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Cel: optymalizacja obiegów 
hydraulicznych

Wyzwanie
Obiegi hydrauliczne instalacji grzewczej były źró-
dłem nieustannych zmartwień osób nadzorujących 
pracę systemów technicznych w budynkach szpita-
la. Do wielu pomieszczeń i stref w szpitalu, o łącz-
nej powierzchni około 50 000 m², nie docierała od-
powiednia ilość gorącej wody, co było przyczyną 
skarg na zbyt niską temperaturę w pomieszczeniach. 
Początkowe próby sterowania obiegami hydrau-
licznymi przy użyciu ręcznie ustawianych regulato-
rów ciśnienia różnicowego okazały się bezowocne. 
zainstalowano też pompy, elementy wyposażono  
w deflektory hydrauliczne, a temperaturę wody za-
silającej instalację podwyższono do 90°c.ustawio-
no maksymalną wydajność pomp. Działania te spo-
wodowały większy przepływ wody w rurociągach,  
wskutek czego nasiliły się problemy hydrauliczne.  
W obszarach, w których występowały największe 

problemy, różnica między temperaturą wody zasi-
lającej a powracającej wynosiła zaledwie 5 k.

Ogromne koszty eksploatacyjne
zmiany te skutkowały znacznym wzrostem kosztów 
pracy pomp, zużycia paliwa, a także wytwarzaniem 
około miliona m3 pary rocznie, co przełożyło się na 
zwiększone obciążenie budżetu szpitala. 

Rozwiązanie: zawór Belimo Energy Valve™ 
tak działo się do czasu, gdy nadzorujący instalacje 
oraz ogrzewanie znaleźli odpowiednie rozwiązanie. 
Gdy wiosną 2013 roku zainstalowano zawory Beli-
mo energy Valve™ z wbudowaną funkcją monitoro-
wania zużycia energii, zespół opiekujący się instala-
cjami mógł przeprowadzić wizualizację problemów 
i stopniowo opracować ich rozwiązanie.
zastosowano innowacyjne rozwiązanie w obiegach roz-
dzielni 1, w których występowały największe problemy. 
rozdzielnia ta zasila budynki oddziałów szpitala, budy-
nek z mieszkaniami pracowników oraz hotel dla rodzin 

Duża liczba modernizacji przeprowadzonych w szpitalu Ludmillenstift w Meppen 
(Niemcy) w minionych latach, obejmujących rozbudowy i modyfikacje, doprowadziła 
do problemów w obiegach szpitalnej rozdzielni hydraulicznej. Problemy te 
ostatecznie rozwiązano dzięki użyciu zaworów Belimo Energy Valve™.

Belimo Energy 
ValveTM rozwiązuje 
problemy hydrauliczne

Pomyślne wdrożenie zaworów w szpitalu 
Ludmillenstift w Meppen w Niemczech

zawór energy Valve oraz monitor z informacjami 
o statusie pięciu zaworów energy Valve

Szpital stosuje też siłowniki Belimo do 
zaworów grzybkowych

Szpital Ludmillenstift w Meppen został założony ponad 160 lat temu, posiada 17 oddziałów 
specjalistycznych oraz 9 centrów interdyscyplinarnych i dysponuje 400 łóżkami. Jest w nim 
zatrudnionych około 1300 pracowników, w tym ponad 130 lekarzy. W ciągu roku z opieki  
w placówce korzysta około 18 000 pacjentów szpitalnych i 80 000 pacjentów ambulatoryjnych
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Poziom nasycenia oznacza osiągnięcie maksymalnej 
prędkości wymiany ciepła, która zależy od warunków 
pracy wymiennika (temperatury wody oraz tempera-
tury, wilgotności i przepływu objętościowego powie-
trza). aby uniknąć strat energii, urządzenia grzewcze 
(lub chłodnicze) oraz pompy obiegowe zasadniczo nie 
mogą pracować w strefie nasycenia. nieefektywnej 
pracy instalacji grzewczej lub chłodniczej zapobiega 

zawór Belimo energy Valve™, którego oprogramowa-
nie energy Valve tool oblicza optymalną różnicę tem-
peratury, którą można ustawić w zaworze i stale moni-
torować. Funkcja monitorowania zużycia energii 
pozwala też na analizowanie oraz przewidywanie prze-
pływu i zużycia energii w instalacji klimatyzacyjnej.

pacjentów. W kilku strefach zainstalowano łącznie osiem 
zaworów energy Valve, które poprzez standardowo wbu-
dowany interfejs Bacnet/iP podłączono do dotychcza-
sowego systemu automatyki budynku firmy Siemens.
Od chwili zainstalowania, zawory energy Valve, dzię-
ki precyzyjnie dostosowanym nastawom, na podsta-
wie pomiarów natężeń przepływu i temperatury wody, 
automatycznie regulują pracę wszystkich obiegów 
rozdzielni hydraulicznej. W wymiennikach ciepła we 
wszystkich pomieszczeniach i strefach podłączonych 
do rozdzielni zostały precyzyjnie zapewnione natęże-
nia przepływu wody i ciepła, rzeczywiście potrzebne 
do ogrzewania. znacznie zmniejszono ilość wody prze-
pływającej przez rurociągi w szpitalu. Ponadto, tem-
peratura wody zasilającej została obniżona do 75°c.

Znaczne obniżenie kosztów eksploatacji

różnica temperatury wody zasilającej oraz powra-
cającej jest teraz optymalna i wynosi od 15 do 20 k. 
zdemontowano uprzednio zainstalowane dodatko-
we pompy, a ponadto znacznie zmniejszono obcią-
żenie uzdatniaczy gorącej wody. Dzięki temu wy-
raźnie obniżono koszty eksploatacyjne szpitala.
technicy nadzorujący pracę instalacji chwalą sobie 
specjalną funkcję zaworów energy Valve – wbudowa-

nie serwera WWW, dzięki któremu precyzyjne dane do-
tyczące pracy instalacji (mierzone przez wbudowane 
czujniki przepływu masowego wody oraz temperatu-
ry wody) można wyświetlać bezpośrednio na laptopie 
albo komputerze stacjonarnym podłączonym do syste-
mu automatyki budynku. takie rozwiązanie pozwala na 
łatwe i szybkie sprawdzanie temperatury, przepływów 
wody oraz przepływów ciepła w poszczególnych obie-
gach hydraulicznych. Baza 
danych, w której są zapisy-
wane dane robocze, po-
zwala też na przyporząd-
kowanie ilości zużytego 
ciepła do pomieszczeń, 
stref lub oddziałów (miejsc 
powstawania kosztów).

Oszczędność energii 
dzięki monitorowaniu 
danych
ilość ciepła oddawanego 
(lub odbieranego) przez 
wymiennik rośnie wraz ze 
wzrostem natężenia prze-
pływu w wymienniku, ale 
tylko do pewnej wartości. 

zawór, elektroniczny regulator natężenia przepływu  
oraz miernik zużycia energii jako jedno urządzenie

Zalety rozwiązania
• Skuteczne regulowanie natężenia przepływu i sprawności wymiennika ciepła, a także 
monitorowanie różnicy temperatury.
• Automatyczna kompensacja hydrauliczna oparta na ciągłym pomiarze natężenia przepływu.
• Monitorowanie zużycia energii za pośrednictwem wbudowanego serwera WWW oraz 
sieci Bacnet iP, Bacnet MS/tP lub szyny MP-Bus®.
• Łatwe optymalizowanie pracy systemu dzięki analizowaniu danych w oprogramowaniu 
narzędziowym Belimo energy Valve™.
• Dostęp do danych oraz ustawień poprzez Internet.
• Zakres temperatury pracy: od -10°C do 120°C.
• 11 średnic nominalnych: od DN15 do DN150.Elektroniczne układy pomiarowe

Siłownik

Wbudowany 
serwer www

Zawór z kryzą regulacyjną
Rurka pomiarowa z czujnikiem 
prędkości przepływu

Czujniki temperatury

Budynek  F Budynek  G Budynek 
mieszkalny

 Budynek  D Budynek D 
– część dobudowana

 

Budynek  A
Hotel

Budynek  B

Rozdzielnia 1

zastosowanie zaworów energy Valve w poszczególnych rurociągach 
powrotnych obiegów rozdzielni 1

Przy użyciu oprogramowania Belimo energy Valve™ 
tool można wczytywać oraz analizować wszystkie dane 
zarejestrowane przez zawór energy Valve. Oprogramowanie 
pozwala na przejrzyste wizualizowanie oraz optymalizowanie 
stabilności i charakterystyk początkowych systemu, a także 
wielu innych czynników wpływających na zużycie energii

korzystając z oprogramowania energy Valve tool można też 
wyznaczyć charakterystykę wymiennika ciepła, a z wykresu 
wydajności – określić poziom nasycenia. aby zapobiec 
nadmiernemu przepływowi wody przez wymiennik ciepła, 
w zaworze można ustawić minimalną wartość różnicy 
temperatury. taka metoda regulacji pomaga oszczędzać 
energię oraz obniżać koszty eksploatacyjne
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