Мощни движения –
Бътерфлай клапи и изпълнителни
механизми от Belimo.

Kuhn Champignon AG, Full-Reuenthal (CH)

SwissCo AG, Sisseln (CH)

Refrigerating plant at Alois Müller GmbH, Memmingen (DE)

Ефективност и надеждност за разнообразни
приложения.
Благодаряние на тяхната надеждност, гъвкавост и енергийна ефективност, много клиенти станаха истински почитатели на
бътерфлай клапите на Belimo и принадлежащите им PR изп. механизми, пуснати на пазара през Ноември 2016 г. Първите обекти,
на които новите комбинации бътерфлай клапи+изп. механизми доказаха своята работа са: новата охлаждаща система на
фармацефтичната група SwissCo AG, отоплителната инсталация на производителя Kuhn Champignon AG - компания от хранително
вкусовата индустрия и реконструкцията на охлаждащата инсталация на германския производител Müller Produktion GmbH.
Благодарение на големите си комуникативни функции изпълнителните механизми лесно биват интегрирани в съществуващи
системи, като настройките и параметеризирането им отнемат само няколко минути. В комбинация със специално разработените
бътерфлай клапи, задвижванията осигуряват оптимална работа, с намалена енергийната консумация.

Най-новата технология за бътерфлай клапи.
В индустрията за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), бътерфлай клапите са основни компоненти в почти всички
хидравлични системи. Повечето от наличните бътерфлай клапи на пазара са далеч от идеала за тази област на приложение:
те имат пропуски, оперативните им времена не са оптимизирани за ОВК приложения, твърде големи са и тежки за монтаж и
често не могат да бъдат монтирани и пуснати в експлоатация бързо на обекта. Изпитаните и доказани нови бътерфлай клапи
на Belimo са изключение. Те са специално предназначени за ОВК-индустрията и напълно отговарят на изискванията. Belimo
поставя стандарти и в тази област.

Иновативни

Удобни

Надеждни

Задвижването и патентованият дизайн на клапата позволяват
намаляване на инвестиционните разходи, както и икономия на
енергия с 80%. Интелигентното самонастройващо се
регулиране на крайните позиции гарантира лесен монтаж и
пускане в експлоатация..

Оптимизираното механично оформление улеснява
инсталирането, поради намалена височина на задвижката и
редуцирано тегло. Гъвкавият нечуплив визуален индикатор за
позицията и способността за NFC комуникация с мобилни
приложения позволява бърз монтаж, добра видимост на
позицията на клапата, лесно въвеждане в експлоатация,
диагностициране и отстраняване на проблеми, дори когато
задвижващият механизъм не е свързан към електрическата
мрежа.

Благодарение и на 5-годишната гаранция, Belimo е най-добрия
избор за Вашето приложение. Подкрепен с повече от 40 години
опит в проектирането, новият дизайн бътерфлай клапа и
изпълнителният механизъм PR на Belimo с безчетков DC мотор
с многократно по-дълъг живот са перфектно съчетание, за да
работят в синергия и да се осигури максимална
продължителност на живота.

Подходящи за всяко приложение.
Бътерфлай клапите на Belimo са универсални и могат да бъдат използвани за всякакви приложения, като: плътно затварящи
2-пътни или 3-пътни вентили за on/off управление и превключване, а също така и като регулиращи (смесителни и
разделителни). Тази гъвкавост е възможна и се гарантира от енергийно ефективните и многофункционални изп. механизми от
серията PR.

Тип
Фланци
Управление

2-пътни on/off
бътерфлай клапи

3-пътни превключващи
бътерфлай клапи

Междуфланцеви тип и тип с уши
Отворено-затворено

Комуникация

2...10 V, 0.5...10 V,
4...20 mA, 3-поз.

3-пътни регулиращи
бътерфлай клапи

Тип с уши
Отворено-затворено

2...10 V, 0.5...10 V,
4...20 mA, 3-поз.

BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus или стандартна

Аварийна функция
Входове за сензори

2-пътни регулиращи
бътерфлай клапи

С PRK изп. механизми
-

-

-

Два пасивни сензора могат да бъдат свързани към всеки PR изп.
механизъм

100% плътно затваряне за целите на топлои студо- генерацията
Моделите бътефлай клапи на Belimo са изпитани и може да се
доверите, че затварят плътно до 14 бара налягане на затваряне
(клас пропуски A, плътно). Освен с ротационен изп. механизъм,
могат да бъдат доставени и във варианти за ръчно управление.

Плътно затварящи бътерфлай клапи за on/off
приложения

Различни опции за превключване
Приложенията за превключване, в които може да се
използва трипътната бътерфлай клапа са разнообразни,
благодарение на различните опции за монтаж и посока
на потока в тройника. Двете бътерфлай клапи работят в
синхрон, като докато едната е напълно отворена, другата е
затворена.

Различни начини на монтаж и посока на потока.

kv / kvmax
100%

Бътерфлай клапите от Belimo на практика са равнопроцентни при отваряне в обхвата от 0% до 60%. В
зависимост от необходимата kvs стойност, ъгълът на
отваряне може да бъде настроен чрез NFC комуникацията, с
помощта на смартфон и програмата Belimo Assistant App.
Това означава, че Belimo бътерфлай клапите са идеални за
регулиране..

Поток

Подходящи за надеждно регулиране

Крива на теоретична
равнопроцентна характеристика
50%
kv 35%
S-образна
характеристика
0%

20%

40%

60%

80%

Ъгъл на отваряне

Равнопроцентна крива за обхвата до 60% отваряне

Универсални - могат да бъдат използвани
както за смесване, така и за разделяне.
3-пътните регулиращи бътерфлай клапи са с универсално
приложение като смесващи или разделящи устройства и
за разлика от стандартните седлови вентили осигуряват
плътно затваряне през целия си експлоатационен живот,
без значение от посоката на потока. Изпълнителните
механизми към тях могат да бъдат параметризирани чрез
програмата Belimo Assistant App, която позволява промяна на
настройките за управление, бързодействие и макс. ъгъл на
отваряне, в съответствие с изискванията на всеки обект.

Параметризиране чрез Belimo Assistant App

100%

Иновативни - интуитивни за работа - надеждни

Near Field Communication (NFC)
позволява бърза настройка,
параметеризиране и поддръжка, дори
когато изп. механизъм не е захранен

Универсално захранване 24-240 V
улеснява проектирането и дава поголяма гъвкавост във всяко
приложение

Настройваемо бързодействие
от 30 до 120 сек., за да отговаря
на изискванията на всяко
приложение

До 2 температурни сензора
могат да бъдат свързани към
комуникативните PR изп.
механизми.

IP66
IP67

IP66/67 защитата позволява
използването им на външни условия и
защитава изп. механизъм от UV
радиация, дъжд, сняг, мръсотия, прах и
влага.
Бътерфлай клапата Варианти
стандартна междуфланцева или
с уши, според ISO 7005-1/-2, EN
1092-1/-2,
DIN 2641/2642

SuperCap опция аварийна
функция при спиране на
захранването

2-пътна on-off или регулираща бътерфлай
клапа със SuperCap изп. механизъм PRK

Комуникационните протоколи BACnet или
Modbus ви дават достъп до изчерпателна
информация за състоянието и диагностика
80% намалена ел. консумация
- спестява енергия и намалява
разходите за преобразуватели и
проводници

eco

Благодарение на значително
намалените си размери PR изп.
механизми дават възможност за
лесно планиране и монтаж

kg

Вграденото интелигентно подгряване
предотвратява конденз в изп.
механизъм, повишава сигурността при
работа и удължава експлоатационния
живот

Гъвкавият индикатор на положение
осигурява добра видимост и показва
позицията на бътерфлай клапата от
растояние

Термичната изолация
предотвратява конденз в изп.
механизъм

Клас на пропуски A,
плътни до 14 бара налягане
на затваряне

3-пътна превключваща или
регулираща бътерфлай клапа с
PR изп. механизъм

години гаранция

ШВЕЙЦАРСКО
КАЧЕСТВО

Специално създадени за ОВК приложения
Бътерфлай клапите и принадлежащите им PR изп. механизми от Belimo са най-интелигентното, енергийно-ефективно и
надеждно решение за големи дебити в отоплителните, вентилационните и климатичните системи. Със своя акцент върху
постигането на лекота при инсталация, гъвкавост на приложенията и дълъг експлоатационен живот, тази серия поставя нов
висок стандарт в ОВК инустрията. Бътефлай клапите на Belimo са приложими в системи за отопление, климатизация,
охлаждащи кули, за превключващи системи, както и за регулиране в големи вентилационни системи и байпасни връзки.

Лесна инсталация

НОВО поколение

22 kg

6 kg

DN 300

Благодарение на намалените габаритни размери и тегло на
PR изпълнителния механизъм инсталирането е много удобно:
може да бъде присъединен към бътерфлай клапата само с
два болта. В допълнение на това, лесно достъпния клеморед
прави окабеляването бързо и опростено.

kg

Бътерфлай клапи с
SY изп. механизми

До 80% енергийно спестяване

Обикновена
Бътерфлай клапа DN 300

300

300

200

200

100

100

0

0

Valve open

Добра видимост
Гъвкавият индикатор за визуализация на положението на
бътерфлай клапата показва позицията и от разстояние. В
същото време свързващият адаптор сружи като
термоизолация, предотвратявайки конденз в изп.
механизъм..

Новата Belimo бътерфлай
клапа D6..W/WL DN 300

̴ 350 Nm

Torque [Nm]

Благодарение на новия дизайн на клапата, триенето между
повърхностите на уплътнението и диска е намалено. Това
води до малък въртящ момент за целия експлоатационен
живот. Редуцираната с до 80% ел. консумация спестява
енергия и средства от преобразуватели и проводници.

Бътелфлай клапи с
PR изп. механизми

Valve closed

Valve open

̴ 160 Nm

Valve closed

Интелигентно отопление предпазва от
конденз

35

100

30

Точка на оросяване (C)

Вградените сензори за температура и влага осигуряват
включване на отоплението само при небоходимост,
в зависимост от външните условия. По този начин се
предотвратява образуването на конденз в изпълнителния
механизъм.

Отн. влажност (%)
(изп. механизъм):
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Високо ниво на сигурност при смущения
в захранването. Моделът PRK с вградена SuperCap
аварийна функция осигурява висока надеждност на вашата
система. В случай на прекъсване на захранването бътерфлай
клапата се придвижва до зададена позиция /настроена
между 0% и 100%, чрез приложението Belimo Assistant App.

Комуникативни изп. механизми за погъвкави конфигурации
Комуникативните PR изп. механизми предоставят достъп до
повече данни, диагностични функции и гъвкави възможности
за конфигуриране: Отворено-Затоврено, 3-поз., DC 0.5…10
V, DC 2…10 V, 4…20 mA, MP-Bus®, Modbus RTU и BACnet
MS/TP. Типа управление и мрежовите параметри могат да се
настроят лесно с приложението Belimo Assistant App и
вградената комуникация Near Field Communication (NFC).

Безпроблемно интегриране на
температурно измерване
Температурните сензорите на Belimo лесно могат да бъдат
свързани към комуникативните PR изп. механизми,
реализирайки по този начин едно перфектно системно
решение. Двата входа за пасивни сензори осигуряват
надеждно измерени стойности чрез протоколите BACnet MS/
TP или Modbus RTU.

BACnet IP

BACnet
Клиент

BACnet
Раб. станция

BACnet
Рутер

BACnet
Автом. станция

BACnet MS/TP (RS-485)

Приложението Belimo Assistant App:
Инструмент за параметризиране и диагностика.
PR изп. механизми могат да бъдат параметризирани чрез смартфон, дори когато задвижването не е захранено. Изправността
на изп. механизъм може да бъде проверена по всяко време чрез диагностичните параметри.

Лесна настройка благодарение на NFC
Изп. механизми PR са с вградена комуникация Near Field
Communication (NFC), която позволява лесна настройка,
параметризиране и поддръжка директно от смартфон,
използвайки приложението Belimo Assistant App. Така лесно и
бързо може настройвате параметрите на 2- и 3-пътните
регулиращи или 3-пътните превключващи бътерфлай клапи.
могат да бъдат параметризирани чрез NFC

Блутут NFC конвертор

Лесен пуск директно чрез Смартфон или Блутут NFC
конвертора ZIP-BT-NFC

Надеждността на работа е гарантирана
Ключови индикатори дават информация за състоянието на
механизма, осигурявайки надеждност при експлоатация. В
същото време многобройните диагностични параметри
предоставят на потребителя възможност да проследи как
продукта взаимодейства със системата при работа.
Възможен е бърз анализ на неизправностите.

Програмата Belimo Assistant App
Дисплей, параметризация и диагностика на Belimo изп.
механизми и ОВК устройствата чрез интерфейса NFC, дори
когато няма захранване.
Инсталирайте приложението от App Store или Google Play. QR
кодовете ви насочват към него директно.

Програма за оразмеряване Valve Sizer
Лесно може да изберете подходящата за вашето
приложение бътерфлай клапа и съответстващият й изп.
механизъм с удобната за работа програма за
оразмеряване. Лесна за инсталация от App Store или
Google Play. QR кодът ви насочва към нея директно.

Визуализация на диагностичните параметри с програматаBelimo Assistant App

PR изп. мех. като решение за рехабилитация
на бътерфлай клапи от други производители.
Belimo произвежда универсални изп. механизми за автоматизация на съществуващи инсталации. С помощта на адаптори,
тези задвижвания могат да бъдат инсталирани на бътефлай клапи от различни производители.

Новите PR изп. механизми от Belimo
Дали като стандартни PR изп. механизми с управление
Отв.-Затв. или 3-поз., високо комуникативните модели
BACnet за аналогово или цифрово управление по шина, или
с аварийна функция SuperCap - PR изп. механизми могат да
бъдат използвани универсално като решение за
рехабилитация /подмяна на стари задвижвания/.

Адаптори за монтаж при рехабилитация с Belimo
Адаптор за куплиране на бътерфлай клапа от друг
производител и PR изп. механизъм от Belimo: ZPR05...ZPR12

Обновление с изп. механизъм с аварийна функция SuperCap
PRK и ZPR адаптор.

Програма за избор Retrofit-Tool
Удобство при подмяна и модернизация на съществуващи
инсталации.
Инсталирайте програмата от App Store или Google Play. QR
кодът ви насочва към нея директно.

All-inclusive.

Разпространени
в цял свят

БЕЛИМО България ООД
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