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Belimo reglerkulventiler

Effektiv reglering i
kompakt format.

År 1999 lärde Belimo kulventilen att reglera. Den välfungerande
kulventilen utvecklades sedan med en mekanisk innovation, den
integrerade eller monterade karakteristikbrickan i kulan. Reglerkulventilen från Belimo är bubbeltät i stängt läge. Tack vare den optimala
flödeskarakteristiken, uppvisar reglerventilen hög flödesstabilitet
och ger utmärkt reglerkarakteristik över hela driftområdet. Tack vare
dess konstruktion kräver reglerventilen mindre energi eftersom inget
hållmoment behövs. Dessutom är Belimos ställdon för reglerventiler
mycket driftsäkra och energieffektiva. Vilket är något som ofta förbises
vid val av produkt men som lönar sig under drift. Den låga installationshöjden och reducerade vikten är flera fördelar med reglerkulventilen
från Belimo. Precis som den självrengörande kulkonstruktionen som
förhindrar fastklibbning på grund av kontaminering.
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1. F
 ullständig täthet.
Inget läckage tack vare reglerventilens
konstruktion

Den tättslutande reglerventilen förhindrar internt läckage i stängt läge
och därmed oavsiktlig förbrukning vid nollbelastning. Energibehovet
för uppvärmning eller kylning är reducerat. Eftersom reglerventilen är
tättslutande ersätter den även avstängningsventilen.

–– Ingen aktivering av förbrukare med
nollbelastning minskar driftkostnader

Reglerventilens läckagehastighet jämfört
med sätesventilens

När det gäller sätesventiler ökar mängden läckagevatten tillsammans
med den nominella diametern. Detta händer inte med reglerventilen.
Detta innebär att mindre energi förbrukas med reglerventiler, vilket
innebär att driftkostnaderna kan reduceras avsevärt.

Läckage [l/h] at dp 1 bar
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Nominell diameter
Reglerventil med läckagehastighet 0%
(läckagehastighet enligt EN 12266-1)
Sätesventil med läckage >0,05% av kvs

DN 40

A B S O L U T TÄT H E T
–– Tättslutande reglerventil ersätter
kombinationen av reglerventil och
avstängningsventil

DN 50
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2. O
 ptimal flödeskarakteristik.
Hög styrningsstabilitet tack vare Belimos
linjäriseringsbricka

Ett kylnings- eller värmesystem måste uppvisa hög styrningsstabilitet
för att kunna säkerställa komfort. Detta kan garanteras med Belimos
linjäriseringsbricka, eftersom den säkerställer ett optimalt förhållande
mellan kulgeometri och borrhålsdiameter. För att uppnå en bra
styrningsstabilitet måste ett hydrauliskt slutstyrelement ha en flödesegenskap som kompenserar för värmeväxlarens icke-linjäritet. En
likprocentig flödeskarakteristik hos ventilen är därför utmärkt för att
uppnå ett linjärt värmeurladdningsbeteende.

Reglerventilens flödeskarakteristik

Linjäriseringsbrickan garanterar en likprocentig flödeskarakteristik.
Styrningsstabiliteten som uppnås minskar därmed pålitligt tendensen
för kylnings- eller värmesystemet att oscillera. Optimal komfort med
minsta möjliga energianvändning uppnås.

Flöde-/värmeutgång
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Öppningsvinkel
Karakteristik värmeväxlare (typisk)
Flödeskarakteristik (likprocentig)

100%

O P T I M A L F LÖ D E SKARAKTERISTIK
–– Utmärkt styrningsstabilitet över hela
öppningsvinkelområdet
–– Minskad tendens för systemet att
oscillera
–– Optimal komfort med minsta möjliga
energianvändning
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3. U
 tmärkt reglerkarakteristik.
Kontrollerbarhet för låga uteffekter

Ventilens beteende inom öppningsområdet har ett avgörande inflytande
på styrbarheten av uppvärmningens eller kylningens låga uteffekter
(lägsta område för dellast).

U T M Ä R K T R E G L E RKARAKTERISTIK
–– Högt reglerområde
–– Oslagbar styrbarhet i öppningsintervallet

Sätesventilens ingångshopp

Sätesventiler uppvisar vanligtvis ett ingångshopp. Detta innebär att
flödet ökar avsevärt under öppningspunkten. Denna plötsliga ökning
leder till en plötslig ökning i uteffekten på uppvärmningen eller kylbatteriet. Detta gör kontrollerbarheten svårare under drift med dellast.
kV/kVS
100%

0%

100%

H/H100

Öppningsområde för reglerventilen

Tack vare dess design har reglerventilen inget ingångshopp. Även
små uteffekter kan regleras på ett pålitligt sätt.
kV/kVS
100%

0%

100%

α/α100
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4. I nget hållmoment nödvändigt.

Reducerad energiförbrukning tack vare
reglerventilens konstruktion

Tack vara reglerventilens tryckkompenserade konstruktion är inget
hållmoment nödvändigt för att bibehålla inställt ventilläge. Läget
förändras inte, även utan monterat ställdon.
På grund av tryckkompensationen är ställdonsvalet inte beroende av
de tryckförhållanden som förväntas i systemet. Man behöver inte ta
hänsyn till maximalt differenstryck med undantag för ventilval. Även
med högre differenstryck kan motoriseringen utföras med ett mindre,
billigare ställdon.

Jämförbar enregiförbrukning

Med en konventionell sätesventil måste en kraft tillämpas kontinuerligt på spindeln av ställdonet för att hålla ventilen i önskad position.
Om ställdonet tas bort kan ventilen flytta sig från önskad position.

Hållmoment / Hållkraft

När du väljer ställdon måste du ta hänsyn till att kraften som krävs
för att upprätthålla ventilens nuvarande läge är beroende av differenstrycket som uppstår. Denna ytterligare variabel gör det svårare
att välja nödvändiga ventil- och ställdonskombinationer. Större och
dyrare ställdon måste användas vid större differenstryck.

Differenstryck
Nödvändigt hållmoment reglerventil
Nödvändig hållkraft sätesventil

INGET HÅLLMOMENT
N Ö D VÄ N D I G T
–– Enklare urval av ställdon
underlättar planeringen
–– Ställdonets storlek är oberoende
av differenstryck
–– Kostnads- och energieffektiva ställdon
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5. Reducerad vikt.
Enkel installation

Vikten påverkar alla steg från transport till installation. Reglerventilens
reducerade vikt ger fördelar under alla projektfaser..

REDUCERAD VIKT
– Enkel materialtransport till och inom
installationsplatsen
– Snabb installation

Fördelar med låg vikt

Reglerventilens låga vikt är inte enbart en fördel beträffande transporten.
Eftersom en reglerventil normalt är avsevärt lättare än en sätesventil
minskar den även installationskostnaderna avsevärt. Beroende på
den nominella diametern väger en sätesventil en och en halv till tre
gånger så mycket som en reglerventil.

– Reducerade installationskostnader

Med andra ord väger exempelvis en sätesventil med en diameter
på DN 150 vanligtvis 90 kg, medan en reglerventilen med samma
diameter endast väger 41 kg.

100
Vikt inklusive ställdon [kg]
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41 kg

kg

90 kg

DN 150
2-ports reglerventil
2-ports sätesventil (typisk)
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6. Låg installationshöjd.
Möjliggör flexibel installation

Det är inte bara komponenternas låga vikt som har betydelse. Det
begränsade tillgängliga utrymmet måste också beaktas. Kompakta
komponenter underlättar optimal användning av tillgängligt utrymme.

L Å G I N S TA L L AT I O N S H Ö J D
– Mindre utrymmeskrav
– Enkel planering och smidig installation

Inga utrymmesproblem tack vare
reglerventilen

– Flexibel installation

De stora sätesventilenheterna kan leda till ineffektivt utnyttjande av
utrymmet, framför allt på grund av den höga installationshöjden. En
reglerventil med en lägre installationshöjd minskar utrymmesbehovet
och ökar på så vis installationsflexibiliteten.

Jämförelse av installationshöjd för nominella diametrar DN 15..50

Höjd inklusive ställdon [mm]

350
300
250
200
150
100
50
0

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

2-ports reglerventil
2-ports sätesventil (typisk)

DN 40

DN 50
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7. R
 educerad energiförbrukning.
Ställdon från Belimo – säkra och
energieffektiva

Energiförbrukningen av ställdon kan tyckas vara försumbar vid första
anblicken, men om man tittar på hela livscykeln har användningen av
energieffektiva lösningar en avsevärd potential för energi- och kostnadsbesparingar. Belimos ställdon säkerställer säker och energieffektiv
drift av reglerventiler.

R E D U C E R A D E N E R G IFÖRBRUKNING
–– Låg energiförbrukning
–– Lägre energikostnader
–– Lägre kostnad för elektrisk installation

Dynamisk övervakning av hållkraft

Det patenterade systemet för motorstyrning från Belimo består av
dynamisk övervakning av hållkraften. Detta säkerställer att endast
absolut nödvändig ström används för att hålla spjällen eller ventilerna i avsett läge. Det här kan minska den årliga energiförbrukningen
med upp till 70%.
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8. S
 jälvrengörande kulkonstruktion.
Säker drift, utan fastklibbning vid
nedsmutsning

Hög driftsäkerhet är avgörande inom alla områden och därmed även
i uppvärmnings- och kylapplikationer. Även här är reglerventilernas
konstruktion imponerande eftersom ventilerna är underhållsfria.
Fastklibbning av reglerenheten förhindras tillförlitligt genom den självrengörande kulkonstruktionen. Det säkerställer pålitlig aktivering av
uteffekten även efter längre stilleståndstider.

S J Ä LV R E N G Ö R A N D E K U LKO N S T R U K T I O N
–– Ingen fastklibbning efter stillestånd
–– Underhållsfri
–– Hög driftsäkerhet

För att kunna garantera en felfri reglerfunktion är det viktigt att säkerställa att
kontamineringar inte kan bilda avlagringar i ventilen.

Kontamineringsavlagringar förhindras tack
vare reglerventilens konstruktion.

Kontamineringar spolas ut ur reglerventilen.
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All inclusive.

Belimo är världsledande på marknaden och utvecklar innovativa
lösningar för reglering och styrning av värme-, ventilations- och
luftbehandlingssystem. Ställdon, reglerventiler och givare utgör
företagets kärnverksamhet.
Vi fokuserar alltid på kunden och levererar mer än bara produkter. Vi
erbjuder ett komplett utbud av ställdons- och givarlösningar 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,
energieffektivitet, säkerhet, installation och underhåll.
Kort sagt: små enheter, stor påverkan.

5 års garanti

På plats jorden runt

Komplett produktsortiment

Erkänt hög kvalitet

Korta leveranstider

SV– 2021 – Med förbehåll för tekniska ändringar

Kompetent support

BELIMO AB
Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka
Tel.: + 46 8 464 0700, info@belimo.se, www.belimo.se

