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- rodzaj czujnika: kanałowy
- napięcie zasilania: 

15…24V DC / 24V AC
- stopień ochronny 
obudowy: 

IP65 / NEMA 4X
- sygnał wyjściowy: 

0..5V/0…10V DC, 
4…20mA 

(w zależności od typu)
- komunikacja: Modbus, BACnet 

(w zależności od typu)
- mierzony czynnik: powietrze
- 5 lat gwarancji

Innowacje zapewniające poczucie bezpieczeństwa
Niektóre cechy wyróżniające czujniki produkcji  
BELIMO to:
- unikatowa, ujednolicona obudowa, która umożliwia 
szybką instalację. Konstrukcja obudowy jest dopaso-
wana do produktów Belimo (siłowników, zaworów). 
Ponadto obudowa jest zgodna z wymaganiami ka-
tegorii ochronnej NEMA 4X / IP65; 
- pokrywa obudowy mocowana na zatrzaski – pierw-
sza na rynku o konstrukcji umożliwiającej otwiera-
nie i zamykanie bez użycia narzędzi, a jednocześnie 
spełniająca wymagania kategorii ochronnej NEMA 
4X / IP65. Pozwala na szybsze i bardziej niezawod-
ne wykonywanie prac montażowych;
- wyjmowana płytka montażowa – ułatwia montaż  
i instalowanie, ponieważ może być używana jako 
szablon do wiercenia otworów;
- zabezpieczenie wyjść przed odwróceniem polary-
zacji, zapobiega uszkodzeniu na skutek nieprawidło-
wego podłączania przewodów;
- bezpłatne oprogramowanie SelectPro umożliwia szyb-
kie i precyzyjne dobieranie parametrów czujników, jak 
również innych elementów instalacji HVAC.

Firma Belimo, światowy lider w produkcji siłowników 
i zaworów regulacyjnych do instalacji grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), 
rozpoczęła nowy etap swojej historii, wprowadzając 
do oferty szeroki wybór innowacyjnych czujników. 
Czujniki z serii 22D.. przeznaczone są do współpracy 
z systemami sterującymi, monitorującymi instalacje 
HVAC. Dzięki kanałowym czujnikom jakości 
powietrza z serii 22D.. można zapewnić optymalne 
warunki w pomieszczeniach, przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu zużycia energii.

Czujniki BELIMO –  
idealne dopełnienie oferty  
siłowników i zaworów

Czujniki jakości powietrza, temperatury, wilgotności, LZO, CO2

Bezproblemowe, niezawodne, funkcjonalne 
Czujniki Belimo cechują się wysoką jakością  
i niezawodnością, są łatwe do zainstalowania oraz kom-
patybilne z najważniejszymi systemami automatyzacji 
i sterowania budynku. Asortyment produktów obej-
muje czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności, 
ciśnienia, stężenia CO2 oraz lotnych związków orga-

nicznych (LZO), do zastosowań zewnętrznych, a także 
pomiarów w rurociągach oraz kanałach. Czujniki są 
objęte 5-letnią gwarancją oraz spełniają wymagania 
kategorii ochronnej NEMA 4X / IP65.
Czujniki mają kompaktową, modułową konstrukcję 
z mocowaną na zatrzaski pokrywą, którą można 
otwierać i zamykać bez użycia narzędzi. Wyjmowa-

na płytka montażowa pełni funkcję szablonu do wier-
cenia, dzięki czemu ich instalowanie i rozruch wymaga 
wykonania tylko kilku nieskomplikowanych czynności.

Dane techniczne:
 - mierzone wielkości: temperatura, wilgotność, LZO 
(lotne związki organiczne), CO2

Na czujniki jakości powietrza, temperatury, 
wilgotności, LZO, CO2 z serii 22D.. można 
głosować w konkursie NA NAJCIEKAWSZY 
PRODUKT FWSK 2018.
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