Niezawodne regulowanie temperatury.

Krótki przeglàd zastosowaƒ.
Kulowe zawory regulacyjne z siłownikami o krótkich
czasach ruchu.

Kulowe zawory regulacyjne z si∏ownikami o
Idealne zastosowanie przy trudnych Êcie˝ka
Wypróbowane kulowe zawory regulacyjne firmy Belimo sà wysoko
cenione w zastosowaniach wymagajàcych szybkiego i precyzyjnego regulowania temperatur. W połàczeniu z siłownikami o krótkich

Sterowanie
Instalacje ciepłownicze, para niskotemperaturowa, woda u˝ytkowa oraz pitna

czasach ruchu gwarantujà najwy˝szà skutecznoÊç oraz szybkie
przełàczanie we wszystkich p´tlach sterowania.

JakoÊç p´tli sterowania w systemach grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych zale˝y od kilku czynników: charakterystyki Êcie˝ki
regulacji wraz z jej urzàdzeniami sterujàcymi (poziomu trudnoÊci),
regulatora i jego nastaw oraz – w najwi´kszym stopniu – od właÊciwoÊci
regulacyjnych urzàdzenia wykonawczego, składajàcego si´ z siłownika
i zaworu.

Przykładowy w´zeł grzewczy

Wymagania nowoczesnych urzàdzeƒ grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Nowoczesne urzàdzenia ogrzewajàce lub chłodzàce wod´, takie jak
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pompy ciepła, kolektory słoneczne i chłodziarki adsorpcyjne wymagajà niezawodnych, szybkich i dokładnych elementów wykonawczych,
pracujàcych w szerokim zakresie temperatur oraz ciÊnieƒ. Kulowe
zawory regulacyjne Belimo, wyposa˝one w siłowniki o krótkich czasach
ruchu, gwarantujà maksymalnà wydajnoÊç całego systemu. W zale˝noÊci od pozycji otwierania urzàdzenia sterujàcego, stałoprocentowa
charakterystyka zaworu przekłada si´ na liniowe oddawanie ciepła.
W miar´ otwierania zaworu, nat´˝enie przepływu roÊnie stopniowo.
Ze wzgl´du na brak skokowego wypływu czynnika, kulowe zawory regulacyjne Belimo mogà byç te˝ stosowane do regulowania najmniejszych
nat´˝eƒ przepływu.
Szybkie przełàczanie pomaga oszcz´dzaç energi´
Do ogrzewania wody u˝ytkowej cz´sto sà u˝ywane urzàdzenia wytwarzajàce ciepło. Siłowniki Belimo o krótkich czasach ruchu umo˝liwiajà ekonomiczne napełnianie akumulatora ciepła oraz przełàczanie
na ogrzewanie kotłowe. Dzi´ki temu, stosujàc pompy ciepła z funkcj´
ogrzewania i chłodzenia mo˝na uzyskaç znaczne oszcz´dnoÊci energii.
Wysokie temperatury oraz ciÊnienia ró˝nicowe
Siłowniki o krótkich czasach ruchu i du˝ej rozdzielczoÊci gwarantujà
szybkie dostarczanie ogrzanej wody, co jest niezb´dne do zapewnienia wysokiego komfortu u˝ytkowników. Kluczowà cechà idealnego
sterowania jest utrzymywanie ˝àdanej temperatury w szerokim zakresie zmian poboru wody. Specjalne kulowe zawory regulacyjne z serii
R4..D gwarantujà niezawodnà regulacj´ w szerokim zakresie temperatur
oraz ciÊnieƒ – na przykład w w´złach cieplnych, a tak˝e w instalacjach
pary niskociÊnieniowej, czy instalacjach wody u˝ytkowej lub pitnej.
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Przeglàd siłowników Belimo R4.. o krótkich czasach ruchu

Kulowe zawory regulacyjne R4..D
z siłownikami LRQ
• Ârednice nominalne DN 10 do DN 20
• Temperatura czynnika do 130 ºC
• Regulowanie ciÊnieƒ ró˝nicowych do 8 bar
• Mała kawitacja, cicha praca
• Mo˝liwoÊç stosowania w instalacjach
wody pitnej
• Doskonałe właÊciwoÊci regulacyjne
(charakterystyka stałoprocentowa)
LRQ.. – siłowniki o bardzo krótkich
czasach ruchu
• Moment obrotowy 4 Nm
• Czasy ruchu: 9 s
• Sterowanie: analogowe 0,5...10 V,
zamknij/otwórz
• Bez funkcji bezpieczeƒstwa

krótkich czasach ruchu.
ch regulacji oraz wysokich wymaganiach.
Przełàczanie
Ogrzewanie oraz podgrzewanie
wody u˝ytkowej

Obiegi wody zimnej oraz goràcej

Chłodzenie oraz obiegi chłodnicze

Przykładowy system z kolektorem
słonecznym do ogrzewania wody

Przykład pompy ciepła do ogrzewania
oraz naturalnego chłodzenia

Przykład chłodziarki adsorpcyjnej

Skraplacz

Ogrzewanie
peletowe

Adsorber 1

Adsorber 2
Parownik

Kulowe zawory przełàczajàce R3..BL z siłownikami LR.. (Êrednice nominalne maks. DN 25)
• Ârednice nominalne DN 10 do DN 50, z gwintem wewn´trznym (R3..) oraz zewn´trznym (R5..)
• Przeznaczone do instalacji wody zimnej oraz goràcej, z obiegiem zamkni´tym lub otwartym
• Temperatury czynnika do 110 ºC maksymalne ciÊnienie ró˝nicowe 3,5 bar
• Szczelne zamkni´cie
• Dopuszczalne st´˝enie glikolu w czynniku maks. 50%
• Tanie rozwiàzanie pozwalajàce na zwi´kszenie wydajnoÊci oraz obni˝enie kosztów eksploatacji całego systemu
• Szybkie przełàczanie mi´dzy ogrzewaniem a podgrzewaniem wody u˝ytkowej lub w celu
ładowania akumulatora cieplnego (słoneczne / konwencjonalne)

• Wysoka niezawodnoÊç oraz doskonała
charakterystyka przełàczania

Siłownik standardowy LR..
• Moment obrotowy 5 Nm
• Czasy ruchu: 90 s
• Sterowanie: zamknij/otwórz,
3-punktowe (analogowe)
• Bez funkcji bezpieczeƒstwa

TRC – siłownik o bardzo krótkim czasie
ruchu
• Moment obrotowy 2 Nm
• Czasy ruchu: 15 s
• Sterowanie: z amknij/otwórz,
3-punktowe (analogowe)
• Bez funkcji bezpieczeƒstwa

LRC.. – siłownik o krótkim czasie ruchu
• Moment obrotowy 5 Nm
• Czasy ruchu: 35 s
• Sterowanie: zamknij/otwórz,
3-punktowe (analogowe)
• Bez funkcji bezpieczeƒstwa

Przeglàd siłowników Belimo R4.. o krótkich czasach ruchu
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Pe∏na oferta.
5 lat
gwarancji
Dost´pne
na całym Êwiecie
Pełna oferta
z jednego êródła
Sprawdzona
jakoÊç
Krótkie czasy
dostaw

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

OgólnoÊwiatowa strona Belimo: www.belimo.com
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