
Zwory Belimo Energy Valve™. 
Wiemy dokąd płynie energia.

Pięć funkcji w jednym zaworze – w tym monitorowanie zużycia energii

Nowe, z funkcją monitorowania energii

Zawór Energy Valve współpracuje z 
dwoma czujnikami mierzącymi 
temperaturę na rurociągach 
zasilającym i powrotnym, jak również z 
czujnikiem natężenia przepływu, dzięki 
czemu umożliwia ciągły pomiar zużycia 
energii. Zarejestrowane wyniki pomi-
arów z ostatnich 13 miesięcy można 
przeglądać na miejscu, korzystając z 
laptopa i serwera WWW wbudowane-
go w siłownik, lub poprzez system 
zarządzający. Dzięki temu można 
monitorować bilans energetyczny ins-
talacji grzewczej / chłodzącej, a także 
optymalizować go odpowiednio do 
potrzeb. Wartości przepływu 
objętościowego można regulować in-
dywidualnie przy użyciu serwera 
WWW (gniazdo Ethernet RJ45) lub sy-
stemu zarządzającego (w zakresie od 
45 do 100% z krokiem 2,5%). 

Oszczędność czasu oraz energii 

Zawór Energy Valve jest owocem prac 
rozwojowych nad zaworem EPIV z re-
gulatorem elektronicznym, konsek-
wentnie prowadzonych przez firmę Be-
limo. Podobnie jak zawór EPIV, może 
on mierzyć, regulować, kompensować 
oraz odcinać przepływ czynnika. 
Dzięki temu, konstrukcja zaworu 
została znacznie uproszczona. 
Natężenie przepływu jest mierzone 
elektronicznie i na bieżąco kompenso-
wane, co pozwala na optymalizowanie 
zużycia energii oraz wyraźnie skraca 
czas potrzebny na przeprowadzenie 
kompensacji hydraulicznej. Kryza re-
gulacyjna, która została sprawdzona w 
praktyce ponad milion razy, zapewnia 
stałoprocentową charakterystykę za-
woru, natomiast całkowicie szczelne 
zamknięcie zaworu zapobiega stratom 
energii powodowanym przez 
niepożądaną cyrkulację w instalacji 
wodnej.

Pomiar, regulacja, kompensowanie 

i odcinanie przy użyciu jednego za-

woru – to jeszcze nie wszystko. 

Nowy zawór Belimo Energy 

Valve™ ma też piątą funkcję, 

umożliwiającą pomiar zużycia en-

ergii. Oznacza to, że ten zawór z 

kryzą regulacyjną i elektronicznym 

regulatorem przepływu jest 

wyposażony we wszystko, co jest 

potrzebne do optymalizowania 

zużycia energii w instalacjach, 

zwiększania sprawności energety-

cznej oraz obniżania kosztów 

eksploatacji. 

Nowość

Woda jest częścią nas. 
                  www.belimo.eu
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5 lat 
gwarancji

Dostępne na 
całym świecie

Pełna oferta 
wyrobów

Sprawdzona 
jakość

Krótkie czasy 
dostaw

Kompleksowa 
obsługa

Belimo Energy Valve™.
Pełna przejrzystość, największa skuteczność.
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Elektroniczne układy 
pomiarowe

Siłownik

Wbudowany serwer 
WWW

Zawór z kryzą regulacyjną

Rurka pomiarowa z czujnikiem prędko-
ści przepływu

Zawór, elektroniczny regulator natężenia przepływu oraz miernik zużycia energii jako jedno 
urządzenie

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przyszłościowym zaworze z kryzą regulacyjną, zachęcamy do 
skontaktowania się z przedstawicielem firmy Belimo.

Seria produktów oraz dane techniczne
DN

[mm]
V∙ Zakres nastaw 

natężenia przepływu

45...100% [m³/h]

kvs 

(wart. teoretyczna)

[m³/h]

Belimo 

Energy ValveTM

Typ

Zasilanie
[V]

Komunikacja
[l/s] [l/min]

65 8 480 13...29 40 P6065W800EV-BAC 24 V AC, 50 Hz / 24 
V DC

szyna Belimo 
MP-Bus®

BACnet IP
BACnet MS/TP

80 11 660 18...40 60 P6080W1100EV-BAC

100 20 1200 32...72 100 P6100W2000EV-BAC

125 31 1860 50...112 160 P6125W3100EV-BAC

150 45 2700 73...162 240 P6150W4500EV-BAC

Czujniki temperatury
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