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Kérjük, vegye figyelembe, hogy a számítások és bemutatók csak példaként szolgálnak, és az értékek a terméktől és méretektől függően eltérhetnek.

A 8 előny röviden

–  A megfelelő futási idő minden alkalmazáshoz
–  Rugalmas beszerelési lehetőségek, valamint 

bármilyen 
 átfolyási irány beállítható
–  Univerzális felhasználás keverő és osztó üzemben 

is

– Tömören záró nyit-zár és szabályozó 
 pillangószelep
–  Nincs energiaveszteség terhetlen állapotban, így  

csökkennek az üzemeltetési költségek
–  Magas maximális zárási nyomás

A hajtóművek csökkentett energiafogyasztást 
biztosítanak
–  Optimalizált nyomatékú pillangószelep-kialakítás
–  Alacsony energiaköltségek

– Egyszerű és gyors beépítés
–  Csökkentett helyigény
–  Nagyobb rugalmasság a továbbfejlesztett,
tervezésbeli rugalmasságnak köszönhetően
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy a számítások és bemutatók csak példaként szolgálnak, és az értékek a terméktől és méretektől függően eltérhetnek.

–   Különböző kommunikációs protokollok biztosítanak 
hozzáférést az alkalmazásadatokhoz

–  Egyszerű konfiguráció NFC-n keresztül
–  A diagnosztikai paraméterek megbízható  

működést garantálnak

–  Az aktív és passzív szenzorok  
 egyszerű beépítése

–  Kommunikáció BACnet MS/TP vagy  
Modbus RTU protokollokon keresztül

–  Kevesebb elhelyezendő kábel

–  IP66/67 védelmi kategóriának megfelelő burkolat, 
így kültéri használatra is alkalmas

–  A hőszigetelés és az intelligens fűtés megaka-
dályozza a kondenzációt a hajtóműben

–  Jó működésbiztonság áramszünet esetén az 
elektronikus vészállás funkciónak köszönhetően

–  Egyenszázalékos vagy lineáris jelleggörbe  
 a kitűnő szabályozási jellemzők érdekében

–  Állítható kv-érték
–  Egyszerű konfiguráció a Belimo Assistant mobil-   

alkalmazáson keresztül
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 ► A megfelelő futási idő minden alkalmazáshoz

 ► Rugalmas beszerelési lehetőségek, és bármely átfolyási 

irány beállítható

Rugalmas felhasználási 
lehetőségek
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Pillangószelepek T-idomra való bármilyen felszereléséhez – az alkalmazási módtól függően

3-járatú szelep  
a keverési pontba 
szerelve

3-járatú szelep 
az osztó pontba 
szerelve

Minden egyben megoldás
A szabályozószeleppel ellentétben a Belimo pillangószelepei univerzálisan használhatók nyit-
zár, átváltási és szabályozási módozatokban is.

A pillangószelep-hajtóművek állítható motorüzemideje
A pillangószelepek PR-hajtóművekkel való kombinációjának nagy előnye, hogy lehetővé teszi 
az futási idő 30 és 120 másodperc közötti állíthatóságát. Ezzel szemben a szabályozószelep 
fix működtetési idővel rendelkezik.

Sokoldalú beszerelési és alkalmazási lehetőségek
Míg a szabályozószelep beszerelésekor ügyelni kell az áramlásirányra, addig a pillangószelepek 
a csőben bárhova beszerelhetők. A 3-járatú pillangószeleppel a T-idomra történő szerelés 
bármilyen módozatban elvégezhető, ezáltal pedig a termék univerzálisan használható átváltási 
és szabályozási célokra is.

Keverő és osztó üzemű alkalmazásra
A szabályozószelepek csak speciális orsószerelvénnyel használhatók osztási célokra. Ezzel 
szemben a 3-járatú pillangószelep korlátozás nélkül használható mind keverőszelepként, mind 
pedig osztószelepként.
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 ► Tömören záró nyit-zár és szabályozó pillangószelep

 ► Nincs energiaveszteség terheletlen állapotban, így 

csökkennek az üzemeltetési költségek is

Maximális tömítettség

eco



7A Belimo pillangószelepek 8 előnye

0

100

200

300

400

500

300250200150125100806550403225

Az elszivárgó víz mennyiségének 
(l/h) összehasonlítása Δp = 1 bar 
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A szabályozószelepek és PN 
16 pillangószelepek záró-
nyomásának Δps (kPa) összeha-
sonlítása DN 25...300 névleges 
átmérő mellett.

* A szabályozószelep zárónyomá-
sa a hajtómű függvénye.

Elszivárgó víz mennyisége [l/h]

Szabályozószelep

Pillangószelep

Szabályozószelep*

Pillangószelep

Névleges átmérő [DN]

Δps [kPa]

Névleges átmérő [DN]

Szivárgásmentes pillangószelep-kialakítás
Az egyedi szelepkialakítás megbízhatóan megakadályozza a szivárgást elzárt állapotban,    
egyúttal pedig a nem szándékos fogyasztást is terhelés hiányában. Ennek következtében a 
fűtési vagy hűtési energiaszükséglet is csökken. 

A pillangószelep szivárgása a szabályozószeleppel összehasonlítva
A szabályozószelepek esetén az elszivárgó víz mennyisége a névleges átmérővel egyenes      
arányban nő. A pillangószelepek esetén azonban ez állandóan nulla marad (A szivárgási szint, 
tömített) a névleges átmérőtől függetlenül. Ennek köszönhetően a pillangószelepek alacsonyabb 
energiafogyasztást, ezáltal pedig lényegesen alacsonyabb üzemeltetési költséget biztosítanak.

A pillangószelep zárónyomása a szabályozószeleppel összehasonlítva
Az zárónyomás Δps az a nyomáskülönbség, amelyen egy hajtómű még képes tömören zárni 
egy szelepet. A kivitelbeli eltérések miatt ez a zárónyomás a pillangószelep esetén lényegesen 
magasabb mint a szabályozószelepnél, ez pedig hozzájárul a felhasználás alacsonyabb energia 
fogyasztásához.
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 ► A hajtóművek csökkentett energiafogyasztást biztosítanak

 ► Optimalizált nyomatékú pillangószelep-kialakítás

 ► Alacsony energiaköltségek

Energiatakarékos kivitel
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Az energiatakarékos kivitel legfontosabb eleme
A fenntarthatóság és az energiahatékonyság hihetetlenül fontos szerepet játszanak. A 
globális energiafogyasztás 40 százalékáért az épületek felelnek, ezen belül pedig több, mint 
33 százaléknyi energiát a HVAC-berendezések fogyasztanak el. A Belimo új szintre helyezi az 
energiahatékony megoldásokat alacsony energiafogyasztású hajtóműveivel, így például a PR 
és PRK típusú pillangószelep-hajtóművekkel.

A pillangószelepek és szelephajtóművek új generációjának fejlesztési szakaszában jelentős 
figyelmet kap a fenntarthatóság és energiahatékonyság. Ennek a gyümölcse pedig egy 
egymáshoz optimálisan tervezett szelep és hajtómű.

Innovatív hajtóműtechnológia
A tartós, kefe nélküli egyenáramú motorokkal szerelt hajtóművek speciális kialakítású fogaske-
rekekkel és szabadalmaztatott motorvezérléssel való elegyítése biztosítja a pillangószelepek 
biztonságos és energiatakarékos működését.

A hajtóművek energiafogyasztása elsőre elhanyagolhatónak tűnhet. Ennek ellenére jelentős 
energiamegtakarítási potenciállal lehet számolni, ha az egység teljes életciklusát vesszük 
figyelembe.

A PR-hajtómű és a hasonló hajtóművek közvetlen összehasonlításakor ez azt jelenti, hogy a 
PR-hajtómű esetén az energiafogyasztás több mint 50 százalékkal alacsonyabb.

Energiamegtakarítás
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Gumitömítés

Optimalizált tárcsa és gu-
mitömítés közötti felület.

 Kúpos gumitömítés a tengely és 
tárcsa kapcsolata.

Csökkentett érintkezési felület a tengelynél.
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A pillangószelep és a hajtómű tökéletes összhangban
A Belimo sikerrel csökkentette a pillangószelepek nyomatékigényét, mely emellett a teljes 
élettartam alatt állandó értéken is tartja azt. Ezt a teljesítményt a szelep és hajtómű optimális 
egymáshoz tervezése teszi lehetővé. Az alábbi három területen különösen jelentős optima-
lizálást értünk el:

–  Optimalizált tárcsa és gumitömítés közötti érintkezési felület.
–  Kúpos gumitömítés és egy döntött tárcsatengely kapcsolata.
–  Csökkentett érintkezési felület a tengely területén.

1 Optimalizált tárcsa és gumitömítés közötti felület
A pillangószelep nyitásának és zárásának nyomatékigénye alacsonyabb a kisebb érintkezési 
felületnek köszönhetően. Ennek megfelelően egy kisebb hajtómű is elegendő a szelep moz-
gatásához.

2 Kúpos gumitömítés és egy döntött tárcsatengely kapcsolata
A kúpos EPDM-tömítésnek köszönhetően a pillangószelep nyitásakor  
szükséges indítási nyomaték 50%-kal kisebb a hagyományos  
pillangószelepekkel összehasonlítva.

3 Csökkentett érintkezési felület a tengely területén
A pillangószelep tengelyterülete olyan kialakítást kapott, hogy a tárcsa és a gumitömítés érintke-
zési felülete kisebb legyen, ami egyúttal kisebb súrlódási ellenállást is jelent.

Az energiafogyasztás jelentős része csökkenthető a fent ismertetett optimalizációk segítségé-
vel. Egy DN 300 névleges átmérőjű hagyományos pillangószelep ennek megfelelően 400 Nm 
nyomatékú hajtóművet igényel, míg a Belimo megoldásával egy 160 Nm-es PR-hajtómű is 
elegendő DN 300 névleges átmérő esetén.
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 ► Egyszerű és gyors beépítés

 ► Csökkentett helyigény

 ► Nagyobb rugalmasság a továbbfejlesztett kialakításnak  

 köszönhetően

Csökkentett tömeg és kisebb 
beszerelési magasság

Kg
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104 kg és 700 mm 210 kg és 1400 mm

20 kg és 700 mm 161 kg és 1200 mm

 DN 200

 DN 200

Az új generáció hatalmas előnye
A hajtómű optimalizációja és a szelepkialakítással való harmonizációja révén a Belimo jelentős 
mértékben csökkenteni tudta a hajtómű tömegét és méretét. Mindez nagyban megkönnyíti a 
beszerelést, hiszen a pehelykönnyű 6 kg-os hajtómű nagyon egyszerűen beszerelhető. A kisebb 
tömegnek köszönhetően a helyigény is csökkent, ezáltal az egység rugalmasabban tervezhető 
és szerelhető be.

A 2-járatú pillangószelep szivárgása a 2-járatú szabályozószeleppel összeha-
sonlítva 
Ha például DN 200 névleges átmérőt veszünk alapul, akkor a 2-járatú pillangószelep szerelési 
magassága 40 százalékkal kisebb, mint a 2-járatú szabályozószelepé. A 2-járatú pillangószelep 
tömegcsökkenése még ennél is jelentősebb. 20 kg-os tömegének köszönhetően lényegesen 
könnyebb, mint egy hasonló típusú szabályozószelep.

A 3-járatú pillangószelep szivárgása a 3-járatú szabályozószeleppel összeha-
sonlítva 
A tömeg fontos szerepet játszik a beszereléskor. Ebben az esetben is a 3-járatú pillangószelep 
50 százalékkal könnyebb, mint egy hasonló típusú 3-járatú szabályozószelep.  
Ennek megfelelően a 3-járatú pillangószelep szerelési magassága 50 százalékkal kisebb, mint 
a 3-járatú szabályozószelepé.
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 ► A BACnet MS/TP, Modbus RTU és Belimo MP-Bus  

 teljes körű hozzáférést biztosít az alkalmazásadatokhoz

 ► Egyszerű konfiguráció Near Field Communication (NFC) 

technológia segítségével

 ► A diagnosztikai paraméterek megbízható működést garantálnak

Átlátható kommunikáció
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A kommunikációs protokollok egyszerű konfigurációja
Annak a ténye, hogy a pillangószelep-hajtómű más eszközökkel  
kommunikál, számos előnnyel jár az üzembe helyezés és a szervizelés terén is. 

Ez azonban már a tervezési szakaszban jelentkezik: A pillangószelep-hajtómű 
okostelefonon keresztül készre konfigurálható, mely lényegesen megkönnyíti a tervezést, 
hiszen így nem kell a kezdettől a vezérlésre összpontosítani. A pillangószelep-hajtómű nyit-zár, 
3-pontos, DC 0.5…10 V, DC 2…10 V, 4…20 mA, MP-Bus, Modbus RTU és BACnet MS/TP üzemre 
állítható be még akkor is, ha a hajtómű nincs elektromos tápellátáshoz csatlakoztatva.

Egyszerű üzembe helyezés közvetlenül okos-
telefonról vagy a ZIP-BT-NFC Bluetooth-NFC 
adapterrel Near Field Communication (NFC) 
technológia segítségével

Egyszerű üzembe helyezés NFC 
technológiával
A Near Field Communication (NFC) funkcióval 
rendelkező PR-hajtómű
egyszerű és közvetlen okostelefonról történő 
üzembe helyezést, konfigurációt és karban- 
tartást tesz lehetővé. A Belimo Assistant mo-
bilalkalmazással a 2- vagy 3-járatú szabályozó 
pillangószelepek és a 3-járatú átváltó pillangós-
zelepek intuitív módon konfigurálhatók.

 
 
 
 
 

Garantáltan megbízható működés
A fő teljesítményindikátorok (KPI-k) jelzik 
a haj- tómű állapotát, ezzel szavatolva a 
megbízható működést. A felhasználó emel-
lett számos di-agnosztikai paraméterhez is 
hozzáfér, amelyek segítségével képet alkothat 
a termék és a rendszer közötti üzem közbeni 
kölcsön-hatásokról. Ez gyors hibaelemzést tesz 
lehetővé, ha szervizbevetésre lenne szükség.

Diagnosztikai paraméterek megjelenítése 
a Belimo Assistant mobilalkalmazásban
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 ► Az aktív és passzív szenzorok egyszerű beépítése

 ► Kommunikáció BACnet MS/TP vagy Modbus RTU 

protokollon keresztül

 ► Kevesebb elhelyezendő kábel

A szenzorok zökkenőmentes 
integrálása
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Zökkenőmentesen integrálható hőmérsékletmérés.
A hőmérséklet-érzékelők könnyedén csatlakoztathatók a kommunikációképes PR-hajtóművek-
hez, így tökéletesen működő rendszermegoldást kínálnak. Az aktív és passzív hőmérséklet-
érzékelőkhöz használható két hőmérséklet-bemenet pontos mérési adatokat szolgáltat 
BACnet MS/TP vagy Modbus RTU protokollon keresztül.

Kompatibilis szenzortípusok
Az alábbi Belimo 01DT típusú hőmérséklet-érzékelők az aláb-
bi kommunikatív PR-hajtóművekkel kompatibilisek:

–  Pt1000
– Ni1000
–  NTC10K

BACnet MS/TP vagy Modbus RTU protokollon keresztüli integrációhoz.
Egy kommunikatív PR-hajtóműhöz két szenzor integrálható BACnet MS/TP vagy Modbus 
RTU protokollon keresztül. Ahogy a jégtárolóval történő hűtést bemutató példából is látható, 
hagyományos és adatbuszkapcsolatra nem képes szenzorok integrálása is lehetséges. Minde-
mellett az elhelyezendő kábelek száma is kisebb, mivel nem kell minden egyes szenzort külön 
a vezérléshez csatlakoztatni.
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 ► IP66/67 védelmi osztálynak megfelelő burkolat, mely  

kültéren is használható

 ► A hőszigetelés és az intelligens fűtés megakadályozza a 

kondenzációt a hajtóműben

 ► Jó működésbiztonság áramszünet esetén az elektronikus  

vészállás funkciónak köszönhetően

Jó működésbiztonság
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Megbízható működés minden HVAC rendszer számára
A számottevően jobb működésbiztonság egyúttal az épület fenntartási költségeit is csökkenti. 
A Belimo által kínált újgenerációs pillangószelepek és hajtóművek alkalmazásával egyszerre 
több szinten is elősegíthető a működésbiztonság.

Védett burkolat
A kiemelkedő működésbiztonság különösen fontos 
szempont a Belimo pillangószelep-hajtóművek fejlesz-
tése során. Az IP66/67 védelmi szintnek köszönhetően 
a hajtómű kültéri használatra alkalmas, és védett az 
UV-sugárzástól, esőtől, hótól, szennyeződéstől, portól és 
párától is.

A hőszigetelés és az intelligens fűtés
A hajtómű és a pillangószelep közötti kapcsolat hőszi-
getelésként szolgál, és – akárcsak a beépített intelligens 
fűtés – megakadályozza a kondenzációt a hajtóműben. 
A beépített hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőnek 
köszönhetően az egység csak akkor kapcsol be, amikor a 
környezeti viszonyok ezt szükségessé teszik, ezzel pedig 
energiát takarít meg.

Kimagasló biztonság áramszünet esetén
A megbízható PRK-hajtómű vészállás funkciója magas 
üzembiztonságot szavatol létesítményében. Áram-szünet 
esetén a pillangószelep egy előre megadott pozícióba 
áll. Ezt a Belimo Assistant mobilalkalmazás segítségével 
adhatja meg 0% és 100% között. 
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 ► Egyenszázalékos vagy lineáris jelleggörbe a folyamatosan  

kitűnő szabályozási jellemzők érdekében

 ► Állítható kv-érték

 ► Egyszerű paraméterezés a Belimo Assistant 

mobilalkalmazáson keresztül

Megbízható szabályozási 
feladatokhoz
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A pillangószelep egyenszázalékos jelleggörbéje, mely a Belimo Assistant mobilalkalmazással paraméte-
rezhető.

A 2-járatú pillangószelep szabályozásának betanítása
A szabályozószelepek kipróbált vezérlések, melyek kiváló szabályozá- si 
viselkedést produkálnak. A Belimo szabályozószelepek egyenszázalékos 
jelleggörbével rendelkeznek DN 150 névleges átmérőig. A nagyméretű 
szabályozószelepek DN 200 és DN 250 névleges átmérő esetén azonban a 
teljes lökettartományban lineáris jelleggörbét mutatnak.

A Belimo pillangószelepek és a PR-hajtóművek kifinomult együttműködésének köszönhetően
DN 150...300 névleges átmérő esetén a pillangószelepek vezérlési görbéi immár a szabályozó-
szelepek görbéihez mérhetők.

A többfunkciós PR-hajtóművel működtetett Belimo pillangószelepek a Belimo Assistant mo-
bilalkalmazással úgy paraméterezhetők, hogy egyenszázalékos vagy lineáris jelleggörbét 
mutassanak a teljes vezérlési tartományban (2…10 V vagy 0.5...10 V vezérlőjel) (tervezett piaci 
megjelenés 2020-ban). A pillangószelep maximális nyílásszöge a kívánt kv-értéktől függően a 
Belimo Assistant mobilalkalmazásával okostelefonról állítható be Near Field Communication 
(NFC) technológia segítségével. Ezáltal a Belimo pillangószelepek kiválóan alkalmasak 2-járatú 
szabályozóként való használatra, így pedig a klasszikus szabályozószelepek innovatív
alternatívájá.

A pillangószelep lineáris jelleggörbéje, mely a Belimo Assistant mobilalkalmazással paraméterezhető.
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folyadékhűtő 3-járatú szabályozó pillangószelepMM
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Egy folyadékhűtő primer köre, ahol 3-járatú szabályozó pillangószelep szolgál keverőszelepként.

A szabályozási ágban a lineáris jelleggörbe, az elkerülőben pedig az inverz lineáris jelleggörbe konstans 
keverési jelleggörbét eredményez.

A 3-járatú szabályozószelep újragondolva
A Belimo 3-járatú szabályozó pillangószelep két darab 2-járatú pillnagó-
szelepből áll, egyenként két többfunkciós PR-hajtóművel. Mindkét
hajtómű ugyanazzal a vezérlőjellel vezérelhető, és a kettőből csak az 
egyik hajtóművet kell úgy paraméterezni, hogy a vezérlőjelet inverz 
módon dolgozza fel. A 2-járatú pillangószelepek paraméterezhető lineáris 
jelleggörbéjének köszönhetően a 3-járatú szabályozó pillangószelepként 
való együttműködésük kitűnő keverési jelleggörbét eredményez
(tervezett piaci megjelenés 2020-ban).

Keverés 3-járatú szabályozó pillangószeleppel
A konstans keverési jelleggörbe kifejezetten fontos a folyadékhűtőket is magában foglaló 
alkalmazási módok esetén. A folyadékhűtő primer körét nehéz lenne a folyadékhűtőnél kívánt 
be- és kimenő hőmérsékletet szabályozni konstans jelleggörbe nélkül. A legrosszabb esetben a 
folyadékhűtő meghibásodik, ha nem kap elégséges térfogatáramot a részterheléses üzemben.
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Belimo – Alkalmazások
Folyadékhűtők és hűtőtornyok
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A 2- és 3-járatú pillangószelepek folyadékhűtőkben és hűtőtornyokban való alkalmazásáról 
az új, felhasználási módokat ismertető prospektusban tudhat meg többet. 
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Rugalmasan bevethető minden alkalmazáshoz
A Belimo pillangószelepei tömören záró 2 vagy 3 járatú szelepként univerzálisan használhatók 
nyit-zár, átváltó vagy szabályozó alkalmazásokhoz (keverő- vagy osztószelepként). 

Típus Alkalmazási módok Rugalmasság

2-járatú  
nyit-zár pillangós-
zelep

– DN 25...700 
–  Vészleállás funkcióval DN 

25...300
–  Nyitott és zárt 

vízrendszerekhez 

–  Univerzális, 24...230 V-os 
elektromos tápellátás1)

–  30...120 s között  
állítható futásidő1)

–  Védelmi szint: IP66/671)

2 járatú
szabályozó pil-
langószelep

–  Egyenszázalékos jelleg-
görbe DN 25...700

–  Lineáris jelleggörbe DN 
150...3002)

–  Vészleállás funkcióval DN 
25...300

–  Nyitott és zárt vízrends-
zerekhez

–  Vezérlés: 0.5...10 V, 
   2...10 V, 4...20 mA, kom-  
   munikatív1)

–  Univerzális, 24...230 V-os 
elektromos tápellátás1

–  30...120 s között  
állítható futásidő1)

– Védelmi szint:  
IP66/671)

3-járatú átváltó  
pillangószelep

–  DN 150...300
–  Nyitott és zárt vízrends-

zerekhez –  0.5...10 V, 2...10 V, 4...20 
mA, kommunikatív 
szabályozás1)

–  Univerzális, 24...230 V-os  
elektromos tápellátás1)

–  30...120 s között  
állítható futásidő1)

–  Védelmi szint: IP66/671)

3-járatú  
szabályozó pil-
langószelep

–  Egyenszázalékos jelleg-
görbe DN 150...300

–  Lineáris jelleggörbe DN 
150...3002)

–  Nyitott és zárt vízrends-
zerekhez
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Beszerelés Üzembe helyezés Kommunikáció Energiahatékonyság

–  Rugalmas besze-
relési lehetőségek, 
és bármely átfolyási 
irány beállítható

–  Jól látható  
helyzetjelzés 

–  Gyors és egyszerű 
üzembe helyezés a

    Belimo Assistant               
    mobilalkalmazással1)

–  BACnet MS/TP  
DN 25...300

–  Modbus RTU  
DN 25...300

–  Belimo MP-Bus  
DN 25...300

–  Szivárgás: szivárgás-
mentes, szivárgási 
veszteség A (EN 
12266-1)

–  Bármely átfolyási 
irány beállítható, 
illetve bármilyen 
módon a csőbe vagy 
opcionális T-idomra 
szerelhető

–  A beszerelés keverő 
és osztó ponton is 
lehetséges

–  Jól látható  
helyzetjelzés 

–  Gyors és egyszerű 
üzembe helyezés a

    Belimo Assistant
    mobilalkalmazással1)

–  BACnet MS/TP  
DN 150...300

–  Modbus RTU  
DN 150...300

–  Belimo MP-Bus  
DN 150...300

–  Szabályozási és 
bypass ág szivár-
gási vesztesége: 
szivárgásmentes, 
szivárgási veszteség 
A (EN 12266-1)

1)  DN 150...300 PR-hajtóművekkel való működtetés
2) Tervezett piaci megjelenés 2020-ban
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A Belimo hajtóművek retrofit megoldásként harmadik féltől származó            
pillangószelepekhez
Különböző okai lehetnek annak, hogy miért válik szükségessé egy termék kicserélése vagy 
modernizálása. Gyakran arról van szó, hogy egy üzem élettartamát meghosszabbítsák, illetve 
javítsák minőségét és hatékonyságát. Ezért előbb vagy utóbb a rendszer összetevőit ki kell 
cserélni. A Belimo univerzális hajtóművei kiválóan alkalmasak a meglévő üzem modernizálásá-
ra és a legmagasabb fokú automatizálására. Egyszerű adapterek segítségével a Belimo által 
biztosított speciális csatlakozások biztosítják, hogy a hajtóművek különböző gyártók meglévő 
pillangószelepeire szerelhetők fel nehézség nélkül.
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Feljavítás fejtörés nélkül a Belimo retrofit megoldásaival
A Belimo univerzális hajtóműveket is kínál meglévő rendszerek motorizálásához. Egyszerű     
adapterek segítségével a hajtóművek különböző gyártók meglévő pillangószelepeire
szerelhetők fel.

– Ari    – Kitz
– Aichhorn   – Leengate Valves
– Bray     – Sauter
– Buracco   – Sferaco
– Honeywell   – Siemens
– Danfoss   – Socla
– Ebro    – Tour & Anderson
– Econosto   – Victaulic
– InterApp   – Wouter Witzel
– KSB    – Xurox
– Keystone   – Zetkama

Belimo Retrofit mobilalkalmazás vagy 
ellenőrzőlista
A Belimo Retrofit mobilalkalmazás segítségével hihe-
tetlenül könnyen ellenőrizheti, hogy mely szeleptípusok 
szerelhetők fel és modernizálhatók Belimo hajtóművek-
kel.

Előfordulhat, hogy nem tudja a szelepei gyártóját és 
típusát? Ebben az esetben egyszerűen megtalálhatja 
a megfelelő retrofit hajtóművet a Retrofit ellenőrző-
listával. Néhány lépésben megállapíthatja a meglévő 
szeleptípusok méreteit és műszaki jellemzőit. Ha továb-
bi kérdése merülne fel, akkor kérjük, forduljon a Belimo 
helyi kapcsolattartójához.

A mobilalkalmazást az App Store vagy a Google Play 
alkalmazásboltból töltheti le. A QR-kóddal közvetlenül 
erre a felületre ugorhat.

Az ellenőrzőlistát pedig itt találhatja meg: www.belimo.
eu/retrofit



Teljes körű választék

Teljes körű támogatás

Gyors szállítás

Ellenőrzött minőség

Világszerte elérhető

5 év garancia

Mindent egy kézből

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
Ghegastraße 3, 1030 Wien, Austria
+43 1 749 03 61 0, info@belimo.at, www.belimo.at
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A Belimo globális piacvezetőként a fűtő, szellőztető 
és légkondicionáló rendszerek szabályozására szol-
gáló innovatív megoldások fejlesztésén fáradozik. 
Ebben a munkában a legnagyobb szerepet a hajtó-
művek, szelepek és szenzorok kapják. 

Cégünk mindig a vevőnek nyújtott értéket helyezi 
előtérbe, ezáltal nem csupán terméket adunk. A 
HVAC rendszerek szabályozását szolgáló hajtómű- 
és szenzormegoldások teljes termékskáláját kínáljuk 
egyetlen forrásból. Eközben a kipróbált és bizonyított 
svájci minőségre támaszkodunk, és ezt öt év ga-
ranciával egészítjük ki. Értékesítőink világszerte, több 
mint 80 országban jelen vannak, ezáltal cégünk gyors 
szállítást és a termék teljes élettartama alatt teljes 
körű támogatást garantál. A Belimo valóban minden-
re gondol.

A „kis” méretű Belimo termékek nagy hatást gyakorol-
nak a kényelemre, energiára, hatékonyságra, biz-
tonságra, beszerelésre és karbantartára is. Röviden:  
kis méret, nagy hatás.


