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Czujniki Belimo – szwajcarska dokładność i jakość
Belimo to czołowy przedstawiciel branży w zakresie innowacyjnych rozwiązań
do sterowania pracą instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Oferta handlowa przedsiębiorstwa obejmuje przede wszystkim siłowniki,
zawory z siłownikami i czujniki. Przykładem nowoczesnego podejścia
firmy jest zawór elektroniczny do równoważenia dynamicznego Belimo
EnergyValve, jedyne tego rodzaju urządzenie na rynku.
Priorytetem Belimo jest dostarczenie klientom
pełnych rozwiązań do utrzymania komfortu cieplnego. W ofercie firmy znaleźć można więcej urządzeń regulujących przepływ wody i powietrza
w instalacjach HVAC, grzewczych oraz chłodniczych. Produkty Belimo cechuje wysoka szwajcarska jakość potwierdzona pięcioletnią gwarancją.
Firma gwarantuje szybką dostawę w połączeniu
z kompleksową obsługą przez cały okres eksploatacji produktu. „Małe” urządzenia Belimo istotnie
przyczyniają się do zwiększenia komfortu, energooszczędności, bezpieczeństwa, umożliwiając
jednocześnie prostszy montaż i wykonywanie
prac konserwacyjnych. Innymi słowy są to małe
urządzenia, które mają wielki wpływ na poprawną i optymalną pracę instalacji HVAC.

cation) i za pomocą tego modułu i telefonu przeprowadzany jest proces rejestracji i uruchomienia
licznika. Liczniki wyposażono w moduły do komunikacji – MOD-bus, MP-bus, BACnet oraz przy użyciu konwertera – M-Bus. Nowością jest wbudowany WEBserwer, dzięki któremu z przeglądarki
internetowej (z komputera czy też telefonu) można wszystkie pomiary pobierać w łatwy i wygodny
sposób wszędzie, gdzie jest dostęp do internetu.

Nowatorskie technologie w licznikach

Dzięki wykorzystaniu chmury
Belimo, która jest całkowicie za
darmo, można zbierać wszystkie
pomiary ze wszystkich liczników
Belimo w jednym miejscu. Licznik został zbudowany w taki sposób, że demontaż elementów do ponownej certyfikacji nie wymaga wyłączenia całej instalacji.

EnergyValve – teraz również
z licznikiem MID

Liczniki energii Belimo
charakteryzują się przede
wszystkim nowatorskimi
rozwiązaniami technologicznymi niedostępnymi
u konkurencji. Liczniki są
wyposażone w moduły
NFC (near-field communi-

Dodatkowo licznik można zasilać za pomocą kabla ethernetowego. Dzięki zastosowaniu PoE
(Power over Ethernet) nie trzeba montować dodatkowego zasilacza dla urządzenia. Podłączając licznik do internetu, od razu zapewnione
jest również zasilanie.

Zawór EnergyValve jest urządzeniem, które zbiera
wiele funkcjonalności w jednym miejscu. EnergyValve składa się z elektronicznego miernika przepływu, zaworu kulowego oraz czujników temperatury. Urządzenie służy do regulacji instalacji
– do wyrównywania ciśnienia, kontrolowania ΔT,
zaworem odcinającym oraz od roku może również pełnić rolę certyfikowanego licznika ciepła.

5 lat gwarancji? My dajemy 7 lat!
Tak – na liczniki oraz zawory EnergyValve możemy udzielić aż 7 lat gwarancji! Jesteśmy pewni, że nasze urządzenia będą pracowały bez zarzutu przez okres dłuższy niż
standardowe 5 lat wymagane do ponownej certyfikacji.

W jaki sposób EnergyValve wyrównuje ciśnienie?
Dzięki miernikowi przepływu zawór cały czas
monitoruje przepływ w instalacji. Jeżeli instalacja została dobrze dobrana, a przepływy dobrze policzone, to stąd prosta droga do

utrzymania odpowiedniego ciśnienia. Dodatkowo dzięki zastosowaniu czujników temperatury
na zasilaniu oraz powrocie można regulować instalację nie tylko przepływem czy też pozycją zaworu, ale również i mocą. Jest to świetne rozwiązanie w momencie, gdy mamy na instalacji
np. wymienniki o określonej mocy, czy też najemcę, który kontraktuje ilość mocy. EnergyValve
będzie utrzymywał stałą moc – niezależnie od
przepływu czy też od temperatury. Wychodząc
naprzeciw nowym technologiom oszczędzania,
Belimo wprowadziło kolejny stopień regulacji –
regulacji ΔT. Co to jest ΔT? W skrócie to różnica temperatury na zasilaniu i na powrocie danej instalacji. Jeżeli ΔT jest niska – oznacza to,
że instalacja funkcjonuje nieprawidłowo i przyczynia się do olbrzymich strat. Więcej czynnika
musi zostać przepompowane oraz więcej trzeba go wytworzyć. Jest to szczególnie ważne
w instalacjach chłodniczych, gdzie koszt pompowania jest stosunkowo wysoki (duża ilość
czynnika musi być pompowana), a wzrost zużycia energii pompowania jest w potędze trzeciej w stosunku do ilości pompowanego czynnika oraz koszt samego jego wytworzenia jest
wysoki. EnergyValve będzie regulował w swoim zakresie pracę instalacji, a dodatkowo, dzięki menadżerowi ΔT, może się przyczynić do znaczących oszczędności.
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Zawór EnergyValve w skrócie:
- z certyfikatem MID – pełni rolę
pełnoprawnego licznika ciepła,
- wbudowany webserwer – dzięki czemu
w prosty sposób można nie tylko pobierać
dane z licznika, ale również nim sterować,
- technologia PoE – do jego pracy wystarczy
zasilanie z kabla ethernetowego,
- bezpłatną chmura Belimo – można
pobierać dane, a także sterować
każdym zaworem wpiętym do chmury.

Aby zapewnić
zdrowe
i komfortowe
warunki
w pomieszczeniach.

Liczniki Belimo – spełniają wszystkie
potrzebne normy
Czujnik przepływu dla wszystkich urządzeń oparty jest na sprawdzonej technologii ultradźwiękowej, stosowanej również w poprzednich wersjach
EnergyValve i EPIV. Jednak wydajność pomiaru
została ulepszona specjalnie, aby osiągnąć wyższy poziom dokładności i spełnić wymagania dotyczące dokładności klasy 2 PN-EN1434. Ta klasa
dokładności jest dominującą klasą dokładności
dla liczników energii na rynku UE. Należy pamiętać, że ta klasa dokładności jest zdefiniowana tylko dla czystej wody.

Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe Belimo
5 lat
gwarancji

Sprawdzona
jakość

Kompleksowa
obsługa

Dostępne
na całym świecie

Krótkie
czasy dostaw

Pełna oferta
produktów
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