
Многофункционален Belimo Energy Valve™. 

Точен енергиен мониторинг чрез Belimo 

Cloud.



Belimo Energy ValveTM, който се състои от сферичен регулиращ 2-пътен вентил, дебитомер, температурни сензори и изпълнителен 
механизъм с вградена логика, комбинира много функции в едно лесно за инсталация и експоатация изделие.  

Собствениците на сгради, фасилити мениджърите, монтажните фирми, проектантите,  както и системните интегратори ще 
оценят високо следните му предимства:
- Бързо и лесно изчисляване на необходимия размер, лесна настройка и поддръжка
- Спестяване на енергия, благодарение на  автоматичен, постоянен хидравличен баланс
- Осигурява необходимия дебит, независимо от промените в диференциалното наляганe и частичните товари
- Висока енергийна ефективност, благодарение и на вградения Делта – Т мениджър
- Пълна яснота по отношение на енергийната консумация в ОВК системите,  дистанциионно отчитане и комуникация през 
Интернет и/или  Belimo Cloud. 
- 7 години гаранция

Винаги знаете къде отива енергията.



яснота

свързаност

енергийна 
ефективност

Едно оптимизирано цялостно 
решение – вече и с облачна 
комуникация
Belimo Energy Valve™ е Internet of Things (IoT) устройство – интелигентен, независим от налягането вентил, който измерва 
и управлява енергийната консумация, чрез вградения дебитомер и сензори измерващи температурата на подаващата и 
връщащата вода.   Belimo Energy Valve™ също има функция за управление по мощност, както и Delta-T мениджър, чрез 
които се наблюдава процеса и  се оптимизира топлинния обмен, поддържайки температурната разлика в зададени 
параметри.  

Вградената логика и сензори осигуряват точни данни за работните 
характеристики. Информацията от енергийния мониторинг, по време на настройка, 
се използва за удостоверяване работата на  системата и  служи като базов 
стандарт за последващата експлоатация.  Постига се прозрачност по отношение 
на енергийната консумация за отопление и охлаждане. 

Връзка с облачни системи за управление, оптимизиране, енергиен мониторинг и 
извличане на данни, като по тои начин се постига оптимална функционалност на 
системата. Повишените възможности за комуникация позволяват разширение на 
инсталацията и  БМС управлението чрез Modbus RTU и TCP/IP. Възможна е и 
интеграцията към BACnet MS/TP и BACnet IP, Belimo MP-Bus®.

Вграденият алгоритъм - Belimo Delta-T мениджър разрешава “синдрома на ниската 
температурна разлика”, като по този начин допринася за максимална енергийна 
ефективност, спестявайки разходи от работата на помпата, чилъра или котела. 
Управлението по мощност позволява на потребителя да зададе стойност за 
консумацията. Консуматора и характеристиките на вентила не са от значение. 
Регулирането е независимо от налягането и температурата.



Сега управлението по мощност е по-лесно 
откогато и да е било.
Няколко полезни функции в едно изделие …

Регулиране и балансиране  
Регулиране по положение на 

вентила, дебита или 
мощността за перфектно 

управление на 
потреблението.

Мониторинг
Вграден уеб-сървър

НОВО 
Мрежова комуникация 

Един и същ вентил може да 
комуникира и по BACnet, MP-Bus® и 

Modbus  

Управление по мощност и Delta-T 
мениджър вградена логика за следене и 

оптимизиране на консумацията чрез  Delta-T.

Електронна аварийна функция 
гарантира сигурност в авариен 

режим при отпадане на 
захранването.



... и някои нови отличителни характеристики

Измерване
Два сензора за точно 
отчитане на 
температурната 
разлика.

Измерване
Два сензора за точно 
отчитане на температурната 
разлика.

Измерване
Дебитомер за точно 
измерване на дебита в 
целия обхват

Отсичане
Затваряне, без пропуски

НОВО
Дизайн на уеб-сървъра 
Нов дизайн на потребителския 
интерфейс - лесен, бърз и 
интуитивен за работа.

НОВО
Опция за следене на гликола
Специална функция на Belimo Energy Valve™.
Чрез вградените температурни сензори и логически 
алгоритъм се следи процентното съдържание на 
гликол в ОВК системата.



SWISS QUALITY

years    warranty

extended warranty applies
when connected to Cloud

Независимостта придава изключителната 
стойност
Бъдещето започва сега. При свързването на Belimo Energy ValveTM към Belimo Cloud, потребителите създават свой собствен 
акаунт за да могат да следят точно енергийната консумация на обекта независимо от мястото и времето.  Достъпът до 
онлайн услугите на Belimo прави живота по-лесен и гарантира постоянно най-добрите настройки за устройствата.  

Пълно използване на енергията, 
благодарение на оптимизация 
чрез Belimo Cloud 

Belimo Cloud прави ясен отчет за 
работните данни, който може да се 
споделя лесно чрез e-mail

По-добра поддръжка чрез Belimo Cloud, 
благодарение помощта на експерти от 
производителя

Онлайн обновяването от Belimo Cloud 
поддържа Belimo Energy ValveTM винаги в 
крак с времето

Belimo Cloud осигурява достъп до всички 
данни през целия експлоатационен цикъл 
на Belimo Energy ValveTM

Оптимизация на стойностите на Delta-T и дебита

• Експертите от Belimo, чрез облачна комуникация и 
анализ, предлагат препоръчителни стойности за 
Delta-T 

• Работата и стабилността на системата са подобрени.

Отчет за работата 

• Отчетите на Belimo Cloud позволяват пълен поглед 
на текущата и предишни данни за работата като 
дебита, енергийната консумация, мощността и 
делта-Т.

• Най-важните индикатори се показват и във вид на 
графики.

Мощна подкрепа чрез облачната система

• Екипът за поддръжка към Belimo Cloud помага за 
пуска и определяне на оптималните настройки за 
Belimo Energy ValveTM във всеки един работен етап.

• Екип специалисти от Belimo съдейства за 
разрешаването на технически проблеми.

Софтуерно обновяване 

• Услугите на Belimo Cloud включват и регулярно 
обновяване на софтуера.

• Онлайн свалянето на софтуер прави ъпдейтите 
по-лесни от всякога.

Достъп до данните през целия жизнен цикъл

• Belimo Cloud пази цялата история на Belimo Energy 
ValveTM и данните му за конкретната локация.

• Онлайн базата данни е основа за последваща 
оптимизация.



Belimo Energy ValveTM

Диаметри DN [mm] 15…50 65…150

V
.
nom [l/s] 0.35…4.8 8…45

V
.
nom [l/min] 21…288 480…2700

Настройка на максималния дебит [l/min] 6.3...288 216...2700

Температура на флуида: -10 °C…120 °C Системно налягане (ps): 1600 kPa

Продуктова гама - от DN 15 до DN 150 mm

Енергиен мониторинг
Дава пълна яснота за 
системата

Delta-T управление
Прави работата 
винаги ефективна

Максимална ефективност чрез това 
иновативно, интелигентно решение.

Оптимизация на работата чрез Delta-T мениджър Ако студообменниците или топлообменниците 
работят при прекалено голям дебит и в същото 
време температурната разлика е много ниска, над 
определена точка енергийната консумация на 
помпата и/или топло/студо-генераторите ще се 
повиши, без това да повиши топло/
студоотдаването.   
Управлението по Delta-T, независимо дали вградено 
в Belimo Energy Valve™ или извършено от експертите 
на Belimo чрез Belimo Cloud, винаги осигурява 
ефективна работа на системата и предотвратява 
преразход на топло/студоносителя. 

Дебит ·V

 Топлоотдаване

Температурна 
разлика - подаване /
връщане

Настройка за 
ограничаване 
стойността на 
Delta-T
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All-inclusive.

Belimo по света: www.belimo.com

БЕЛИМО България ООД
ул. Балчик №6
1612 София
Тел. +359 2 9523470
        +359 2 9523471

belimo@belimo.bg
www.belimo.bg
www.belimo.ch

Пълна 
продуктова 
гама 

Изпробвано 
качество 

Пълна 
поддръжка

Бърза 
доставка

5-години 
гаранция

Разпространени 
в цял свят


