
Belimo Energy Valve™ och  
termiska energimätare 

Termisk energi- 
hantering och 
fakturering –  
nu enklare än 
någonsin.
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Den nya serien av Belimo Energy Valve™ och termiska energimätare 
omfattar energimätning, energireglering och IoT-baserad fakture-
ring i en enda enhet. De kan smidigt integreras direkt i fastighetsau-
tomationssystem eller IoT-baserade övervakningsplattformar och 
omfattar IoT-baserad övervakning, verktyg för prestandaförbättring 
samt faktureringsdata. Dessa funktioner förs samman för att spara 
tid och minska kostnader. 

 Mätning och reglering
	 	Med	Belimo	Energy	Valve™	får	du	certifierad	

energimätning	(MID)	och	tryckoberoende	flödesregler-
ing, energieffektivitet, effektreglering och hantering av 
delta-T i en enda enhet. Du kan övervaka och optimera 
energianvändningen direkt för optimal systempre-
standa.

	 Certifierad	mätning
	 	De	termiska	energimätarna	från	Belimo	är	certifierade	

enligt EN 1434/MID och möjliggör fjärrstyrd, IoT-base-
rad fakturering. Belimos patenterade automatiska 
glykolövervakning och glykolkompensation garanterar 
att mätningen förblir exakt, även om glykolkoncentra-
tionen förändras.

	 Digitalt	arbetsflöde
  Appar och webbverktyg som hjälper till vid designpro-

cessen och förenklar igångkörningen. En helt digital 
process och full transparens av slutanvändarens 
energidata gör ditt liv enklare.

	 Sömlös	integrering
  De kan enkelt integreras direkt i styr- och övervak-

ningssystem och är redo för IoT-baserad energiöver-
vakning och fakturering. Det är nu enklare än någonsin 
att integrera energidata. En enda enhet förser dig med 
all information du behöver för att förbättra ener-
giprestandan i ditt system.

Integrerad	termisk	energi-
hantering och fakturering.

För	samman	det	 
som	hör	samman.

Samspelet	 mellan	 den	 certifierade	 termiska	 energimätaren	 och	
 Belimo  Energy Valve™ ger en transparent termisk energihantering. 
Energireglering	och	certifierad	energimätning	och	fakturering	kom-
bineras	i	en	enda	enhet.	Nu	kan	du	mäta	och	övervaka	värmeflöden	
och energiförbrukning i värme- och kylsystem med IoT-baserad 
kostnadsberäkning med en enda enhet. De nya MID-godkända 
 termiska energimätarna är mycket noggranna och pålitliga och 
möjliggör enkel och effektiv fakturering. Mätnoggrannhet är dock 
bara	början.	Belimo	Energy	Valve™	reglerar	värmeflödet	och	optim-
erar energiförsörjningen till brukaren. Med den här viktiga kombina-
tion tar Belimo steget mot en ny era av integrerad termisk energi-
hantering och för samman det som hör samman.

"Molnanslutningen ger 
oss lättöverskådlig infor-
mation om energiflöden 
och vissheten att  
vi gör allting rätt. Vi kan 
nu fakturera värmekost-
naderna separat via mol-
net i enlighet med EU:s 
direktiv om mätinstru-
ment (MID)."

Samuel	Lorez,	teknikchef,	Lenzerheide	
Bergbahnen AG

"Med den nya appen var 
det mycket enkelt att 
driftsätta, integrera och 
aktivera Energy Valve 
med termisk en-
ergimätare via NFC."

Martin Eckhoff, AZ systems AG
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Viktiga egenskaper i korthet.

Certifierad	mätning,	 
MID-godkännande

Den termiska energimätaren 
uppfyller	kraven	i	EN 1434	och	

har typgodkännande enligt direktiv 
2014/32/EU om mätinstrument 

(MI-004).

IoT-baserad	fakturering
När enheten är ansluten till 

Belimo Cloud, kan andra  företag 
som är auktoriserade av ägaren 

få säker tillgång till förbruknings-
data och tillhandahålla fakture-

ringstjänster.

Arbetsflöden	med	digitalt	stöd
Appen Belimo Assistant guidar 

dig genom installationen.

Enkel integrering
Den termiska energimätaren kan 

integreras direkt i fastighetsau-
tomationssystemet via BACnet/
IP & MSTP samt  Modbus TCP & 

RTU (alltid inkluderat).

Power over Ethernet (PoE)
Enheterna kan anslutas med 
en vanlig nätverkskabel som 
används både för strömför- 

sörjning och  dataöverföring.

Hantering	av	delta	T
Den integrerade logiken förhindrar att låg 
delta T inträffar och säkerställer maximal 
komfort med lägsta möjliga energi- 
förbrukning.

Energiövervakning
Den termiska energin som tillförs 
värmeväxlaren mäts och registreras nog-
grant.	Data	kan	användas	för	att	identifiera	
områden som kan optimeras.

Glykolmätning och glykolkompensation
Glykolmätning och glykolkompensation 
garanterar alltid exakt energimätning. Med 
MID-versionerna utlöses ett glykollarm.

Effektreglering
Med effektreglering kan du ställa in effekten 
till	ett	specifikt	värde	med	ett	linjärt	svar. 
Egenskaperna hos värmeväxlaren och 
ventilen spelar ingen roll längre. Styrningen 
av värmeväxlaren är nu oberoende av både 
tryck och temperatur.

Automatisk injustering
Flödet genom ventilen mäts ständigt och 
tryckskillnader i det hydroniska systemet 
kompenseras direkt. Det eliminerar behovet 
av dynamisk balansering.

Enkel interaktion via närfältskommunikation
Snabb åtkomst till data, ändringar på plats, 
igångkörning och felsökning med appen 
Belimo Assistant och en smartphone. 

Termiska energimätare Belimo Energy Valve™

€
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Mervärdet	för	dig	 
som	kund	hos	Belimo.

För första gången i historien är termisk energihantering och fakture-
ring förenade i en enda enhet. Detta gör livet enklare än någonsin 
för våra kunder.

	 Installatör:
 — Minskade kostnader och tidsbesparing med en  allt-i-ett-lösning
 — Ingen komplicerad hydronisk balansering krävs
 —  Enkel loggning av den MID-godkända energimätaren under 

igångkörningen med Belimo Assistant-appen
 — Automatisk skapande av ett driftsättningsprotokoll för mätnin-

gen, tillgängligt online
 — Ytterligare igångkörningsfördelar anges nedan

	 Systemintegratör:
 — Fakturering och styrning i en enda enhet 
 — Enkel	och	snabb	igångkörning	och	konfiguration	
 — Valfri styrsignal (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus eller analog 

signal) 
 — Energioptimering genom datatransparens 
 — Förenklad installation tack vare PoE (Power over Ethernet) 

eftersom ingen lokal strömförsörjning behövs 
 — Ytterligare igångkörningsfördelar anges nedan

	 	Leverantör	av	mättjänster:
 — Guidad igångkörning via app, automatisk sammanställning av en 

formell igångkörningsrapport 
 — Mätdata	från	den	MID-certifierade	energimätaren	kan	användas	

direkt för fakturering
 — Enkel uppkoppling till andra molngränssnitt
 — Enkel loggning och bearbetning av data
 — Smidig integrering i öppna mät- eller faktureringsplattformar 
 — Ytterligare igångkörningsfördelar anges nedan

 Igångkörning:
 — Uppfyller	kraven	i	standarden	EN 1434	och	MID-direktivet
 — Integrerad webbserver för direkt åtkomst till data och inställn-

ingsalternativ 
 — En	enda	smartphone-app	för	allt:	igångkörning,	konfiguration,	

diagnostik och övervakning 
 — Praktisk startassistent för igångkörning och loggning av den 

termiska energimätaren

	 Planerare:
 — Mindre arbete och tidsbesparing tack vare en allt-i-ett-lösning
 — Mindre planeringsarbete tack vare enkelt ventilval
 — Spårbar	verifiering	och	loggning	(igångkörningsrapport)
 — Automatisk hydraulisk balansering vid varje lastförhållande
 — Enkel anpassning till effektändringar

  Fastighetsägare:
 — Certifierad	och	spårbar	mätning	och	loggning	av	energidata,	redo	för	

fakturering
 — Öppen	åtkomst	till	data	ökar	flexibiliteten	när	det	gäller	valet	av	

elbolag (t.ex. för fakturering) 
 — Låga igångkörnings- och driftkostnader vilket innebär optimalt 

investeringsskydd
 — Framtidssäker och transparent tack vare direkt internetuppkoppling

	 Driftansvarig,	fastighetsskötare:
 — Maximal komfort med minimala driftkostnader under hela livscykeln
 — Tryckoberoende reglering eliminerar behovet av regelbunden 

hydronisk balansering
 — Integrerad glykolmätning och -kompensation, eller som i fallet med 

MID-enheter ett larm, garanterar systemsäkerheten och exakta 
mätvärden

 — Spårbar	verifiering	och	loggning	av	faktureringsrelevanta	data	
 — Hög transparens och effektivitet tack vare energi- och systemöver-

vakning med Belimo Cloud  
 — Utrustning som måste kalibreras är enkel att byta ut
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Direkt mätning och reglering 
med	Belimo	Energy	Valve™.

Tillförlitlig,	certifierad	mätning	 
och	IoT-baserad	fakturering.

Certifierad	energimätning
Belimo	 Energy	 Valve™	 tillhandahåller	 tryckoberoende	 flödesre-
glering och transparent, kontinuerlig övervakning av värme- eller 
kylsystem. Genom mätning, beräkning och visualisering av viktiga 
systemdata	som	t.ex.	flödeshastighet,	tillopps-	och	returtemperatur	
och strömförsörjning till enheten och genom att utföra optimeringar 
baserade på dessa data kan energieffektiv systemdrift upprätthål-
las under produktens hela livscykel.

Effektreglering
Allt-i-ett-egenskaperna hos Belimo Energy Valve™ möjliggör effek-
treglering för tryck- och temperaturoberoende drift.

Hantering	av	delta	T
Delta-T Manager som är integrerad i Belimo Energy Valve™ är en 
funktion som kontinuerligt mäter temperaturskillnaden och jämför 
den	med	 det	 gränsvärde	 som	 har	 ställts	 in	 för	 det	 specifika	 sys-
temet. Om temperaturen underskrider gränsvärdet justerar Belimo 
Energy	 Valve™	 automatiskt	 flödeshastigheten	 så	 att	 endast	 den	
mängd vatten som faktiskt behövs för att uppnå den önskade 
effekten används. Därmed förhindrar den integrerade logiken att 
lågt delta T inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta 
möjliga energiförbrukning.

Mätning	av	hög	kvalitet
De termiska energimätarna från Belimo använder ultraljudsteknik 
och är därför smutsresistenta, slitstarka och mäter exakt. Detta 
uppnås tack vare en snabb mätcykel. Våtkalibrering av varje 
enskild mätare i produktionen säkerställer hög precision över hela 
flödesmätningsområdet.	

En	enhet,	flera	applikationer
De	 termiska	 energimätarna	 från	 Belimo	 är	 konstruerade	 för	 flera	
applikationer, dvs. de kan användas som värmemätare, kylmätare 
eller kombinerade värme-/kylmätare. De kan även installeras antin-
gen i retur- eller tillopp. Applikationen och installationsläget ställs 
in i ventilen under installationen med en smartphone och Belimo 
Assistant-appen eller med en bärbar dator och den inbyggda webb-
servern.

Certifierad	energimätning
Belimos	 certifierade	 termiska	 energimätare	 uppfyller	 kraven	 i	
EN 1434	och	har	 typgodkännande	enligt	direktiv	2014/32/EU	om	
mätinstrument	 (MID).	De	 certifierade	 enheterna	 är	 försedda	med	
den medföljande MID-märkningen om överensstämmelse. De till-
handahåller validerade faktureringsdata som kan användas för att 
fakturera hyresgäster direkt. De termiska energimätarna är god-
kända enligt MID för värmemätning i renvattensystem. Kontinuerlig 
glykolövervakning	innebär	att	ett	larm	kan	utlösas	om	glykol	finns	
i vattnet.

Ännu	högre	noggrannhet	med	 
automatisk glykolkompensation
Våra	termiska	energimätare	finns	även	utan	MID/EN 1434-godkän-
nande.	De	mäter	 energi	 på	 ett	 tillförlitligt	 sätt,	 även	om	det	 finns	
glykol i vattnet. De mäter glykolinnehållet i vätskan automatiskt och 
kontinuerligt, kompenserar för det och säkerställer på så vis pålitlig 
flödesmätning.	Detta	gör	att	värmeenergin	kan	fastställas	exakt.

Flödeshastighet
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Justerbart gräns-
värde för delta T

Uteffekt Temperaturskillnad

Uteffekt utan Delta-T 
Manager

Temperaturskillnad utan 
Delta-T Manager

Ineffektivt  
område

LÅGT	DELTA	T:
Överflöde	i	ett	värme-	eller	kylbatteri	ger	
inte en högre värme- eller kyleffekt. I stället 
leder det till en lägre temperaturskillnad 
mellan tillopp och retur eftersom vattnet 
inte hinner avge sin energi och ger således 
inga verkliga effektvinster. Detta leder till 
det som kallas "lågt delta T". Det påverkar 
effektiviteten i hela systemet och leder 
till extra energibehov för pumpen och 
anläggningen. Korrigering av delta T kan 
endast uppnås hos brukaren, en funktion 
som automatiskt utförs av Belimo Energy 
Valve™, om den är aktiverad. Detta säker-
ställer effektiv systemdrift genom dess nu 
förlängda livscykel.

Våtkalibrering	på	flera	punkter

     M21 1259
DE-21-MI004-PTB010

MID-märkning om överensstämmelse
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Digitalt	stöd	för	projektdesign	
och	igångkörning.

Enkel	igångkörning	och	 
aktivering	med	NFC
Belimo Energy Valve™ och termiska energimätare med NFC-gräns-
snitt	 (närfältskommunikation)	 gör	 det	 enkelt	 att	 konfigurera	 och	
underhålla direkt från en smartphone. Med appen  Belimo  Assistant 
kan	 enheterna	 enkelt	 konfigureras	 och	 igångkörningsvärden	
kan loggas. Tillförlitlig drift säkerställs tack vare viktiga prestan-
daindikatorer som gör det enkelt att kontrollera enhetens "hälso- 
status". Olika diagnosparametrar visar hur enheten interagerar med 
systemet under drift. Om underhåll krävs kan en felanalys enkelt 
sammanställas.

Multifunktionella	enheter	med	 
anslutning till molnet
Anslutningen till Belimo Cloud ger inte bara en förlängning av garan-
tin med 2 år (till 7 år), utan även en mängd andra fördelar. Genom att 
lagra en digital tvilling av Energy Valve i molnet kan behöriga använ-
dare interagera direkt med data, eller så kan enhetsägare auktoris-
era en tredje part för fakturering eller analystjänster. Möjligheterna 
är oändliga och ökar dagligen.

IoT-baserad	fakturering.

Förenklad	energifakturering	
Belimo Energy Valve™ och termiska energimätare är förberedda för 
fjärrstyrd, IoT-baserad fakturering. Auktoriserade användare får till-
gång till data via ett molngränssnitt. Detta betyder att den enkelt 
kan integreras i andra plattformar, vilket i sin tur ger dig maximal 
flexibilitet	när	du	väljer	 leverantör	av	energitjänster.	Tack	vare	den	
höga	datakvaliteten	kan	uppgifterna	även	användas	 för	ett	flertal	
andra applikationer.

Tredjeparts	
applikation
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Sömlös	integrering	av	 
mätdata	–	på	ett	 
öppet	sätt.
Framtiden	för	HVAC-system	är	uppkopplad
Anslutbarhet har alltid varit en viktig egenskap hos våra produkter. 
Belimo Energy Valve™ och den termiska energimätaren har stöd 
för alla vanliga kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation 
( BACnet IP och MS/TP, Modbus TCP och RTU, och Belimo MP-Bus) 
och stöder även M-Bus via en omvandlare. Busskommunikationen 
kan även användas för övervakning och åsidosättning vid styrning 
av Energy Valve™ med en analog styrsignal.

Power over Ethernet
Belimo Energy Valve™ och de termiska energimätarna kan inte-
greras via PoE. På så sätt får enheten strömförsörjning och data-
överföring samtidigt via en och samma nätverkskabel. Det underlät-
tar installationen, förhindrar kabeldragningsproblem och eliminerar 
behovet av lokal strömförsörjning.

Direkt integrering i IoT-plattformar
Med IoT-kompatibla produkter från Belimo kan styrenheter anslu-
tas  direkt till moderna IoT-plattformar för fastigheter. Du kan nu 
utnyttja möjligheterna med ett sammankopplat digitalt ekosystem.

 — Få full kontroll över dina data.
 —  Implementera effektiva strategier för optimering och energibe-

sparing i byggnader.
 — Minska dina underhållskostnader.
 — 	Öppen	åtkomst	till	data	och	enkel	integrering	ökar	flexibiliteten	

när det gäller valet av elbolag.
 —  Säker, transparent och tillförlitlig tillgång till data över hela 

livscykeln.
 —  Integrering i faktureringsplattformarna antingen via molnet 

med hjälp av ett API eller direkt via M-Bus med en omvandlare.

Den multifunktionella  
allt-i-ett-lösningen.

Inköpslista

1  Belimo Energy Valve MID P
1 reglerventil

1 injusteringsventil

1 mätare med MID-godkännande

1 separat strömförsörjning

1 komplex beräkning

30 min hydraulisk balansering

45 min för monteringsarbete

Utgifter för molnanslutning

Belimo Energy Valve™, som består av en 2-ports eller 3-ports 
reglerventil,	en	flödesmätare,	två	temperaturgivare,	ett	ställdon	och	
integrerad	logik,	kombinerar	flera	funktioner	i	en	enda	enhet	som	är	
lätt att installera. Med den nya generationen är direkt IoT-baserad 
fakturering av hyresgäster nu också möjlig med en och samma 
enhet. Detta minskar investeringskostnaderna jämfört med kon-
ventionella lösningar.

 — Mätning: Integrerade givare för mätning av temperaturskillnad, 
flöde	(inkl.	kompensation	av	glykolinnehåll)	och	därmed	
effekten. 

 — Styrning:	Styrning	av	ventilens	position,	flöde	eller	effekt	för	
perfekt reglering av värmeväxlaren. 

 — Injustering: Belimo Energy Valve™ säkerställer alltid att korrekt 
vattenmängd används, även om differenstrycket ändras och 
vid dellastdrift. 

 — Avstängning: Energiförsörjningen till en zon kan stängas av 
helt. Inget läckage tack vare den bubbeltäta reglerventilen. 

 — Energiövervakning:	Optimeringspotentialen	kan	identifieras	
genom registrering av alla systemdata. 

 — Fakturering: Förberedd för IoT-baserad fakturering.

Moduldesign	för	snabbt	byte	av	mätare
Den termiska energimätaren består av en givarmodul (nederdelen) 
med anslutna temperaturgivare, som omfattar beräkningsenheten 
och mätsystemet, och logikmodulen (överdelen) som ansluter den 
termiska energimätaren till matningsspänningen och tillhandahåller 
buss- och NFC-gränssnittet. 

Givarmodulen	finns	som	reservdel	och	måste	i	vissa	länder	bytas	
ut regelbundet enligt krav från myndigheterna. Logikmodulen kan 
tas av (alla kablar förblir anslutna) och den nedre givarmodulen kan 
enkelt bytas ut. Sedan sätts logikmodulen på plats igen. Inga kablar 
måste anslutas och mätaren måste inte integreras i systemet på 
nytt. Något som verkligen sparar tid!
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Sortiment:	 
Belimo Energy Valve™.

 
Sortiment:	 
Termiska energimätare.

Belimo	 Energy	 Valve™	 tillhandahåller	 tryckoberoende	 flödes-	 och	
effektreglering samt transparent övervakning av värme- eller kyl-
system och ser till att de inte drivs med för låg temperaturskillnad 
(låg delta T). Genom mätning, beräkning och visualisering av viktiga 
systemdata och med prestandarapporterna som tillhandahålls av 
 Belimo garanteras energieffektiv systemdrift under hela livscykeln. 
Belimo Energy Valve™ kan anslutas till Belimo Cloud, vilket ger enkel 
åtkomst till data och rapporter – när som helst och var som helst. 
Beroende	på	önskad	applikation	uppfylls	kraven	i	EN 1434	med	ett	
typgodkännande enligt EU:s mätinstrumentdirektiv 2014/32/EU 
(MID) eller med enheter med automatisk glykolkompensation.

Beroende	 på	 önskad	 applikation	 finns	 termiska	 energimätare	
som	 uppfyller	 kraven	 i	 EN  1434	 och	 har	 typgodkännande	 enligt	
EU:s mätinstrumentdirektiv 2014/32/EU (MID) samt termiska 
energimätare med automatisk glykolkompensation. Om applika-
tionen kräver en kalibrerad värmemätning, som kan användas för 
att beräkna kostnaderna direkt, används MID-godkända termiska 
energimätare.

Termiska	 energimätare	 finns	 utan	 godkännande	 för	 applikationer	
eller regioner som inte kräver det. Denna modell bör också väljas 
om du behöver automatisk kompensation för glykol, exempelvis vid 
minusgrader.
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Nominell	diameter	 
DN

Justerbart	flöde	
Vʼmax	[l/min]

2-port EV..R2+BAC

15...50 6,3...250

EV..R2+KBAC

EV..R2+MID

3-port EV..R3+BAC
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Nominell	diameter	 
DN

Nominellt	flöde	 
[m3/h]

MID-godkänd 22PEM

15...50 1,5...15
Standard 22PE

EGENSKAPER
–  Noggrann mätning baserad på ultraljud-

steknik

–  Förberedd för IoT-baserad fakturering

–		Enkel	inställning	och	konfiguration	via	
 appen Belimo Assistant

–  Analog/digital signalomvandling av 
passiva och aktiva givare eller brytare

–		Analog	utgång	(DC	0...10 V)	finns	till-
gänglig	och	kan	visa	vätskans	flödeshas-
tighet eller temperatur

–  Smidig integrering i styr- och övervak-
ningssystemet via busskommunikation

–  Enheten kan förses med ström och data 
kan överföras direkt via en nätverkskabel 
(PoE)

EGENSKAPER
–  Integrerade givare för mätning av 
temperaturskillnaden,	flödet	och	därmed	
effekten

–		Styrning	av	ventilens	position,	flöde	eller	
effekt för optimal drift av värmeväxlaren

–  Alltid korrekt vattenmängd, även vid änd-
ringar i differenstryck och vid dellastdrift

–  Använder Belimo CCV 0% läckageteknik

–  Förberedd för IoT-baserad fakturering

–		Förenklad	inställning	och	konfiguration	
via appen Belimo Assistant

–  Smidig integrering i styr- och övervak-
ningssystemet via busskommunikation

–  Enheten kan förses med ström och data 
kan överföras direkt via en nätverkskabel 
(PoE)



All inclusive.

Belimo är världsledande på marknaden och utvecklar innovativa 
lösningar för styrning av värme, ventilation och luftbehandlingssys-
tem. Ställdon, ventiler och givare utgör företagets kärnverksamhet.

Vi fokuserar alltid på kunden och levererar mer än bara produkter. Vi 
erbjuder ett komplett utbud av produkter för  reglering och styrning 
av HVAC-system. Samtidigt erbjuder vi beprövad schweizisk kvalitet 
med fem års garanti. Våra representanter i över 80 länder garanterar 
snabba leveranser och kompetent support under produktens hela 
livslängd. Hos Belimo ingår verkligen allt.

De ”små” produkterna från Belimo har stor inverkan på komfort, ener-
gieffektivitet, säkerhet, installation och underhåll.

I korthet: Små enheter, stor påverkan.
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BELIMO AB
Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka, Sverige
+46 8 464 07 00, info@belimo.se, www.belimo.se

5 års garanti

Komplett produktsortiment

Snabba leveranser

På plats jorden runt

Testad kvalitet

Kompetent support


