Energibesparingar
som syns.

Multifunktionella Belimo Energy Valve™
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Belimo Energy Valve™

Ha koll på vart
energin tar vägen.

Belimo Energy Valve™ ger tryckoberoende flödesreglering och
transparent övervakning av uppvärmnings- och kylningssystem
och ser till att det inte drivs med för låg temperaturspridning (delta
T). Genom mätning, beräkning och visualisering av viktig systemdata och med prestandarapporter 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.

Belimo Energy Valve™
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En optimerad och heltäckande
lösning – nu molnbaserad.
Belimo Energy Valve™ är en IoT-enhet (IoT: Internet of Things), dvs.
en intelligent tryckoberoende ventil som kan anslutas till Belimo
Cloud. Unika funktioner som Delta-T Manager eller direkt effektstyrning erbjuder tydlighet, förbättrar effektiviteten och sänker kostnaderna.

Transparent

	Integrerade givare och logik tillhandahåller exakta data
om värmeväxlarens effekt. Energiövervakningsdata används för att verifiera systemprestandan under hela livscykeln och för optimering när så krävs.

Ansluten

	Belimo Cloud-applikationen övervakar energiförbrukningen och tillhandahåller beräkningar för att förbättra produktens och systemets kvalitet. Kommunikation via
Modbus, BACnet, MP-Bus eller analog anslutning möjliggör flexibel systemintegration.

Effektiv

	Ökad effektivitet tack vare effektövervakning. Med Belimo Energy Valve™ vet du alltid vart energin tar vägen.
Effektstyrningen möjliggör tryck- och temperaturoberoende styrning av uteffekten vid värmeväxlaren.

”Standarden fungerar bra,
men om du vill gå ett steg
längre krävs skräddarsydda lösningar. Tack vare
Belimo Energy Valve™
kan vi uppfatta
värmesystemets exakta
energikrav och producera
exakt den mängd värme
som faktiskt behövs.”
Samuel Lorez, Technical Manager
Lenzerheide Bergbahnen AG
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Belimo Energy Valve™

Mervärde med
Belimo Energy Valve™.
Att underlätta arbetet, minska utgifterna och förhindra felkällor var
viktiga aspekter för utvecklingen av Belimo Energy Valve™.

Fördelar som

Teknikkonsulter:

—— Mindre planeringsarbete och tidsbesparing tack
vare enkelt ventilval
—— Automatisk hydraulisk balansering vid varje
belastningstillstånd
—— Enkel anpassning till effektändringar
—— Särskilt utformade planeringshjälpmedel och
dokument som hjälper dig i ditt dagliga arbete

Installatörer:

—— Minskade kostnader, och tidsbesparing med en
allt-i-ett-lösning
—— Ingen komplicerad hydraulisk balansering krävs
—— Enkel igångkörning med bara några steg med en
intuitiv uppstartningsassistent

Systemintegratörer:

—— Valfri styrning (BACnet, Modbus, MP-Bus eller
analog signal)
—— Energioptimering genom datatransparens
—— Anslutning till Belimo Cloud
—— Funktionsövervakning i realtid

Driftansvariga:

—— Hög transparens och effektivitet genom energi- och
systemövervakning
—— Systemsäkerhet garanteras genom mätning av
glykolinnehållet och säkerhetsfunktion
—— Optimeringsalternativ under drift
—— Maximal komfort med minimala driftskostnader under
hela livscykeln

Belimo Energy Valve™

En överblick över de viktigaste
funktionerna
En titt på de fyra områdena planering, installation, integration och
drift framhäver fördelarna med den unika Belimo Energy Valve™.

Teknikkonsulter
Automatisk hydraulisk
balansering
Mätning av
glykolinnehåll
Optimering via molnet
Tidsbesparing
Systemövervakning
Transparens
Enkel omvandling
Flexibel installation
Energieffektivitet
Allt-i-ett-lösning

Installatörer

Systemintegratörer

Driftansvariga
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Belimo Energy Valve™

Den multifunktionella
allt-i-ett-lösningen.
Belimo Energy Valve™, som består av en 2-ports eller 3-ports reglerventil, en flödesmätare, två temperaturgivare och ett ställdon
med integrerad logik, kombinerar flera funktioner i en enda enhet
som dessutom är lätt att installera.
Denna allt-i-ett-lösning minskar investeringskostnaderna jämfört
med konventionella lösningar. Dessutom är installationskostnaderna lägre, den hydrauliska balanseringen är avsevärt förenklad och
enkla anpassningar är möjliga för omvandlingar.

Inköpslista
1 Belimo Energy Valve P

Mätning

	Integrerade givare för mätning av temperaturspridningen, flödet (inkl. kompensation av glykolinnehåll) och
därmed effekten.

Styrning

	Styrning av ventilläget, flödet eller effekten för perfekt
styrning av värmeväxlaren.

Injustering

	Belimo Energy Valve™ säkerställer alltid korrekt vattenmängd – även om differentstrycket ändras och vid drift
med partiell belastning.

	Isolering

	Inget läckage tack vare en reglerventil med bubbeltät
förslutning

	Energiövervakning

	Belyser optimeringspotential genom registrering av all
systemdata.

1 reglerventil
1 injusteringsventil
1 flödesgivare
2 temperaturgivare
1 komplex beräkning
30 min hydraulisk balansering
30 min för monteringsarbete

Belimo Energy Valve™
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Modern hydraulik i olika
applikationer.
För att säkerställa hög energieffektivitet i byggnader blir det allt viktigare med effektiva uppvärmnings- och kylsystem.
För energieffektiv drift i uppvärmnings- och kylningssystem är hydraulik av enorm betydelse eftersom den utgör länken mellan generering, fördelning och förbrukningsystemet.

Modern hydraulik med
intelligenta komponenter
Att använda lämpliga kretsar och välja rätt komponenter, såsom
pumpar som är inställda efter gångtid eller tryckoberoende ventiler,
gör det möjligt att implementera ett modernt system som är anpassat till samtliga systemkomponenter. "Intelligenta" komponenter
krävs för att synliggöra energiflöden och förhindra över- eller undertillförsel av systemkomponenter. En mätnings- och anpassningscykel är därmed oundviklig.

EGENSKAPER FÖR OPTIMAL OCH
ENERGIEFFEKTIV EFFEKTÖVERFÖRING:
– Fullständig systemövervakning (t.ex.
förbrukarens inverkan på värme/
kylsystemet)
– Lämpliga hydrauliska kretsar (fördelare,
förbrukare)
– Enhetlig mätning av temperatur och
volymetriskt flöde för exakt effektstyrning
– Lämpligt pumpbeteende (proportionellt
reglerad pump)

Allt-i-ett-egenskaperna hos Belimo Energy Valve™ tillhandahåller effektstyrning för tryck- och temperaturoberoende drift.

2-portsapplikationer

Flödesstyrning

Luftvärmare

(injektionskrets)

(injektionskrets)

3-portsapplikationer

Strypkrets

Framlednings-

Temperaturregulator

temperaturregulator

för tilluft

(utekompenserad)

	Belimo Energy Valve™-symbolen
	
är tillgänglig för CAD planeringsverktyg (standardfärg svart).

Belimo Energy Valve™

Driftoptimering
på ett enkelt sätt.
”Låg delta T”-syndromet

Ineffektivt område

Övervakningen av temperaturspridningen (delta T) krävs för att säkerställa effektiv systemdrift under hela livscykeln. Om ett uppvärmnings- eller kylningssystem drivs med för mycket vatten kan detta
inte omvandlas till högre uppvärmnings- eller kylningskapacitet. I
sådana fall minskar temperaturspridningen mellan försörjning och
retur. Det så kallade "låg delta T"-syndromet inträffar. Detta försämrar effektiviteten för hela systemet och ökar energikravet för pumparna och generatorn. Möjliga orsaker till "låg delta T"-syndromet är
driftrelaterad nedsmutsning av värmeväxlaren, felaktigt dimensionerade reglerventiler, brist på hydraulisk balansering och differentialtrycksvariationer.

Effekt/temperatur
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Justerbart
gränsvärde för delta T
Flödeshastighet
Uteffekt

Temperaturspridning

Delta-T Management från Belimo

Delta-T Manager som är integrerad i Belimo Energy Valve™ är en
funktion som kontinuerligt mäter temperaturspridningen och jämför den med det systemspecifika gränsvärdet. Om den underskrider
detta justerar Belimo Energy Valve™ automatiskt flödet så att endast
den mängd vatten som faktiskt behövs för att uppnå den önskade
effekten används. Detta innebär att den integrerade logiken förhindrar att "låg delta T"-syndromet inträffar och säkerställer maximal
komfort med lägsta möjliga energiförbrukning. Alla värden kan på
ett bekvämt sätt observeras via Belimo Cloud och kan även justeras
när som helst under driften. För ännu högre energieffektivitet kan
hantering av Delta-T även utföras av Belimo-experter genom Belimo
Cloud.

36%

Bygg- och konstruktionsbranscherna står
tillsammans för 36 % av den globala slutliga energiförbrukningen och nästan 40 % av
de totala direkta och indirekta koldioxidutsläppen.
(Källa: Internationella energiorganet, 2019,
www.iea.org/topics/energyefficiency/buildings)

Belimo Energy Valve™

Mervärde genom
intelligent nätverkande.
Potential för nätverksuppkopplade
byggnader
Belimo använder IoT-teknik för att uppfylla framtida behov när det
gäller nätverksuppkopplade byggnader för högre effektivitet och
bekvämlighet. Med hjälp av molnanslutningen eller flera busskommunikationer kan byggnader enkelt optimeras, förvaltas och
underhållas tack vare Belimo Energy Valve™.

Multifunktionella Belimo Energy Valve™
med anslutning till Belimo Cloud
Optimeringen i Belimo Cloud utnyttjar energipotentialen till fullo.
Molnbaserade utvärderingar tillhandahåller de rekommenderade
delta-T-inställningarna för effektiv drift. Systemets prestanda och
stabilitet förbättras.
Belimo-supporten är dessutom ett stöd vid igångkörning och optimal justering av Belimo Energy Valve™ i samtliga driftfaser. Erfarna
tekniker från Belimo hjälper användare att lösa tekniska problem.
Belimo Cloud tillhandahåller enkel åtkomst till alla data under hela
livscykeln för Belimo Energy Valve™. Uppdateringar för programvara
online ser till att Belimo Energy Valve™ alltid är uppdaterad. Prestandarapportering erbjuder även en tydlig rapport som lägger fram aktuella och tidigare prestandadata, såsom flöde, energiförbrukning, effektkrav och delta T. En annan fördel med molnanslutningen är den
förlängda garantin från fem till sju år.

Mångsidig busskommunikation

Belimo Energy Valve™ kan inte bara styras via molnet, den har även
stöd för de vanligaste kommunikationsprotokollen för fastighetsautomation (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus). Även med konventionell styrning med hjälp av analoga positionssignaler kan buskommunikationen användas för att övervaka och förbikoppla.
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Belimo Energy Valve™

Beprövad logik med
exklusiva funktioner.
Fördelar – en överblick

–	Snabb och pålitlig dimensionering samt enkel
igångkörning
–	Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
–	Ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs vid ändringar i differenstryck och vid drift med partiell
belastning
–	Effektiv drift garanterad med Delta-T Manager
–	
Intelligent nätverkande

Flödesmätning med glykolkompensation

Belimo Energy Valve™ ger korrekt och reproducerbar flödesmätning
av vatten och vatten/glykol-blandningar i samtliga uppvärmnings-,
ventilations- och luftkonditioneringsapplikationer. Den integrerade, patenterade logiken för temperatur- och glykolkompensation innebär att manuell kalibrering inte behövs. Vid behov kan det uppmätta glykolinnehållet tas fram i övervakningssyfte.

Reglerventilteknik

Den tättslutande reglerventilen förhindrar internt läckage i stängt
läge och därmed oönskad förbrukning vid nollbelastning. Den självrengörande effekten förhindrar att styrelementet fastnar och säkerställer pålitlig aktivering av kylnings- och uppvärmningskraften.
Även låga uppvärmnings- och kylningskapaciteter (lägsta partiella
belastningsområden) är mycket enkla att styra eftersom det saknas
ingångshopp i ventilens öppningsintervall. Den låga höjden minskar
utrymmesbehovet och ökar även konstruktionsfriheten.

Fler än 20 000 sålda

Prisbelönad

Belimo Energy Valve™

Ett komplett produktsortiment.

3-portsversionen av Belimo Energy Valve™

Den innovativa ventiltekniken, särskilt utformad för användning i
blandkretsar med lågtrycksfördelare, finns nu som 3-portsversion.
När den används i blandkretsar med lågtrycksfördelare fastställs
det konstanta flödet av konsumenten via en sekundärpump.
Den nya 3-ports Belimo Energy Valve™ styr blandningsförhållandet
för reglerväg och bypass. För energiövervakning används både temperaturgivare och flödesmätning i den primära kretsen för att övervaka och reglera den effekt som levereras vid värmeväxlaren.

Belimo Energy Valve™ som 2-ports- och 3-portslösning

Temperatur på medium: –10...120 °C
Systemtryck (ps): 1600 kPa

Nominell diameter
DN

Justerbart flöde
Vmax [l/s]

Justerbart flöde
Vmax [l/min]

15...50

1,44…4,8

86,4…288

65...150

13,5…45

810…2700

15...50

1,44…4,8

86,4…288
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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

EN – 09.2019 – Med förbehåll för tekniska ändringar

Kompetent support

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

