
Multifunkčný Belimo Energy Valve™. 
Prehľadná kontrola spotreby energie  
s podporou Belimo Cloud.



Belimo Energy ValveTM, ktorá sa skladá z guľového regulačného 2 cestného ventila, elektronického merania 
prietoku, dvoch snímačov teploty a pohonu s integrovanou logikou, spája mnoho funkcií v jedinej, ľahko inštalovateľ-
nej jednotke.

Prednosti tejto inteligentnej armatúry sú určené hlavne pre majiteľov domov, prevádzkových manažérov budov, 
inštalatérov a systémových integrátorov. Výhody tejto technologie sofort erkenne 

• Rýchly a spoľahlivý návrh ventila a jednoduché uvedenie do prevádzky

• Úspora energie vďaka automatickému, kontinuálnemu hydraulickému vyregulovaniu

• Zaistenie správneho množstva vody pri tlakovej zmeny a v čiastočnej záťaži

• Efektívnú prevádzku zabezpečuje Delta-T management

S integráciou Belimo Energy ValveTM do Belimo Cloud, umožňuje užívateľom vytvárať svoj vlastný užívateľský 
účet, kedykoľvek dostupný, prehľadný v spotrebe energie pri aplikáciach chladenie / kúrenie.

Viete, kde sa vám ztráca energia.



Prehľadný

Komunikačný

Efektívný

Optimalizované kompletné riešenie –
teraz na báze Cloud.

Belimo Energy Valve ™ je internetové zariadenie (IoT) - inteligentný tlakovo nezávislý ventil s 
pripojením na Belimo Cloud. Jedinečné vlastnosti, ako je Delta- T Manager, alebo možnosť 
priameho riadenia výkonu, stanovujú jasné pravidlá, ako zvýšiť efektivitu a znížiť náklady.

Integrovaná logika a snímače poskytujú presné informácie o 
výkone tepelného výmenníka. Údaje z monitorovania výkonu 
budú využité na monitorovanie výkonu systému po celú dobu 
životnosti výmenníka, a ak to bude potrebné, budú údaje 
použité pre optimalizovanie.

Cloud-pripojenie optimalizuje a sleduje spotrebu energie a 
poskytuje analýzu pre zlepšenie kvality výrobkov a systému. 
Integrovaná multi- komunikácia umožňuje pokročilú systémovú 
integráciu s Modbus RTU a TCP / IP, BACnet MS / TP, BACnet 
IP, Belimo MP-bus® a analógové pripojenie.

Delta T zabráni pôsobeniu Low Delta-T-Syndrom. Tým sa 
dosiahne zvýšenie účinnosti systému zníženie nákladov na 
prevádzku zariadení. Riadenie výkonu umožňuje tlakovo a 
tepelne nezávislé riadenie výkonu výmenníka.



Kde je regulácia výkonu  
oveľa jednoduchšia ako v minulosti.

Užívateľské funkcie v jednej ventilovej jednotke …

Kontrola a vyregulovanie 
Kontrola od pracovného 

uhla ventila, prietoku, 
alebo príkonu pre 

perfektnú reguláciu 
výmenníka. 

Dohľad 
Integrierter Webserver.

Novinka 
Multibus-pripojenie 

Bus-pripojenie do BACnet, 
MP-Bus® a Modbus  

s tým istým ventilom

Regulácia výkonu a integrovaná Delta-T-Manager-Logika sleduje 
výkon výmenníka tepla na podklade jeho prechodovej 

charakteristiky, optimalizuje množstvo odovzdanej energie tým, že 
kontroluje a limituje teplotný rozdiel delta T.

Elektronická opcia pre bezpečnú prevádzku  
Elektrická havárijná funkcia pre vysokú 

prevádzkovú bezpečnosť pri výpadku napájacieho 
napätia.



… a niektoré Top funkcie.

Meranie
Párované snímače pre 
lepšie meranie rozdielu 
teplôt.

Meranie
Párované snímače pre lepšie 
meranie rozdielu teplôt.

Meranie
Prietokomer pre presné 
meranie v širokom 
rozsahu prúdenia.

Uzatvorenie
Žiadny únik z titulu netesnosti,vďaka 
vzduchotesnému uzatvoreniu 
regulačného ventila.

Novinka
Webserver-Design 
Nové užívateľské rozhranie s 
intuitívnym Startup-Asistenti - 
sprievodcovia pre uvedenie do 
prevádzky v niekoľkých krokoch.

Novinka
Glykol-kontrola obsahu ako Opcia 
je exkluzívna funkcia BelimoEnergy Valve ™, pokročilá logika 
použitá pre stanovenie percentuálneho obsahu Glykol v 
monitorovanom systéme.



Kde nezávislosť vytvára výnimočné 
hodnoty.
Budúcnosť začína práve teraz. S integráciou Belimo Energy ValveTM do Belimo Cloud, umožňuje užívateľom 
vytvárať svoj vlastný užívateľský účet, kedykoľvek dostupný, prehľadný v spotrebe energie pri aplikáciach chlade-
nie / kúrenie.Prístup k Belimo Online-Services- službám od Belimo, uľahčuje život a umožňuje užívateľovi vždy 
používať zariadenie s optimálnou bezpečnosťou.

Belimo Cloud-Optimalizovanie vykresľuje 
plne využitie energetického potenciálu

Belimo Cloud vytvorí prehľadnú zprávu o 
výkonoch, s možnosťou preposlať  e-mailom

Belimo Support umožňuje ešte lepšiu podporu vďaka 
Cloud-pripojeniu

On-line aktualizácie Belimo Cloud zaisťujú že 
Belimo Energy ValveTM je v každom čase v 
aktuálizovanom stave.

Belimo Cloud umožňuje ľahký prístup ku všetkým 
údajom o celom pracovnom cykle Belimo Energy 
ValveTM

Optimalizovanie Delta-T a prietokových hodnôt

• Na cloudbáze Delta-T analýza, je k dispozícii a od-
porúčaná Belimo odborníkmi  pre nastavenie  efektívnej 
prevádzky.

• Výkon a stabilita systému sa zlepší.

Hlásenie o výkonoch 

• Belimo Cloud umožňuje dokonalý prehľad o aktuálnych aj 
historických údajov o výkonnosti, ako prietokov, spotreby 
energie, príkonu a Delta-T.

• Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú zobrazované v 
diagramoch.

Podpora cez Cloud

• Belimo poskytuje pomoc pri uvedení do prevádzky a 
optimálne nastavenie Belimo Energy ValveTM vo všet-
kých fázach prevádzky.

• Skúsení technici od Belimo pomáhajú používateľom pri 
riešení technických problémov.

Aktualizácia softvéru

• Der Belimo Cloud-Service poskytuje užívateľom pravi-
delnú aktualizáciu softvéru.

• On-line sťahovanie k vykonaniu aktualizácií je ľahšie ako 
kedysi.

Dlhodobý prístup k údajom

• Belimo Cloud ukladá celú históriuBelimo Energy ValveTM 
a jeho prevádzkové údaje v jednom úložisku.

• On-line databáza je základom pre optimalizáciu prevádz-
ky v budúcnosti.

SWISS QUALITY

rokov     záruka

Ďaľšia záruka
 pri Cloud-pripojení



Belimo Energy ValveTM

Menovitá svetlosť DN [mm] 15… 50 65…150

V
.
nom [l/s] 0.35…4.8 8…45

V
.
nom [l/min] 21…288 480…2700

Nastaviteľný maximálny prietok [l/min] 6.3... 288 216...2700

Teplota média: -10 °C...120 °C Prevádzkový tlak (ps): 1600 kPa

Plný rozsah od DN 15 do DN 150 mm

Dohľad na Energie
Ponúka kompletný 
prehľad tokov v systéme 

Delta-T-Management
Zaručuje permanentne 
efektívnú prevádzku

Kde inteligencia vytvára maximálnu 
účinnosť.

Optimalizácia prevádzky s Delta-T-Manager Riadi prevádzku chladičov alebo výmenníkov tepla s 
prietokom a výkonovo
zodpovedajúcim tepelným diferenčným spádom, nárast 
týchto hodnôt nad
stanovené prevádzkové parametre znamená zvyšenie 
nákladov na
prevádzku čerpadiel a pokles prestupu a výkonu vo 
výmenníkoch.

Efektívnu prevádzku týchto zariadení docielite s Belimo 
Energy ValveTM
veľmi jednoducho.Integrovaný Delta-T Manager 
spoľahlivo sleduje, aby
nastavené prevádzkové parametre pre tepelný 
diferenčný spád bol i dodržované.Nedovolí aby 
výmenníky boli len preplavované vodou bez
efektu výkonového prestupu tepla vo výmenníkoch.

Hodnota prietoku  ·V

Prechodová charakt. 
Zpiatočka chladenia

Teplotná diferencia
 Vstup/Zpiatočka

Nastaviteľná
 hranica Delta-T
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Všetko z jedného miesta.

Belimo weltweit: www.belimo.com

BELIMO Automation 
Handelsgellschaft m.b.H.
Ghegastraße 3

A-1030 Wienl

Austria

Ing. Vladimír Janotka

Tel. +421 905 506 178

vladimir.janotka@belimo.at

www.belimo.at
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5 rokov
záruka

Celý svet
z miesta

Kompletný
sortiment

Overená  
kvalita

Rozsiahlá 
podpora

Krátka doba 
dodania        


