Woda jest częścią nas.

Zawory do instalacji grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
oraz siłowniki obrotowe
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Zawory oraz siłowniki obrotowe firmy Belim

Maksymalna szczelność, różne rodzaje sterowania: zamknij/otw
Zarówno w przypadku nowych instalacji, jak i modernizacji lub prac
konserwacyjnych, zawory i siłowniki Belimo gwarantują doskonałe
funkcjonowanie, zwiększenie sprawności energetycznej oraz
maksymalne oszczędności we wszystkich obiegach wodnych
instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Innowacyjna technologia zaworów
Innowacyjne rozwiązania firmy Belimo, takie jak rewolucyjne 6-drogowe
zawory z kryzą regulacyjną do sufitów grzewczych i chłodniczych, zawory motylkowe
oraz kulowe zawory regulacyjne przystosowane do wysokich temperatur, nieustannie
ustanawiają nowe standardy. Oprócz kulowych zaworów regulacyjnych z przepływem
niezależnym od ciśnienia (PICCV), Belimo oferuje zawory EPIV z przepływem
niezależnym od ciśnienia, wyposażone w elektroniczny regulator przepływu i dostępne
w wersjach o średnicach nominalnych od DN 65 do DN 150.

Zawory z kryzą regulacyjną
z przepływem niezależnym od ciśnienia
do rozdzielni ciepła oraz węzłów cieplnych

Kulowe zawory regulacyjne do pomieszczeń z urządzeniami wentylacyjnymi,
systemów klimatyzacji częściowej oraz
uzdatniania wtórnego

Zawory 6do sufitów
klimakonw

DN 15 do DN 50
bez funkcji
bezpieczeństwa

DN 10 do DN 80
bez funkcji
bezpieczeństwa

DN 15
bez funkc
bezpiecze
analogowe

DN 10 do DN 80
z funkcją
bezpieczeństwa
(3-drog. maks. DN 50)

DN 15
z siłownik
obrotowym
o zoptyma
wymiarach

Spójna filozofia stosowania siłowników
Oferujemy szeroki wybór siłowników o dużym momencie obrotowym, z funkcją
bezpieczeństwa lub bez niej. Wszystkie nasze siłowniki zostały zaprojektowane zgodnie z jedną, spójną filozofią sterowania, a także współpracują z identycznymi akcesoriami. Takie podejście ułatwia projektowanie, jak również pozwala na obniżenie kosztów montażu, obsługi i konserwacji. Nasza oferta obejmuje siłowniki ze specjalnymi
obudowami ochronnymi do pracy w zanieczyszczonej atmosferze, jak również szybko
działające siłowniki umożliwiające realizowanie najbardziej skomplikowanych zadań
regulacyjnych.
Niskie koszty integracji z BMS

DN 15 do DN 50
z funkcją
bezpieczeństwa
DN 65 do DN 150
z elektroniczną
regulacją natężenia
przepływu

Dzięki siłownikom obrotowym z protokołem cyfrowym, do jednej pętli szyny
Belimo MP-Bus® można podłączyć maksymalnie osiem różnych urządzeń sterujących
T

wraz z jednym czujnikiem aktywnym lub pasywnym i zintegrować je w system
wyższego poziomu zarządzany przez nadrzędny kontroler MP. Dzięki temu, koszt oka-
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blowania można obniżyć nawet o 90 procent!
Współpraca zaworami innych producentów
Nasze siłowniki obrotowe można szybko montować na zaworach pochodzących
od różnych producentów – bez użycia specjalnych narzędzi, czy wykonywania skomplikowanych regulacji mechanicznych. Ponadto, parametryzowalne siłowniki typu MF
pozwalają na indywidualne konfigurowanie siły, kąta obrotu, sterowania oraz sygnałów
sprzężenia zwrotnego.

• JRegulacja, odcinanie oraz kompensacja
przy użyciu jednego elemenyu
• Stała prędkość przepływu przy
stałoprocentowej charakterystyce zaworu
• Nieskomplikowana i niezawodna

Ekonomiczne rozwiązanie oraz szybki zwrot z inwestycji

konstrukcja

W pozycji zamkniętej, zawory kulowe Belimo są zawsze szczelne (nie przepuszczają

• Bez konieczności kompensowania

pęcherzyków powietrza), co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii w insta-

• Przestawianie przy użyciu siłowników

lacji. Cechują się znakomitym stosunkiem wartości użytkowej do ceny, a koszty ich
zakupu zwracają się po bardzo krótkim czasie. Zapewniamy ekonomiczne rozwiązania
– zarówno do nowych instalacji, jak również do konserwacji i modernizacji.

analogowych, parametryzowanych lub
wyposażonych w interfejs szyny MP-Bus
• Nowość: rodzina zaworów EPIV z
elektronicznym regulatorem przepływu,
sterowanym czujnikiem
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• Pełna niezawodność oraz doskonałe
właściwości regulacyjne ze stałoprocentową charakterystyką zaworu
• Oszczędność energii dzięki szczelnemu
zamknięciu zaworu

• Regulow

użyciu t

• Zastępu

2-drogo

• Niskie k

• Do wody zimnej lub gorącej
oraz instalacji wodnych z obiegiem
otwartym
• Dostępne z gwintem wewnętrznym lub
zewnętrznym, a także z kołnierzem
• Siłowniki Zamknij/Otwórz, 3-punktowe,
analogowe, parametryzowalne oraz
cyfrowe

• Tylko je

• Tylko je
MP

• Koniec z

poniewa

mechan

• Jeden z

współcz
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Belimo.

mknij/otwórz, 3-pkt., PWM, analogowe, cyfrowe (BMS).
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Przykłady zastosowań

Zawory 6-drogowe kulowe regulacyjne
do sufitów chłodzących, grzewczych oraz
klimakonwektorów wentylatorowych

Zawory odcinające do systemów
sekwencyjnego sterowania kotłami oraz
otwartych wież chłodniczych

Kulowe zawory regulacyjne do systemów
ciepłowniczych, pary niskotemperaturowej,
gorącej wody użytkowej oraz wody pitnej

Siłowniki obrotowe do zaworów innych
producentów

DN 15
bez funkcji
bezpieczeństwa,
analogowe

DN 25 do DN 350
bez funkcji
bezpieczeństwa

DN 10 do DN 20
bez funkcji
bezpieczeństwa

Siłowniki do modernizacji
bez funkcji
bezpieczeństwa
(maks. 3500 Nm)

DN 15
z siłownikiem
obrotowym
o zoptymalizowanych
wymiarach

DN 25 do DN 80
z funkcją
bezpieczeństwa

DN 10 do DN 20
z funkcją
bezpieczeństwa

Siłowniki do modernizacji
z funkcją
bezpieczeństwa
(maks. 15 Nm)

H

• Regulowanie ogrzewania i chłodzenia przy
użyciu tylko jednego zaworu
• Zastępuje cztery pojedyncze zawory
2-drogowe
• Niskie koszty montażu
• Tylko jedna sekwencja regulacji
• Tylko jeden punkt danych z siłownikiem
MP
• Koniec z nadmiernym zużyciem energii,
ponieważ urządzenie jest blokowane
mechanicznie
• Jeden zawór o różnych wartościach

• Szczelne i niezawodne odcinanie zimnej
lub gorącej wody bez strat energii
spowodowanych przepływem pełzającym

H
H

• Dopuszczalna temperatura czynnika maks.
130°C
• Doskonałe właściwości regulacyjne

• Minimalne straty ciśnienia

• Mała kawitacja, cicha praca

• Solidna konstrukcja zapewniająca dużą

• Regulowanie wysokich ciśnień

trwałość

różnicowych maks. 8 bar

• Szybkie siłowniki o dużym momencie
obrotowym

• Siłowniki o krótkim czasie ruchu (9 s) do
najbardziej skomplikowanych zadań
regulacyjnych, np. w instalacjach gorącej
wody użytkowej.

• Nadają się do nowych instalacji oraz
do zastępowania starszych siłowników
różnych producentów.
• Szeroka gama siłowników Zamknij/Otwórz,
3-punktowych, analogowych, parametryzowalnych oraz z interfejsem szyny MP-Bus.
• Bardzo łatwy montaż przy użyciu
specjalnych zestawów dostosowanych do
każdego typu zaworu.
• Niedrogi sposób na zwiększenie
sprawności oraz wydajności całego
systemu.

współczynnika kvs
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Pełna oferta.
5 lat
gwarancji
Dostępne na całym
świecie
Pełna
oferta
z jednego źródła
Sprawdzona jakość

Krótkie czasy
dostaw

POL – 93001–05110 – 02.10 – Dane techniczne mogą ulec zmianie.

Kompleksowa
obsługa

Siedziba
BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Zagadki 21
02-227 Warszawa
Tel.+48 22 886 53 05
Fax +48 22 886 53 08
info@belimo.pl
www.belimo.pl

Ogólnoświatowa strona Belimo: www.belimo.com
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