
Belimo Energy Valve™ ve 
Termal Enerji Sayacı 

Termal enerji 
yönetimi artık çok 
daha kolay.



Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı2

Birbirlerine ait olanları bir 
araya getiriyoruz.

Sertifikalı Belimo Termal Enerji Sayacı ve geliştirilmiş Belimo  
Energy Valve™’in bir araya gelmesi, şeffaf termal enerji  
yönetimini sağlar. “Enerji kontrolü” ve “sertifikalı enerji yönetimi  
ve faturalandırılması” artık birleşiyor. Tek bir cihaz kullanarak 
doğrudan loT tabanlı maliyet muhasebesi ile ısıtma ve soğutma 
sistemlerindeki termal akışları ve enerji tüketimini doğru bir  
şekilde ölçün ve izleyin. Yeni MID onaylı Termal Enerji Sayacı,  
kolay ve verimli faturalama için yüksek doğruluk ve güvenilirlik 
sağlar. Ancak güvenilir bir şekilde ölçüm yapmak yalnızca bir 
başlangıç. Belimo Energy Valve ™ termal akışı anında kontrol  
eder ve kullanıcıya enerji beslemesini optimize eder. Bu önemli  
kombinasyonla Belimo, yeni bir entegre termal enerji yönetimi 
çağına giriş yapıyor ve birbirlerine ait olanları bir araya getiriyor.
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Yeni Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı enerji  
ölçümlerini, enerji kontrolünü ve IoT tabanlı faturalandırmayı tek  
bir cihazda toplar. IoT tabanlı izleme, performans artırma 
aletleri ve faturalandırma verileri ile BMS veya loT tabanlı izleme  
platformlarına sorunsuz ve doğrudan entegrasyon sunar.  
Performans özelliklerini bir araya getirerek zaman ve paradan  
tasarruf edebilirsiniz.

 Ölçüm ve Kontrol
  Belimo Energy Valve™, tek bir cihazda sertifikalı enerji 

ölçümü (MID) ve basınçtan bağımsız akış, enerji 
verimliliği, güç kontrolü ve delta T yönetimi sunar. İdeal 
sistem performansı için enerji tüketimini izleyin ve 
anında uygun hale getirin.

 Sertifikalı Ölçüm
  Belimo Termal Enerji Sayacı, EN 1434 / MID’e göre 

sertifikalıdır ve uzaktan, loT tabanlı faturalamaya 
hazır donatılmıştır. Belimo’nun patentli otomatik  
gliko izleme ve telafisi, glikol konsantrasyonları  
değişse bile ölçümünüzün doğru kalmasını sağlar.

 Dijital İş Akışı
  Uygulamalar ve internet araçları tasarım sürecini 

destekler ve parmaklarınızın ucunda hızlı ve basit 
devreye alma sunar. Son kullanıcıların enerji  
verilerinde gerçek bir dijital yaklaşım ve tam şeffaflık, 
hayatınızı kolaylaştırır.

 Kusursuz Entegrasyon
  BMS’ye ve donanımlı loT tabanlı enerji izleme ve 

faturalandırmaya sorunsuz ve doğrudan bağlantı 
sayesinde enerji verilerinin entegrasyonu hiç bu  
kadar kolay olmamıştı. Tek bir cihaz, sisteminizin 
enerji performansını iyileştirmek için ihtiyacınız olan 
tüm bilgileri sağlar.

Entegre termal enerji yönetimi 
ve faturalandırılması.

“Bulut bağlantısı, enerji 
akışları konusunda  
bizlere şeffaflık sağlıyor 
ve her şeyi doğru 
yaptığımızdan emin 
olabiliyoruz. Artık bulut 
üzerinden ısınma  
maliyetlerini kişisel 
olarak Avrupa Ölçüm 
Cihazları Yönetmeliğine 
(MID) uygun şekilde 
faturalandırabiliyoruz.”

Samuel Lorez, Teknoloji Müdürü,  
Lenzerheide Bergbahnen AG

“Energy Valve ile Termal 
Enerji Sayacı’nın NFC ile 
devreye alınması,  
entegrasyonu ve  
etkinleştirilmesi yeni 
uygulama ile çok kolay 
oldu.”

Martin Eckhoff, AZ systems AG
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Önemli özelliklere 
kısa bir bakış.

Sertifi kalı ölçüm, MID onayı
Termal Enerji Sayacı, EN 1434 

gerekliliklerini karşılar ve Avrupa 
Ölçüm Cihazları Yönetmeliği 

2014/32 / EU (MI-004) uyarınca 
tip onayına sahiptir.

IoT tabanlı faturalandırma
Belimo Cloud’a (Bulut) 

bağlandığında, sahibi tarafından 
yetkilendirilen üçüncü şahıslar, 

tüketim verilerine güvenli bir 
şekilde erişebilir ve faturalama 

hizmetleri sağlayabilir.

Dijital destekli iş akışları
Belimo Assistant uygulaması, 

kurulum sürecinizde sizi yönlendirir.

Kolay entegrasyon
BACnet / IP & MSTP ve Modbus 
TCP & RTU (her zaman yerleşik) 

kullanılarak, Termal Enerji Sayacı 
doğrudan bina yönetim sistemine 

entegre edilebilir.

Ethernet üzerinden güç (PoE)
Cihazlar, güç ve veri iletimi 

sağlayan standart bir Ethernet 
kablosuyla bağlanabilir.

Belimo Termal Enerji Sayacı

€
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Delta T yönetimi
Entegre zeka, düşük delta T oluşumunu 
önler ve mümkün olan en düşük enerji 
tüketimi ile maksimum konfor sağlar.

Enerji izleme
Sağlanan termal enerji doğru şekilde 
ölçülür ve kaydedilir. Veriler, uygun hale 
getirmek için potansiyel alanların 
belirlenmesine yardımcı olur.

Glikol ölçümü ve telafisi
Glikol ölçümü ve telafi si, her daim hassas 
enerji ölçümünü garanti eder. MID 
versiyonlarında, bir glikol alarmı tetiklenir.

Güç kontrolü
Güç kontrolü, güç çıkışınızı doğrusal bir 
yanıtta belirli bir değere ayarlamanıza olanak 
tanır. Bobin ve vana özellikleri önemsiz hale 
gelir. Bobin kontrolü artık hem basınçtan 
hem de sıcaklıktan bağımsızdır.

Otomatik dengeleme
Vanadan geçen hacimsel akış kalıcı olarak 
ölçülür ve hidronik sistemdeki basınç 
dalgalanmaları anında telafi  edilir. Bu, 
hidronik dengelemeyi gereksiz kılar.

NFC ile kolay etkileşim
Belimo Assistant Uygulaması ve bir akıllı telefon 
ile hızla verilere erişilebilir, sahada ayarlanabilir, 
devreye alınabilir ve sorun giderilebilir. 

Belimo Energy Valve™

NFC ile kolay etkileşim
Belimo Assistant Uygulaması ve bir akıllı telefon 
ile hızla verilere erişilebilir, sahada ayarlanabilir, 
devreye alınabilir ve sorun giderilebilir. 
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Belimo müşterisi olarak  
sizler için katma değer.

Tarihte ilk defa, termal enerji yönetimi ve faturalandırılması tek 
cihazda bir araya geliyor. Bu müşterilerimizin işlerini çok daha  
kolaylaştıracak.

 Danışman mühendis:
 — Hepsi bir arada çözüm sayesinde daha az çaba ve zaman tasarrufu
 — Basit vana seçimi sayesinde daha az planlama çabası
 — İzlenebilir doğrulama ve kayıt (devreye alma raporu)
 — Her yük durumunda otomatik hidronik dengeleme
 — Güç değişikliklerine kolay adaptasyon

  Bina sahibi:
 — Kiracı faturalandırması için hazır, enerji verilerinin sertifikalı ve  

izlenebilir ölçümü ve kaydı
 — Açık veri erişimi, enerji hizmeti sağlayıcısının seçiminde esneklik  

(örn. faturalama için) 
 — Düşük devreye alma ve çalıştırma maliyetleri, yani ideal yatırım  

koruması
 — Doğrudan internet bağlantısı sayesinde geleceğe hazır ve şeffaf

 Operatör, tesis yöneticisi:
 — Tüm sistem ömrü boyunca maksimum konfor ve minimum  

operasyon maliyeti
 — Düzenli hidrolik dengeleme gerekliliğini ortadan kaldıran basınçtan 

bağımsız kontrol
 — Entegre glikol ölçümü ve telafisi veya MID cihazları durumunda bir  

alarm, sistem güvenliği garantisi ve doğru ölçüm değerleri
 — Faturalamayla ilgili verilerin izlenebilir doğrulaması ve günlüğe  

kaydedilmesi 
 — Belimo Cloud ile enerji ve sistem izleme sayesinde yüksek  

şeffaflık ve verimlilik 
 — Kalibrasyona tabi ekipmanın kolayca değiştirilmesi
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 Tesisatçı:
 — Hepsi bir arada çözümle maliyet azaltma ve zaman tasarrufu
 — Karmaşık hidronik dengeleme gerekmez
 —  Assistant Uygulaması ile devreye alma sırasında onaylı enerji 

ölçere kolay erişim
 — Çevrimiçi ölçüm devreye alma raporunun otomatik  

oluşturulması
 — Ek devreye alma avantajları aşağıda bulunabilir

 Sistem entegratörü:
 — Tek bir cihazda faturalandırma ve kontrol 
 — Kolay, zamandan tasarruf etmenizi sağlayan devreye alma ve 

konfigürasyon süreci 
 — Serbest kontrol sinyali seçimi (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus 

veya analog sinyal) 
 — Veri şeffaflığı yoluyla enerji optimizasyonu 
 — Yerel güç kaynağı gerekmediğinden PoE (Ethernet üzerinden Güç) 

aracılığıyla basitleştirilmiş kurulum 
 — Ek devreye alma avantajları aşağıda bulunabilir

  Ölçüm servisi sağlayıcısı:
 — Uygulama rehberliğinde devreye alma, otomatik olarak resmi bir 

devreye alma raporu oluşturma
 — MID sertifikalı enerji ölçerden ölçülen veriler doğrudan kiracı 

faturalandırması için kullanabilme imkanı
 — Diğer bulut arayüzlerine kolay bağlantı
 — Kolay veri kaydı ve işleme
 — Açık ölçüm veya faturalama platformlarına sorunsuz entegrasyon 
 — Ek devreye alma avantajları aşağıda bulunabilir

 Devreye alma:
 — EN 1434 Avrupa gereksinimleri ve MID yönergesi karşılanır
 — Doğrudan veri erişimi ve ayar seçenekleri için entegre internet 

sunucusu 
 — Her şey için tek bir akıllı telefon uygulaması: devreye alma, 

yapılandırma, teşhis ve izleme 
 — Termal Enerji Sayacı’nı devreye almak ve kaydetmek için sezgisel 

başlatma asistanı
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Belimo Energy Valve™  
ile anında ölçüm ve kontrol.

Sertifikalı enerji ölçümü
Belimo Energy Valve™, basınçtan bağımsız akış kontrolü ve ısıtma  
ve soğutma ekipmanının şeffaf ve kalıcı bir şekilde izlenmesini 
sağlar. Akış hızları, birime sağlanan besleme ve dönüş sıcaklığı, 
mevcut güç gibi önemli sistem verilerini ölçerek, hesaplayarak  
ve görselleştirerek ve bu verilere dayalı optimizasyonları  
gerçekleştirerek, ürünün tüm hizmet ömrü boyunca enerji açısından 
verimli sistem çalışması sürdürülebilir.

Güç kontrolü
Belimo Energy Valve™‘in hepsi bir arada özellikleri, basınç ve  
sıcaklıktan bağımsız çalışma için güç kontrolü sağlar.

Delta T yönetimi
Belimo Energy Valve™‘e entegre delta T yöneticisi, sıcaklık yayılımını 
sürekli olarak ölçer ve bunu belirli sistem için belirlenen sınır değerle 
karşılaştırır. Sıcaklık sınır değerin altına düşerse, Belimo Energy 
Valve™ akış hızını otomatik olarak ayarlar, böylece yalnızca istenen 
gücü elde etmek için gereken su miktarı kullanılır. Bu şekilde entegre 
mantık, düşük delta T oluşumunu önler ve mümkün olan en düşük 
enerji tüketimi ile maksimum konfor sağlar.

Akış oranı

G
üç

/s
ıc

ak
lık

Ayarlanabilir delta 
T sınırı değeri

Güç çıkışı Sıcaklık yayılımı

Delta T yönetici  
olmadan güç çıkışı

Delta T yönetici  
olmadan sıcaklık yayılımı

Etkisiz alan

DÜŞÜK DELTA T
Bir ısıtma veya soğutma eşanjöründe 
taşma yaşanıyorsa, bu daha yüksek bir 
ısıtma veya soğutma çıktısı anlamına 
gelmez. Suyun enerjisinden vazgeçmek 
için yeterli zamanı olmadığından besleme 
ve dönüş akışı arasında daha düşük bir 
sıcaklık dağılımına yol açar ve bu da gerçek 
bir güç kazanımı sağlamaz. Bu, sözde 
düşük delta T ile sonuçlanır. Bu, genel 
sistemin verimliliğini etkiler ve pompalarda 
ve tesiste ilave bir enerji talebine yol 
açar. Gerçek delta T düzeltmesi yalnızca 
tüketicide gerçekleştirilebilir fakat bu işlev 
etkinleştirildiğinde Belimo Energy Valve™ 
tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. 
Bu, uzatılmış yaşam döngüsü boyunca 
sistemin verimli çalışmasını sağlar.
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loT tabanlı faturalandırmaya  
uygun güvenilir sertifikalı  
ölçümleme.
Yüksek kaliteli ölçüm
Belimo Termal Enerji Sayacı, ultrasonik geçiş süresi teknolojisi 
kullanır ve bu nedenle kir tutmaz, aşınmaz ve hassas bir şekilde  
ölçümlerini gerçekleştirir. Bu, hızlı ölçüm döngüsü sayesinde elde 
edilir. Üretimdeki her bir ölçerin çok noktalı ıslak kalibrasyonu, tüm 
akış ölçüm aralığı boyunca yüksek doğruluk sağlar.

Çoklu uygulama cihazı
Belimo Termal Enerji Sayaçlar, çoklu uygulama cihazları olarak  
tasarlanmışlardır, yani sıcaklık ölçer, soğukluk ölçer ve sıcaklık/
soğukluk birleşik ölçer olarak kullanılabilirler. Ayrıca sistemin dönüş 
akışına veya tedarik akışına da kurulabilirler. Uygulama ve kurulum 
konumu, kurulum sırasında bir akıllı telefon ve Belimo Assistant 
Uygulaması kullanılarak veya bir dizüstü bilgisayar ve yerleşik web 
sunucusu kullanılarak vanaya verilir.

Sertifikalı enerji ölçümü
Belimo’nun sertifikalı Termal Enerji Sayaçlar, EN 1434 gerekliliklerini 
karşılar ve 2014/32 / EU (MID) Avrupa Ölçüm Cihazları Yönetmeliği 
uyarınca tip onayına sahiptir. Sertifikalı cihazlar, beraberindeki 
MID uygunluk işaretini taşır. Doğrudan kiracı faturalandırması için  
kullanılabilecek, faturalama amacıyla doğrulanmış veriler sağlarlar. 
Termal Enerji Sayaçlar, saf su sistemlerinde ısı ölçümü için MID’ye 
göre onaylanmıştır. Kalıcı glikol izleme, suda glikol varsa bir alarmın 
tetiklenebileceği anlamına gelir.

Otomatik glikol telafisi kullanarak daha  
da yüksek doğruluk
Termal Enerji Sayaçlar, ayrıca MID/EN 1434 onayı olmayan şekilde 
de mevcuttur. Suda glikol olsa bile enerjiyi güvenilir bir şekilde  
ölçebilirler. Sıvıdaki glikol içeriğini otomatik ve sürekli olarak  
ölçerler, bunu telafi ederler ve bunu yaparken güvenilir ultrasonik 
hacimsel akış ölçümü sağlarlar. Bu, termal enerjinin kesin olarak 
belirlenmesiyle sonuçlanır.

Çok noktalı ıslak kalibrasyon

     M21 1259
DE-21-MI004-PTB010

MID uygunluk işareti
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IoT tabanlı faturalandırma.

Kolay enerji faturalandırması 
Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı, IoT tabanlı uzaktan 
faturalandırma için hazır. Yetkili kullanıcılar bulut arayüzü ile verilere 
ulaşabilirler. Bu da, diğer platformlara kolayca entegre edilebileceği 
ve karşılığında hizmet sağlayıcı seçerken maksimum esnekliğe 
sahip olacağınız anlamına geliyor. Yüksek veri kalitesi sayesinde, 
veriler farklı uygulamalarda da kullanılabilir.

Üçüncü taraf 
uygulamaları
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Dijital destekli proje 
tasarımları ve devreye alma.

NFC sayesinde kolay devreye alma ve 
etkinleştirme
Belimo Energy Valve™ ve NFC (Yakın Alan İletişimi) arayüzlü 
Termal Enerji Sayacı doğrudan bir akıllı telefondan kolay yapılandırma 
ve bakım sağlar. Belimo Assistant Uygulaması ile cihazlar sezgisel 
olarak yapılandırılabilir ve devreye alma değerleri kaydedilebilir. 
Cihazın “sağlık durumunun” belirlenmesini kolaylaştıran temel 
performans göstergeleri, güvenilir çalışmayı sağlar. Çok sayıda 
teşhis parametresi, cihazın çalışma sırasında sistemle nasıl 
etkileşime girdiğini gösterir. Servis gerekiyorsa, hızlı bir şekilde bir 
arıza analizi yapmak mümkündür.

Buluta bağlı çok yönlü cihazlar
Belimo bulutuna bağlanmak garanti süresinin ikiden yedi yıla 
yükselmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda birçok yararı 
bulunur. Bulutta Energy Valve’ın dijital bir ikizini bulundurarak, 
yetkili kullanıcılar verilerle doğrudan etkileşimde bulunmakta 
özgürdür veya cihaz sahipleri, faturalama ve hatta analitik hizmetler 
sağlamak için üçüncü bir tarafa yetki verebilir. Olanaklar sonsuz ve 
her geçen gün artmaya devam ediyor.
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Açık bir yaklaşımla 
ölçüm verilerinin 
sorunsuz entegrasyonu.
HVAC sistemlerinin geleceği bağlanabilirlikte
Bağlanabilirlik ürünlerimiz için her zaman önemli bir özellik 
olmuştur. Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı tüm 
yaygın bina otomasyon iletişim protokollerine (BACnet IP ve MS / 
TP, Modbus TCP ve RTU ve Belimo MP-Bus) sahiptir ve ayrıca bir 
dönüştürücü aracılığıyla M-Bus’u destekler. BUS iletişimi, bir analog 
kontrol sinyali kullanılarak Belimo Energy Valve™ kontrol edilirken 
izleme ve geçersiz kılma için de kullanılabilir.

Ethernet üzerinden güç
Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı, PoE kullanılarak 
entegre edilebilir. Bu cihazın bir Ethernet kablosu ile açılmasını 
ve verilerin aynı anda transfer edilebilmesini sağlar. Kurulumu 
basitleştirir, kablolamadan doğacak hataları önler ve yerel güç 
kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırır.

IoT platformlarına doğrudan entegrasyon
Belimo’nun IoT’a hazır ürünleri, saha cihazlarının doğrudan modern 
bina loT platformlarına bağlanmasına izin verir. Artık ağa bağlı bir 
dijital ekosistemin olanaklarından yararlanabilirsiniz.

— Verilerinizin kontrolünü elinize alın.
—  Binalarda etkili optimizasyon ve enerji tasarrufu stratejileri 

uygulayın.
— Bakım maliyetlerinizi azaltın.
—  Kolay açık veri erişimi ve entegrasyonu, servis sağlayıcınızı 

seçerken size esneklik sağlar.
—  Tüm hizmet ömrü boyunca güvenli, şeffaf ve güvenilir veri 

sağlanır.
—  Bir API aracılığıyla bulut üzerinden veya bir dönüştürücü ile 

M-Bus kullanarak faturalama hizmeti platformlarına entegre 
edin.
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Çok yönlü her şey 
dahil çözüm.

Alışveriş listesi

1  Belimo Energy Valve MID
1 Kontrol vanası

1 Dengeleme vanası

1 Orta onaylı ölçer

1 Ayrı güç kaynağı

1 Karmaşık hesaplamalar

30 dk hidrolik dengeleme

Kurulum için

45 mm boşluk Bulut bağlantısı 

için maliyetler

1 Kontrol vanası

1 Dengeleme vanası

1 Orta onaylı ölçer

1 Ayrı güç kaynağı

1 Karmaşık hesaplamalar

30 dk hidrolik dengeleme

Kurulum için

2 yönlü veya 3 yönlü özel kontrol vanası, hacim akış ölçeri, iki 
sıcaklık sensörü, motoru ve entegre mantığı olan Belimo Energy 
Valve™, birden çok özelliği tek ve kolay kurulum içinde birleştirir. 
Yeni nesil direkt IoT tabanlı kiracı faturalandırma da artık tek cihaz 
üzerinden yapılabilir. Bu geleneksel çözümlerle karşılaştırıldığında 
yatırım maliyetlerini epey düşürür.

— Ölçüm: Sıcaklık yayılımını, akışı (glikol içeriğinin telafi si dahil) ve 
dolayısıyla gücü ölçmek için entegre sensörler. 

— Kontrol: Eşanjörü mükemmel şekilde kontrol etmek için vana 
konumunun, akışı veya gücünün kumanda edilmesi. 

— Dengeleme: Belimo Energy Valve ™, diferansiyel basınç 
değişiklikleri durumunda ve kısmi yük işletiminde bile her 
zaman doğru miktarda su kullanılmasını sağlar. 

— İzolasyon: Bir bölgeye enerji beslemesi tamamen kapatılabilir. 
Hava kabarcığı sızdırmaz; özellikli kontrol vanası sayesinde 
sızıntı olmaz. 

— Enerji izleme: İyileştirme potansiyeli, tüm sistem verileri 
kaydedilerek belirlenebilir. 

— Faturalandırma: IoT tabanlı kiracı faturalandırması için hazır

Daha hızlı ölçüm değişimi için modüler 
tasarım
Termal Enerji Sayacı, hesaplama ünitesi ve ölçüm sistemini barındıran 
bağlı sıcaklık sensörlerine sahip bir sensör modülü (alt kısım) ve 
Termal Enerji Sayacı’nı güç kaynağına bağlayan, veriyolu ile NFC 
iletişim arabirimini sağlayan mantık modülünden (üst kısım) oluşur. 

Sensör modülü yedek parça olarak mevcuttur ve bazı ülkelerde 
ulusal düzenlemelere göre periyodik olarak değiştirilmelidir. Bunu 
yapmak için mantık modülü ayrılabilir (tüm kablolar bağlı bırakılarak) 
ve alt sensör modülü kolayca değiştirilebilir. Bundan sonra mantık 
modülü tekrar klipslenir. Kabloları yeniden bağlamaya veya sayacı 
sisteme yeniden entegre etmeye gerek yoktur. Bu epey zaman 
tasarrufu demektir.

45 mm boşluk Bulut bağlantısı 

için maliyetler
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Termal Enerji Sayacı yelpazesi.

İstenilen uygulamaya bağlı olarak, EN 1434 gerekliliklerini karşılayan 
ve Avrupa Ölçüm Cihazları Yönetmeliği 2014/32 / EU (MID) uyarınca 
tip onayına sahip Termal Enerji Sayaçlar veya otomatik glikol telafili 
cihazlar mevcuttur. Uygulama, maliyetleri doğrudan kapatmak için 
kullanılabilecek kalibre edilmiş bir ısı ölçümü gerektiriyorsa, MID 
onaylı Termal Enerji Sayaçlar kullanılır.

Termal Enerji Sayaçlar, gerektirmeyen uygulamalar veya bölgeler 
için onaysız olarak mevcuttur. Sıfırın altındaki uygulamalar gibi glikol 
için otomatik telafiye ihtiyaç duyuyorsanız bu model de seçilmelidir.
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Nominal çap DN Nominal akış [m3/sa]

MID onaylı 22PEM

15...50 1.5...15
Standart 22PE

ÖZELLİKLER
–  Ultrasonik geçiş süresi teknolojisine 

dayalı doğru ölçüm

–  IoT tabanlı faturalandırma için hazır

–  Belimo Assistant Uygulaması ile kolay 
kurulum ve yapılandırma

–  Pasif ve aktif sensörlerin veya  
anahtarların analog/dijital sinyal 
dönüşümü

–  Analog çıkış (DC 0 ... 10 V) mevcuttur 
ve akışkanın akış hızını veya sıcaklığını 
verebilir

–  Veri yolu iletişimi aracılığıyla bina  
yönetim sistemine sorunsuz  
entegrasyon

–  Bir Ethernet kablosu (PoE) ile cihaza güç 
verilebilir ve veriler doğrudan aktarılabilir
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Belimo Energy Valve™  
yelpazesi.

Belimo Energy Valve™, basınçtan bağımsız akış ve güç kontrolü  
ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin şeffaf bir şekilde  
izlenmesini sağlayarak, çok düşük bir sıcaklık yayılımıyla (düşük 
delta T sendromu) çalıştırılmamalarını sağlar. Belimo tarafından 
sağlanan önemli sistem verilerini ve performans raporlarını ölçerek, 
hesaplayarak ve görselleştirerek, enerji açısından verimli sistem 
çalışması tüm hizmet ömrü boyunca garanti edilir. Belimo Energy 
Valve™, Belimo Cloud’a bağlanabilir ve her zaman her yerde rapor 
ve verilere kolaylıkla ulaşılabilir. İstenilen uygulamaya bağlı olarak, 
EN 1434’e göre gereksinimler, Avrupa Ölçüm Cihazları Yönetmeliği 
2014/32 / EU (MID) uyarınca bir tip onayı ile karşılanır veya tümü 
doğru faturalandırmayı mümkün kılan otomatik glikol dengelemeli 
cihazlar mevcuttur.

Versiyon Tip Kodu O
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Nominal çap DN
Ayarlanabilir akış  
V’max [l/dak]

2-yollu EV..R2+BAC

15...50 6.3...250

EV..R2+KBAC

EV..R2+MID

3-yollu EV..R3+BAC

ÖZELLİKLER
–  Sıcaklık yayılımını, akışı ve dolayısıyla 

gücü ölçmek için entegre sensörler

–  Isı eşanjörünün ideal çalışması için  
vana konumunun, akışının veya gücünün 
kontrolü

–  Diferansiyel basınç değişimlerinde ve 
kısmi yük işletimi sırasında bile her 
zaman doğru miktarda su

–  Belimo CCV %0 sızdırma teknolojisi 
kullanımı

–  IoT tabanlı faturalandırma için hazır

–  Belimo Assistant Uygulaması ile kolay 
kurulum ve yapılandırma

–  Veri yolu iletişimi aracılığıyla bina  
yönetim sistemine sorunsuz  
entegrasyon

–  Bir Ethernet kablosu (PoE) ile cihaza güç 
verilebilir ve veriler doğrudan aktarılabilir



Her şey dahil.

Küresel pazar lideri olarak, Belimo ısıtma, havalandırma veya  
iklimlendirme sistemlerinin kontrolü için yenilikçi çözümler  
geliştirmektedir. Motorlar, vanalar ve sensörler işimizin temelini 
oluşturur.

Her zaman müşteri katma değerine odaklanarak ürünlerden 
daha fazlasını sunuyoruz. HVAC sistemlerinin tek bir kaynaktan  
düzenlenmesi ve kontrolü için size eksiksiz bir ürün yelpazesini 
sunuyoruz.. Aynı zamanda, beş yıl garantili İsviçre kalitesine  
güveniyoruz. Dünya çapında 80’den fazla ülkede yer alan  
temsilcilerimiz kısa teslimat sürelerini ve tüm ürün ömrü boyunca 
kapsamlı bir destek verilmesini garanti ederler. Belimo’da gerçekten 
her şey dahildir.

Belimo’nun “küçük” cihazları konfor, enerji verimliliği, güvenlik,  
kurulum ve bakım konularında büyük etkiye sahiptir.

Kısaca: Küçük cihazlar, büyük etki.

BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş.
Şerifali Mh.Beyit Sk.No:52/1 Y.Dudullu, Ümraniye İstanbul
Tel: 216 2663200, info@belimo.com.tr, www.belimo.com.tr

5 yıl garanti

Eksiksiz ürün yelpazesi

Kısa teslimat süreleri

Dünyanın çapında yerinde hizmet

Test edilmiş kalite

Kapsamlı destek
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