
Belimo Energy Valve™. 
Przejrzyste monitorowanie zużycia 
energii dzięki chmurze Belimo.
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Belimo Energy ValveTM to pojedyncze, wielofunkcyjne i łatwe do zainstalowania urządzenie, które składa się z 2-drogowego 
kulowego zaworu regulacyjnego, czujników temperatury i siłownika z wbudowanym regulatorem.

Właściciele i zarządcy budynków, a także instalatorzy i integratorzy systemów natychmiast docenią zalety tego inteligentne-
go urządzenia:

• możliwość szybkiego i niezawodnego projektowania, a także łatwe wykonywanie rozruchu,

• oszczędność energii ze względu na automatyczną, ciągłą kompensację hydrauliczną,

• zapewnianie prawidłowej ilości wody przy zmianach różnicy ciśnień oraz przy obciążeniach częściowych,

• zapewnienie optymalnej pracy wymienników ciepła dzięki funkcji Delta-T Manager.

Zawór Belimo Energy ValveTM współpracuje teraz z chmurą Belimo, dzięki czemu użytkownik korzystając z indywidualnego 
konta może mieć pełny dostęp do informacji o zużyciu energii w instalacji chłodniczej lub grzewczej – w dowolnej chwili 
i z każdego miejsca na świecie.

Wiesz dokąd płynie energia.
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Zoptymalizowane i kompletne  
rozwiązanie wykorzystujące
chmurę BELIMO.
Belimo Energy Valve™ zalicza się do urządzeń wykorzystujących technologię IoT (Internet przedmiotów) – 
jest inteligentnym zaworem z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, połączonym z chmurą Belimo. 
Jedyne w swoim rodzaju funkcje, takie jak Delta-T-Manager, czy możliwość bezpośredniego regulowania 
mocy, zapewniają przejrzystość danych, zwiększają efektywność energetyczną oraz pozwalają na obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych.

Zintegrowany regulator oraz czujniki zapewniają dostęp do dokład-
nych danych o mocy i sprawności wymiennika ciepła. Dane zbierane 
dzięki monitorowaniu zużycia energii są wykorzystywane do 
kontrolowania i optymalizowania zużycia energii w instalacji w 
całym okresie eksploatacji.

Połączenie z chmurą pozwala na optymalizowanie oraz monitorowa-
nie zużycia energii oraz zapewnia dostęp do analiz umożliwiających 
podwyższenie jakości produktu oraz systemu. Udoskonalony 
interfejs komunikacyjny daje szersze możliwości integrowania 
z systemami wyższego poziomu wykorzystującymi protokoły 
Modbus RTU i TCP/IP, BACnet MS/TP, BACnet IP, szynę Belimo 
MP-Bus®, czy sygnały analogowe.

Funkcja Delta-T Manager pozwala zapobiec pracy instalacji przy zbyt 
małej różnicy temperatur na wymienniku ciepła. Dzięki temu można 
zwiększyć sprawność energetyczną instalacji, a tym samym obniżyć 
koszty eksploatacji. Regulacja mocy pozwala na kontrolowanie mocy 
oddawanej przez wymiennik ciepła w sposób niezależny od ciśnienia 
oraz temperatury.
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Regulacja mocy łatwiejsza 
niż kiedykolwiek wcześniej.
Użyteczne funkcje dostępne w  jednym zaworze…

Regulacja i kompensacja 
Kontrolowanie położenia 

zaworu, przepływu oraz 
mocy pozwala na idealne 

sterowanie pracą 
wymiennika ciepła. 

Monitorowanie 
Wbudowany serwer WWW.

NOWE 
Interfejs kompatybilny z różnymi 

protokołami komunikacyjnymi 
Ten sam zawór może być 

podłączany  
do sieci BACnet, MP-Bus® 

oraz Modbus.

Regulacja mocy oraz zintegrowana funkcja Delta-T Manager 
umożliwiają monitorowanie mocy wymiennika ciepła oraz 

optymalizowanie jego sprawności energetycznej poprzez ograniczenie
różnicy temperatur.

Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa  
Elektryczna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca przy 

zaniku zasilania ustawienie zaworu w odpowiednim 
położeniu.
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… oraz kilka nowych zalet.

Pomiar
Dwa czujniki umożliwiające 
dokładniejszy pomiar 
różnicy temperatur.

Pomiar
Dwa czujniki  
umożliwiające dokładniejszy 
pomiar różnicy temperatur.

Pomiar
Przepływomierz 
gwarantujący dużą 
dokładność pomiaru w 
szerokim zakresie natężeń 
przepływu.

Odcinanie
Brak przecieków ze względu na kulowy zawór 
regulacyjny gwarantujący szczelne 
zamknięcie.

NOWE
Nowa wersja serwera WWW 
Nowy interfejs użytkownika 
z intuicyjnym asystentem rozruchu 
pozwalającym na szybkie i łatwe 
uruchomienie urządzenia w kilku 
krokach.

NOWE
Opcjonalne monitorowanie stężenia glikolu 
Wyjątkowa funkcja zaworu Belimo  
Energy Valve™, oparta na zaawansowany algorytmie,
pozwalająca na monitorowanie
stężenia glikolu w instalacji.
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Wyjątkowe korzyści dzięki 
niezależności.
Przyszłość zaczyna się już teraz. Zawór Belimo Energy Valve™ współpracuje teraz z chmurą Belimo, dzięki 
czemu użytkownik korzystając z indywidualnego konta może mieć pełny dostęp do informacji o zużyciu energii 
w instalacji chłodniczej lub grzewczej – w dowolnej chwili i z każdego miejsca na świecie. Dostęp do usług 
on-line oferowanych przez Belimo ułatwia życie oraz daje użytkownikowi pewność, że urządzenia zawsze 
pracują z optymalnymi nastawami. 

Optymalizacja w chmurze Belimo pozwala na pełne 
wykorzystanie możliwości oszczędzania energii.

Chmura Belimo tworzy przejrzysty raport wydajności, 
który można łatwo przesłać pocztą elektroniczną.

Połączenie z chmurą gwarantuje jeszcze większą 
skuteczność pomocy udzielanej przez ekspertów 
Belimo.
 

Aktualizacje on-line dostępne w chmurze Belimo 
gwarantują, że w zaworze Belimo Energy ValveTM 
zawsze jest zainstalowana najnowsza wersja 
oprogramowania.

Chmura Belimo zapewnia łatwy dostęp do wszystkich 
danych przez cały okres eksploatacji zaworu Belimo 
Energy ValveTM.

Optymalizacja różnicy temperatur oraz natężenia 
przepływu

• Analiza danych w chmurze zapewnia dostęp do nastaw 
różnicy temperatur, polecanych przez ekspertów Belimo i 
gwarantujących energooszczędną pracę instalacji.

• Poprawa wydajności oraz stabilności systemu.

Raportowanie wydajności

• Funkcje raportowania dostępne w chmurze Belimo 
zapewniają pełny wgląd w bieżące oraz historyczne dane 
dotyczące pracy systemu, takie jak natężenia przepływu, 
zużycie energii, pobór prądu, czy różnice temperatur.

• Najważniejsze wskaźniki wydajności są przedstawiane 
na wykresach.

Pomoc techniczna realizowana w chmurze

• Dzięki pomocy technicznej zapewnianej przez Belimo 
można łatwiej przeprowadzić rozruch zaworu Belimo 
Energy ValveTM oraz optymalizować jego nastawy w 
całym okresie eksploatacji.

• Doświadczeni technicy z firmy Belimo pomagają użytkow-
nikom rozwiązywać różne problemy techniczne.

Aktualizacje oprogramowania

• W chmurze Belimo są regularnie udostępniane aktuali-
zacje oprogramowania.

• Funkcja pobierania on-line sprawia, że aktualizowanie 
jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Dostęp do danych przez cały okres użytkowania

• Dzięki chmurze Belimo cała historia zaworu  Belimo 
Energy ValveTM oraz jego parametry robocze  
są przechowywane w jednym miejscu.

• Baza danych on-line stanowi podstawę do optymalizowa-
nia pracy w przyszłości.

SWISS QUALITY

Jahre    Garantie

Erweiterte Garantie
bei Cloud-Anbindung
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Zawór Belimo Energy ValveTM

Średnica nominalna DN [mm] 15… 50 65…150

V
.

nom [l/s] 0.35…4.8 8…45

V
.

nom [l/min] 21…288 480…2700

Nastawialne maksymalne natężenie przepływu 
[l/min]

6.3... 288 216...2700

Temperatura czynnika: -10 °C...120 °C Ciśnienie w instalacji (ps): 1600 kPa

Pełny zakres średnic nominalnych od DN 15 do DN 150 mm

Monitorowanie zużycia 
energii
Zapewnia pełny wgląd 
w parametry robocze 
instalacji.

Kontrolowanie różnicy 
temperatur
Zapewnia efektywną pracę 
instalacji w każdej chwili.

Maksymalna sprawność 
dzięki inteligentnym funkcjom.

Optymalizacja pracy dzięki funkcji Delta-T Manager Jeżeli chłodnice lub nagrzewnice pracują przy zbyt dużym 
natężeniu przepływu, a tym samym przy zbyt małej różnicy 
temperatur, to powyżej pewnej wartości natężenia przepływu 
dalszy wzrost mocy pobieranej przez pompy oraz urządzenia 
grzewcze/chłodzące nie przekłada się na wzrost mocy 
oddawanej przez wymiennik ciepła.

Kontrolowanie różnic temperatur, realizowane przez funkcję 
wbudowaną w zawór Belimo Energy Valve™ lub przez 
ekspertów za pośrednictwem Chmury Belimo, zawsze 
gwarantuje efektywną pracę instalacji. Dzięki temu nie 
występuje już ryzyko, że w wymienniku ciepła będzie 
występował zbyt duży przepływ czynnika.

Natężenie przepływu ·V

Moc oddawana 
przez wymiennik 
ciepła
Różnica temperatur 
zasilanie/powrót

Nastawialna 
graniczna wartość 
różnicy temperatury
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Pełna oferta.

Ogólnoświatowa strona Belimo: www.belimo.com

BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Jutrzenki 98
02-230 Warszawa
Tel. +48 22 886 53 05
Fax +48 22 886 53 08

info@belimo.pl
www.belimo.pl
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5 lat 
gwarancji

Dostępne 
na całym 
świecie
 

Pełna ofer-
ta wyrobów
 

Sprawd-
zona  
jakość

Komplekso-
wa obsługa

Krótkie 
czasy 
dostaw
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