaznak, ennek eredményeként szennyeződésállóak, kopás-
mentesek és pontosak. Ez a gyors mérési ciklusnak köszönhető. A 
gyártás során az egyes mérők többpontos nedves kalibrálása nagy 
pontosságot biztosít a teljes áramlásmérési tartományban. 

Többcélú eszköz
A Belimo Hőmennyiségmérőket több célra tervezték, azaz hőmen-
nyiség mérőként, hidegenergia mérőként vagy kombinált hő-/hide-
gmérőként is használhatók. Beszerelhetőek a rendszer visszatérő 
és a előremenő ágába is. A szelep beépítésekor az alkalmazási és 
beszerelési helyzet meghatározása okostelefon és Belimo Assis-
tant mobilalkalmazás, vagy egy laptop és a beépített webszerver 
segítségével történik.

Hitelesített energiamérés
A Belimo hitelesített hőmennyiségmérők megfelelnek az EN 1434 
szabvány előírásainak, és rendelkeznek az európai mérőműsze-
rekre vonatkozó 2014/32/EU (MID) irányelv szerinti típusengedél-
lyel. A hitelesített eszközökön a hozzá tartozó MID-megfelelőségi 
jelölés szerepel. Ezek számlázási célokra hitelesített adatokat 
szolgáltatnak, amelyek felhasználhatók a bérlők felé történő köz-
vetlen számlázásra. A Hőmennyiségmérők a MID szerint tiszta víz 
rendszerekben történő hő mérésére lettek jóváhagyva. Az állandó 
glikolfelügyelet azt jelenti, hogy riasztás következik be, ha a vízben 
megjelenik a glikol.

Még nagyobb pontosság az  
automatikus glikolkompenzáció 
használatával
A hőmennyiségmérők MID/EN 1434 tanúsítvány nélküli változat-
ban is kaphatók. Megbízható energiamérést biztosítanak glikolos 
közeg esetén is. Automatikusan és folyamatosan mérik a közeg 
glikoltartalmát, kompenzálják azt, és ezzel megbízható ultrahangos 
térfogatáram mérést biztosítanak. Ezáltal a hőenergiát pontosan 
meg lehet határozni.

Több pontos nedvesség kalibráció

     M21 1259
DE-21-MI004-PTB010

MID megfelelőségi jelölés
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IoT alapú számlázás.

Egyszerűbb energiaszámlázás 
A Belimo Energy Valve™ és a hőmennyiségmérők alkalmasak a 
távoli, IoT alapú számlázásra. A jogosult felhasználók felhőfelület-
en keresztül férhetnek hozzá az adatokhoz. Ez azt jelenti, hogy 
könnyen integrálható más platformokba, és ezáltal maximális 
rugalmasságot biztosít a szolgáltató kiválasztásában. A kiváló 
adatminőségnek köszönhetően az adatok különféle egyéb alkal-
mazásokhoz is felhasználhatók.

Harmadik féltől 
származó 
alkalmazás



11Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő

  

Digitálisan támogatott 
projekttervezés és 
üzembehelyezés.
Egyszerű üzembe helyezés és
aktiválás az NFC-technológiának köszön-
hetően
Az NFC interfésszel (rövid hatótávú kommunikáció) rendelkező 
Belimo Energy Valve™ és hőmennyiségmérő egyszerű konfig-
urálást és közvetlenül egy okostelefonról történő karbantartást tesz 
lehetővé. A Belimo Assistant mobilalkalmazással az eszközöket 
intuitív módon lehet konfigurálni, és az üzembe helyezési értékeket 
naplózni lehet. A fő teljesítménymutatók, amelyek megkönnyítik a 
készülék „egészségi állapotának" meghatározását, szavatolják a 
megbízható működést. Számos diagnosztikai paraméter mutatja, 
hogy az eszköz hogyan lép kapcsolatba a rendszerrel működés 
közben. Szervizelés igénye esetén gyorsan elkészíthető egy hiba-
elemzés.

Multifunkcionális eszközök 
felhőbeli csatlakozással
A Belimo Cloud-hoz való csatlakozás nem csak a garancia időtar-
tamát növeli meg 2 évvel 7 évre, de számos más előnnyel is jár. 
A digitális iker Energy Valve felhőben történő használatával az 
engedélyezett felhasználók közvetlenül is elérhetik az adatokat, 
vagy az eszköz tulajdonosai felhatalmazhatnak egy harmadik felet 
a számlázási vagy akár az elemzési szolgáltatások nyújtására is. A 
lehetőségek végtelenek, és napról napra tovább növekednek.
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Mérési adatok  
zökkenőmentes integrációja  
nyílt megközelítéssel.
A HVAC-rendszerek jövőjét az összekapc-
soltság jelenti
Az összekapcsoltság mindig is a termékeink fontos eleme volt. A 
Belimo Energy Valve™ és Hőmennyiségmérő tartalmazza az összes 
épületautomatikai kommunikációs protokollt (BACnet IP és MS/
TP, Modbus TCP és RTU, valamint Belimo MP-Bus), és átalakítón 
keresztül támogatja az M-Bus-t is. A buszkommunikáció monitor-
ozásra és felülbírálásra is használható, amikor a Belimo Energy 
Valve ™ analóg vezérlőjelet vezérli.

Tápellátás Etherneten
A Belimo Energy Valve™ és a Hőmennyiségmérő PoE segítségével 
integrálható. Ez lehetővé teszi az eszköz egyszerre történő 
tápellátását és az adatok továbbítását Ethernet kábelen keresztül. 
Ez leegyszerűsíti a telepítést, elkerüli a vezetékezési hibákat és 
feleslegessé teszi a helyi áramellátást.

Közvetlen integráció IoT platformokba
A Belimo IoT-kész termékei lehetővé teszik a helyszíni eszközök 
közvetlen csatlakoztatását a modern épület IoT platformjaihoz. Így 
kihasználhatja a hálózatba kapcsolt digitális ökoszisztéma előnyeit.

 — Vegye kézbe az adatai feletti irányítást.
 —  Hatékony optimalizációt és energiatakarékossági stratégiákat 

valósíthat meg az épületekben.
 — Csökkentse a karbantartási költségeit.
 —  Az egyszerű, nyílt adathozzáférés és integráció rugalmasságot 

biztosít a szolgáltató kiválasztásakor.
 —  Biztonságos, átlátható és megbízható adatszolgáltatás a teljes 

élettartam alatt.
 —  Integráció a számlázási szolgáltatási platformokba, akár 

felhőn keresztül, API használatával, vagy akár átalakítóval 
ellátott M-Bus alkalmazásával.
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Multifunkcionális  
all-in-one megoldás.

Bevásárlólista

1  Belimo Energy Valve MID P
1 Szabályozószelep

1 Beszabályozó szelep

1 Mérő MID tanúsítvánnyal

1 Önálló tápellátás

1 Összetett számítás

30 perc hidraulikus

     beszabályozás

45 perc az összeszerelési

     munkákra Felhőkapcsolat                         

     öltségei

A Belimo Energy Valve™ egy 2 vagy 3 járatú szabályozó golyóscsap, 
amely a térfogatáram mérés, hőmérséklet érzékelők és egy beépített 
logikával ellátott elektromos meghajtás előnyeit kombinálja egysze-
rűen és könnyen szerelhető módon. Ezzel az új generációval a köz-
vetlen IoT alapú bérlői számlázás most is csak egyetlen eszközzel 
lehetséges. Ez a hagyományos eljáráshoz képest kisebb beruházási 
költséggel jár.

 — Mérés: Integrált érzékelők a hőlépcső, áramlás (ideértve a 
glikol-tartalom kompenzálást) és ezáltal a teljesítmény 
mérésére. 

 — Vezérlés: Szelephelyzet, áramlás vagy teljesítmény vezérlése a 
hőcserélő tökéletes szabályozásához. 

 — Beszabályozás: A Belimo Energy Valve™ mindig a megfelelő 
vízmennyiséget biztosítja - még a nyomáskülönbség változása 
és részleges terhelés esetén is. 

 — Elzárás: Egy zóna energiaellátása teljesen kikapcsolható. Nincs 
szivárgás a légtömör zárású szabályozó golyóscsapnak 
köszönhetően. 

 — Energia-felügyelet: Az összes rendszeradat rögzítése révén 
azonosíthatók az optimalizálási lehetőségek. 

 — Számlázás: Alkalmas a IoT alapú számlázásra a bérlők felé.

Moduláris kialakítás a gyors mérőcseréhez
A hőmennyiségmérő egy érzékelőmodulból (alsó rész) és csat-
lakoztatott hőmérséklet-érzékelőkből áll, amely a számolóegységet 
és a mérőrendszert tartalmazza, valamint a logikai modulból (felső 
rész), amely összeköti a hőmennyiségmérőt a tápellátással és biz-
tosítja a buszt és az NFC kommunikációs interfészt. 

Az érzékelőmodul pótalkatrészként kapható, és egyes országokban 
rendszeresen ki kell cserélni a nemzeti előírásoknak megfelelően. 
Ehhez a logikai modul leválasztható (az összes kábelt csatlakoz-
tatva marad), és az alsó érzékelő modul könnyen cserélhető. Ezt 
követően a logikai modul újra visszakapcsolásra kerül. Nincs 
szükség a kábelek újbóli csatlakoztatására vagy a mérő rendszerbe 
való ismételt beillesztésére. Nagyon jelentős időmegtakarítás!
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Hőmennyiségmérő kínálat.

A kívánt alkalmazástól függően olyan Hőmennyiségmérők állnak 
rendelkezésre, amelyek megfelelnek az EN 1434 követelményeinek 
és rendelkeznek a 2014/32 / EU európai mérőműszer-irányelv 
(MID) szerinti típusjóváhagyással, vagy olyan eszközök, amelyek 
rendelkeznek automatikus glikol-kompenzációval. Ha az alkal-
mazás kalibrált hőmennyiségmérést igényel, amely felhasználható 
a költségek közvetlen elszámolására, akkor a MID által jóváhagyott 
Hőmennyiségmérőket kell használni.

A hőmennyiségmérők tanúsítvány nélküli változatban is kaphatók 
olyan alkalmazásokhoz, amelyek ezt nem igénylik. Ezt a modellt 
kell választani akkor is, ha automatikus glikolkompenzációra van 
szükség, például fagypont alatti alkalmazások esetén.
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Névleges átmérő  
DN

Névleges áramlás  
[m3/h]

MID engedélyes 22PEM

15...50 1.5...15
Sztenderd 22PE

TERMÉKJELLEMZŐK
–  Ultrahangos átfolyási idő technológián 

alapuló pontos mérés

–  Alkalmas a IoT alapú számlázásra

–  Egyszerű beállítás és konfiguráció a 
Belimo Assistant mobilalkalmazáson 
keresztül

–  Passzív és aktív érzékelők vagy kapc-
solók analóg/digitális jelátalakítása

-  Analóg kimenet (DC 0 ... 10 V) áll ren-
delkezésre, és képes kijelezni a folyadék 
áramlási sebességét vagy hőmérsékletét

–  Zökkenőmentes integráció az épület-
felügyeleti rendszerbe buszkommu-
nikáción keresztül

–  Az eszköz áramellátása és az adatátvitel 
Ethernet kábelen (PoE) keresztül is 
történhet
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Belimo Energy Valve™ kínálat.

A Belimo Energy Valve™ nyomásfüggetlen áramlás- és teljesít-
ményvezérlést, valamint a fűtési vagy hűtési rendszerek átlátható 
felügyeletét biztosítja úgy, hogy azok ne működjenek túl alacsony 
hőlépcsővel (alacsony delta T szindróma). A fontos rendszeradatok 
mérésével, kiszámításával és megjelenítésével, valamint a Belimo 
által nyújtott teljesítményjelentésekkel garantálható a rendszer 
energiahatékony működése a termék teljes élettartama alatt. A 
Belimo Energy Valve™ szelep csatlakoztatható a Belimo Cloudhoz, 
bármikor és bárhol könnyű hozzáférést biztosítva az adatokhoz és 
a jelentésekhez. A kívánt alkalmazástól függően olyan eszközök 
állnak rendelkezésre, amelyek megfelelnek az EN 1434 követ-
elményeinek és rendelkeznek a 2014/32 / EU európai mérőműszer-
irányelv (MID) szerinti típusjóváhagyással, vagy olyan eszközök, 
amelyek rendelkeznek automatikus glikol-kompenzációval, emellett 
mindegyikük alkalmas a pontos számlázásra.
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Névleges átmérő  
DN

Beállítható áramlás 
Vʼmax [l/min]

2 járatú EV..R2+BAC

15...50 6.3...250

EV..R2+KBAC

EV..R2+MID

3 járatú EV..R3+BAC

TERMÉKJELLEMZŐK
–  Integrált érzékelők a hőlépcső, tér-

fogatáram és emellett a teljesítmény 
mérésére

–  Vezérli a szelepállást, áramlást vagy 
a teljesítményt a hőcserélő optimális 
működése érdekében

–  Mindig a megfelelő mennyiségű vizet 
biztosítja, akár nyomáskülönbség-válto-
zás és részleges terhelés esetén is

–  A Belimo CCV 0% szivárgási technológiát 
használja

–  Alkalmas a IoT alapú számlázásra

–  Egyszerűsített beállítás és konfiguráció 
a Belimo Assistant mobilalkalmazáson 
keresztül

–  Zökkenőmentes integráció az épület-
felügyeleti rendszerbe buszkommu-
nikáción keresztül

–  Az eszköz áramellátása és az adatátvitel 
Ethernet kábelen (PoE) keresztül is 
történhet



Mindent egy kézből

Globális piacvezetőként a Belimo, hűtési és fűtési, valamint légtech-
nikai rendszerek szabályozására szolgáló innovatív megoldásokat 
fejleszt. A hajtóművek, a szelepek és az érzékelők képzik tevéke-
nységünk alapját.

Folyamatosan a vevői értékekre fókuszálunk, így többet adunk, 
mint csak egy termék. A HVAC rendszerek szabályozását szolgáló 
hajtómű- és szenzormegoldások teljes termékskáláját kínáljuk egy 
kézből. Mindeközben a bizonyított svájci minőséget biztosítjuk, 5 év 
garanciával. Képviseleteink világszerte, több mint 80 országban jelen 
vannak, ezáltal cégünk gyors szállítást és a termékek élettartama 
alatt teljes körű támogatást garantál. A Belimo valóban mindenre 
gondol.

A Belimo "kis" termékei nagy hatást gyakorolnak a komfortra, ener-
giahatékonyságra, hatékonyságra, biztonságra, beszerelésre és kar-
bantartásra.

Vagyis: small devices, big impact.

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

5 év garancia

Teljes termékválaszték

Rövid szállítási idő

Világszerte elérhető

Ellenőrzött minőség

Teljes körű támogatás


