
Belimo energiventil og
MID-godkendt termisk energimåler

Energistyring og 
fakturering
– samlet i én enhed
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Belimos nye energiventiler og MID-certificerede termiske 
energimålere samler energimåling, energistyring og 
IoT-baseret fakturering i én enhed. En enhed, der er nem at 
integrere i bygningens BMS med buskommunikation og med 
IoT-baseret overvågning og værktøjer til optimering af driften 
 – og med IoT-baseret fakturering. 
Du får flere funktioner samlet i én enhed, og det sparer dig 
både tid og penge.

 Måling og kontrol i én enhed
 Med energiventilen får du trykuafhængigt flow, energi- 
 effektiv flow- og delta T-styring og MID-certificeret 
 energimåling i én enhed. Overvåg og optimer energi-  
 forbruget med det samme – og få optimal energi- 
 effektiv ydelse i systemet.

	 Certificeret,	nøjagtig	måling
 Belimos termiske energimåler er certificeret i henhold  
 til EN 1434/MID og er klargjort til fjernstyret, IoT 
 baseret fakturering. Med Belimos patenterede 
 automatiske glykol-overvågning og -kompensation 
 er du sikker på nøjagtige målinger, selv hvis glykol- 
 koncentrationen i vandet ændrer sig.

 Enkel og hurtig digital 
	 arbejdsgang
 Apps og webværktøjer gør indstilling og idriftsættelse  
 enkel og hurtig. Du har adgang til alt med appen på  
 den telefon, du har i hånden. Den gennemførte digital- 
 isering giver fuld gennemsigtighed på slutbrugernes 
 energidata – og gør dit arbejde lettere.

 Problemfri integration
 Direkte og problemfri integration til BMS og/eller IoT- 
 baseret energiovervågning og -fakturering. Det har 
 aldrig været nemmere at integrere energidata. Du   
 får alle de oplysninger, du har brug for til at forbedre   
 dit systems energimæssige ydeevne, fra én enhed.

Integreret energistyring 
og varmeafregning

Styring,	måling	og	afregning	
hører	sammen 
– nu er det samlet i én enhed 

Med Belimos MID-godkendte termiske energimåler kan du måle 
og overvåge varmeveksling og energiforbrug nøjagtigt i varme- og 
kølesystemer. Og du kan endda koble den til IoT-baseret fakture-
ring – så præcise er målingerne (EN-1434 certificeret).
Men ikke nok med det. Du kan også få energimåleren integreret i 
Belimos energiventil, så du kan styre varmeenergien og optimere 
energiforbruget til brugeren + overvåge og afregne varmen, alt 
sammen fra én enhed. Energistyring og -måling og fakturering, 
som hidtil har krævet hver sin installation, er hermed forenet, 
forenklet og forbedret.
Foreningen af den MID-godkendte termiske energimåler og energi-
ventilen giver dig fuld transparens på den termiske energistyring.

“Cloud-forbindelsen giver 
os fuld gennemsigtighed 
på energiflowet og sikker-
hed for, at vi gør tingene 
rigtigt. Vi kan nu indivi-
duelt fakturere varmeom-
kostningerne via skyen 
og i overensstemmelse 
med EU’s direktiv om 
måleinstrumenter (MID).” 

Samuel	Lorez,	teknisk	chef,
Lenzerheide Bergbahnen AG

“Idriftsættelse, integration 
og aktivering af energi-
ventilen med integreret 
termisk energimåler var 
meget let med den nye 
app og NFC.”

Martin	Eckhoff,	AZ	systems	AG
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De vigtigste funktioner

Certificeret	måling, 
MID-godkendelse

Belimo termisk energimåler 
opfylder kravene i EN 1434 og 

har typegodkendelse i henhold 
til europæiske måleinstrumenter, 

direktiv 2014/32/EU (MI-004).

IoT-baseret fakturering
Når energimåleren er tilsluttet 

Belimo Cloud, er det nemt at give 
autoriserede tredjeparter sikker 

adgang til forbrugsdata, f.eks. til 
fakturering.

Digitalt	understøttede 
arbejdsgange

Belimo Assistant App guider dig 
let gennem indstilling af enheden, 

også uden der er spænding på 
måleren.

Nem integration i BMS
Det er nemt at integrere den 

termiske energimåler direkte 
i byggestyringssystemet ved 

hjælp af BACnet/IP & MSTP og 
Modbus TCP & RTU. 

Strøm	over	Ethernet	(PoE)
Enhederne tilsluttes med ét 

standard ethernet kabel, der både 
leverer strøm og datatrans- 

mission. Kun ét kabel gør 
installationen lettere.

Energibesparende delta T-styring
Optimal energiudnyttelse! Ventilen sikrer 
maksimal komfort med den lavest mulige 
energiforbrug takket være styring ud fra delta T, 
dvs. temperaturforskellen mellem frem- og 
returløb. 

Løbende	energiovervågning
Den varmeenergi, der tilføres veksleren måles og 
logges nøjagtigt. Det giver hurtigt overblik over 
drift og mulige energioptimeringer.

Måling af og kompensation for glykol
Ventilen måler og kompenserer for glykolindhold-
et, så du får garanteret præcis energimåling på 
alle tidspunkter. Ved de MID-godkendte varianter 
udløses en glykolalarm.

Effektiv effektstyring
Med effektstyring kan du at indstille den ønskede 
effekt. Varmeveksler- og ventilkarakteristika er 
dermed irrelevante. Varmestyringen er både 
tryk- og temperaturuafhængig.

Automatisk	afbalancering
Ventilen kompenserer straks for trykudsving i 
systemet, så flowet gennem ventilen holdes 
konstant. Dermed er der ikke behov for afbalan-
cering, hvilket sparer meget tid.

Nem interaktion med NFC
Trådløs og hurtig idriftsættelse, adgang til data, 
genindstilling og fejlfinding med Belimo Assistant 
App på en almindelig smartphone og Near Field 
Communication med energiventilen.

Belimo MID-godkendt termisk energimåler Belimo energiventil

€
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En gevinst for alle parter

Uanset, hvilken rolle du har, får du mange fordele af, at styring og 
fakturering af varme er kombineret i én enhed:

 Installatør:
 — Tidsbesparelser og lavere omkostninger med en 

alt-i-én-enhed-løsning
 — Intet behov for tidskrævende afbalancering
 — Nem logning af den godkendte energimåler under idriftsættelse 

med Belimo Assistant App
 — Automatisk oprettelse af idriftsættelsesrapport, som er 

tilgængelig online
 — Se yderligere fordele under idriftsættelse nedenfor

 Systemintegrator:
 — Fakturering og kontrol samlet i en enkelt enhed
 — Enkel, tidsbesparende idriftsættelse og konfiguration
 — Frit valg af styresignal (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus eller 

analogt signal)
 — Energioptimering gennem datatransparens
 — Forenklet installation gennem PoE (Power over Ethernet); ingen lokal 

strømforsyning er nødvendig
 — Se yderligere fordele under idriftsættelse nedenfor

 Leverandør	af	målingstjenester:
 — App-styret idriftsættelse, der automatisk opretter en formel 

idriftsættelsesrapport
 — De målte data fra den MID-certificerede energimåler kan anvendes 

direkte til fakturering af lejere
 — Nem tilslutning til andre cloud-grænseflader
 — Nem datalogning og -behandling
 — Problemfri integration i åbne måle- eller faktureringsplatforme
 — Se yderligere fordele under idriftsættelse nedenfor

 Idriftsættelse:
 — De europæiske krav i EN 1434-standarden og 

MID-direktivet er opfyldt
 — Integreret webserver til direkte dataadgang og 

indstillingsmuligheder
 — En enkelt smartphone-app til alt: Idriftsættelse, konfiguration, 

diagnose og overvågning – forbinder trådløst med NFC
 — Intuitiv opstartsassistent til idriftsættelse og logning 

af termisk energimåler

 Rådgivende	ingeniør:
 — Reduceret indsats og tidsbesparelser takket være 

alt-i-én-enhed-løsning
 — Reduceret planlægningsindsats efter enkelt ventilvalg
 — Sporbar verifikation og logning (idriftsættelsesrapport)
 — Automatisk afbalancering ved enhver belastningsgrad
 — Nem tilpasning til ændringer i spændingsforsyningen

 	Bygningsejer:
 — Certificeret og sporbar måling og logning af energi-data; klar til 

fakturering af lejere
 — Åben dataadgang giver fleksibilitet i valg af energi- og ser-

viceleverandør (f.eks. til fakturering)
 — Lave idriftsættelses- og driftsomkostninger
 — Fremtidssikret og transparent takket være den direkte internet-

forbindelse (IoT) 

 

 Operatør,	anlægsadministrator:
 — Maksimal komfort med minimale driftsomkostninger gennem 

hele livscyklussen
 — Trykuafhængig styring eliminerer behovet for regelmæssig 

afbalancering
 — Integreret glykolmåling og -kompensation, eller ved MID-certifi-

cerede enheder en glykolalarm, garanterer systemets sikkerhed 
og sikrer nøjagtige måleværdier

 — Sporbar verifikation og logning af faktureringsrelevante data
 — Høj gennemsigtighed og effektivitet takket være energi- og 

system-overvågning med Belimo Cloud
 — Enheder er lette at udskifte 
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Øjeblikkelig	måling	og	kontrol	med	
energiventil

Pålidelig	certificeret	måling	gør	
IoT-baseret fakturering muligt

Effektivisering	via	certificeret	energimåling
Belimo energiventiler giver trykuafhængig flowkontrol og en gen-
nemsigtig permanent overvågning af varme- og køleudstyr. Ved at 
måle, beregne og visualisere vigtige systemdata – som flowhas-
tigheder, frem- og returløbstemperatur og den aktuelle spænding 
på enheden – og ved at optimere ud fra disse data – kan driften 
holdes energieffektiv i ventilens og systemets levetid.

Sikker effektstyring
Belimo energiventilers alt-i-en-funktioner muliggør effektstyring – 
uafhængigt af vandtryk og -temperatur.

Delta T-styring optimerer driften
Delta T-manageren, der er integreret i Belimo energiventiler, måler 
kontinuerligt temperaturforskellen og sammenligner med den 
grænseværdi, der er indstillet for systemet. Hvis temperaturfor-
skellen falder under grænseværdien, justerer Belimo energiventiler 
automatisk flowhastigheden, så systemet kun bruger den vand-
mængde, der reelt er nødvendig for at opnå den ønskede effekt. 
På denne måde forhindrer ventilen at delta T bliver lav. Det sikrer 
maksimal komfort med det lavest mulige energiforbrug.

Pålidelige	og	præcise	målinger
Belimos termiske energimålere bruger ultralydsteknologi. Det giver 
præcise målinger og samtidig er det smudsafvisende og slidfrit. 
Målingerne præciseres gennem en hurtig målecyklus. Hver enkelt 
måler bliver multipoint vådkalibreret i produktionen, hvilket sikrer 
høj nøjagtighed over hele målingsspektret.

Enhed med mange anvendelsesmuligheder
Belimos termiske energimålere er designet til at blive brugt som 
varmemålere, kølemålere eller kombinerede varme-/kølemålere. 
De kan installeres både i returløb eller i systemets fremløb. 
Anvendelse og installationsposition angives nemt til ventilen under 
opsætningen ved hjælp af Belimo Assistant App på en almindelig 
smartphone eller i den indbyggede webserver ved hjælp af en 
bærbar computer.

MID-certificeret	energimåling
Belimos MID-certificerede termiske energimålere opfylder kravene 
i EN 1434 og har typegodkendelse i overensstemmelse med EU’s 
direktiv om måleinstrumenter 2014/32/EU (MID). De certificerede 
enheder er forsynet med den tilsvarende MID-overensstem-
melsesmærkning. De leverer validerede data til faktureringsformål, 
som kan anvendes til direkte fakturering af lejere. Belimos termi-
ske energimålere er godkendt i henhold til MID til varmemåling i 
systemer med rent vand. Hvis der er glykol i vandet, udløses en 
alarm – det er det, vi kalder permanent glykolovervågning. 

Endnu	højere	nøjagtighed	ved	hjælp	af	
automatisk glykolkompensation
Vores termiske energimålere fås også som variant uden MID / 
EN 1434-godkendelse. De måler energien pålideligt, selv når der 
er glykol i vandet. De måler automatisk og kontinuerligt glykolind-
holdet i væsken og kompenserer for det. Det sikrer en pålidelig 
ultralydsmåling og dermed en præcis bestemmelse af den 
termiske energi.

Gennemstrømningshastighed
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Udgangseffekt Temperaturspredning

Udgangseffekt uden
delta T-manage

Temperaturspredning
uden delta T-manager

Ineffektivt 
område

LAV	DELTA	T:
Hvis en varme- eller kølevarmeveksler oplever 
overløb, giver det ikke en højere varme- eller 
køleydelse. Det fører blot til en lavere temper-
aturforskel mellem frem- og returløbsvandet, 
fordi vandet ikke har tilstrækkelig tid til at afgive 
sin energi. Dermed opnår man ikke nogen reel 
effekt, og dette resulterer i ”lav delta T”. 
Lav delta T påvirker effektiviteten af det samlede 
system og fører til yderligere energiforbrug ved 
pumperne og i hele anlægget. Ægte delta 
T-korrektion kan kun opnås der, hvor varmen 
bruges. Det er en funktion, Belimo energiventiler 
udfører automatisk, når de er aktiverede. 
Det giver effektiv drift af systemet i hele 
systemets levetid.

Multipoint-vådkalibrering

     M21 1259
DE-21-MI004-PTB010

MID-overensstemmelsesmærkning 

Justerbar delta T grænseværdi
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Digitalt	støttet	projektering 
og idriftsættelse

Enkel idriftsættelse og aktivering 
takket være NFC
Belimo energiventil og termisk energimåler har NFC interface 
(Near Field Communication). Det giver nem konfiguration og 
vedligeholdelse ved brug af en smartphone. Med Belimo Assistant 
App på telefonen kan enhederne konfigureres intuitivt, og idrift- 
sættelsesværdier kan logges. Nøgleindikatorer for ydeevne, som 
gør det nemt at bestemme enhedens “sundhedsstatus”, sikrer 
en pålidelig drift. Talrige diagnoseparametre angiver, hvordan 
enheden interagerer med systemet under drift. Hvis service er 
nødvendigt, er det hurtigt at lave fejlanalyse i appen.

Multifunktionelle enheder 
med forbindelse i skyen 
Når du tilslutter enheden til Belimo Cloud får du automatisk 
udvidet garantien til syv år og en lang række fordele. Enheden får 
en ”digital tvilling” i skyen, hvor autoriserede brugere kan interagere 
direkte med data, eller ejere af enheder kan give tredjepart til- 
ladelse til at levere fakturering eller analysetjenester. Der er mange 
muligheder, og der kommer hele tiden flere til.

Klar til IoT-baseret fakturering

Forenklet varmeafregning
Belimo energiventiler og termiske energimålere er klar til fjernbe- 
tjent, IoT-baseret fakturering. Det er nemt at give godkendte bru-
gere adgang til data via en cloud-grænseflade. Dermed er det også 
nemt at integrere data med andre platforme, og du får maksimal 
fleksibilitet til frit at vælge bl.a. leverandør og faktureringsløsning. 
Den høje datakvalitet betyder, at alle data også kan bruges til andre 
applikationer.

Tredjepart
applikation
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Problemfri integration 
af måledata

Fremtiden for HVAC-systemer er forbundet
Tilslutningsmuligheder har altid været en vigtig egenskab ved 
vores produkter. Belimo energiventil og termisk energimåler har 
indbygget alle gængse bus-protokoller til bygningsautomatisering 
(BACnet IP og MS/TP, Modbus TCP og RTU samt MP-Bus) og 
understøtter sågar M-Bus via en konverter. Buskommunikation kan 
også bruges til overvågning og styring af energiventilen ved hjælp 
af et analogt signal.

Strøm	over	Ethernet
Belimo energiventil og termisk energimåler kan installeres med 
PoE (Power over Ethernet). Dermed kan enheden både få strøm og 
overføre data samtidigt via ét ethernet-kabel. Det gør installationen 
enkel og hurtig, og der er ingen risiko for ledningsfejl, ligesom der 
heller ikke er behov for strømkabel, stik og lokal strømforsyning.

Direkte integration i IoT-platforme
Det er nemt at tilslutte Belimos IoT-klare produkter direkte til 
moderne bygnings-IoT-platforme. Og så kan du drage fordel af 
mulighederne i et digitalt økosystem med netværk:

 — Få fuld kontrol over dine data
 — Implementer effektive optimerings- og energibesparelses- 

 tiltag i bygninger
 — Reducer dine vedligeholdelsesomkostninger
 — Nem integration i platformene for faktureringstjenester 

 – enten via cloud, via en API eller ved hjælp af M-Bus med 
 en konverter

 — Nem, åben dataadgang og integration giver dig fuld fleksibilitet  
 i valg af tjenesteudbyder

 — Sikker, transparent og pålidelig levering af data over hele   
 bygningens livscyklus

Den multifunktionelle 
alt-i-én-enhed	løsning

Udgift: 
1 Belimo energiventil MID P 
Besparelser:

1 kontrolventil

1 afbalanceringsventil

1 måler med MID-godkendelse

1 Separat strømforsyning

1 Kompleks beregning

30 min. afbalanceringsarbejde

45 min til montagearbejde

Udgifter til cloud-tilslutning

Belimo energiventil samler flere funktioner i én enhed, der er let 
at installere. Du får en 2-vejs eller 3-vejs karakteriseret reguler-
ingsventil, en ventilmotor, en volumetrisk flow-måler, to temper-
atursensorer og en integreret logik.

Med den nye generation energiventiler kan du også installere 
direkte IoT-baseret varmeafregning af lejere – stadig kun med én 
enkelt enhed installeret. Det reducerer både dine investerings- og 
dine installationsomkostninger i forhold til en konventionel løsning.

 — Måling: Integrerede sensorer til måling af temperaturforskel, 
flow (herunder kompensation for glykolindhold) og dermed 
effekt.

 — Styring: Fuld kontrol over ventilposition, flow eller effekt for 
optimal styring af varmeveksleren.

 — Afbalancering: Belimo energiventil sikrer altid den korrekte 
mængde vand – selv i tilfælde af differenstrykændringer, 
spidsbelastning og lav drift.

 — Isolering: Energitilførslen til en zone kan lukkes helt. Ingen 
lækage takket være den luftbobletætte reguleringsventil med 
selvrensende kugleventil.

 — Energioptimering: De løbende driftsdata fra energiventilen gør 
det muligt at identificere behov eller muligheder for energiopti-
mering.

 — Fakturering: Klar til IoT-baseret fakturering af varmeforbrug.

Modulopbygget design sikrer 
hurtig udskiftning af målere
Den termiske energimåler består af et sensormodul (nederst) med 
tilsluttede temperatursensorer, som rummer både beregner og 
målesystem, og et logikmodul (øverst), som forbinder den termi-
ske energimåler med PoE-strømforsyningen og indeholder både 
bus- og NFC-kommunikationsgrænsefladen.

Nyt sensormodul kan efter behov leveres kalibreret fra Schweiz. 
Logikmodulet genbruges. Det fås som reservedel (du slipper for 
at udskifte hele ventilen). Når sensormodulet skal udskiftes, er 
logikmodulet nemt at løfte af – mens alle kabler fortsat er tilsluttet. 
Herefter udskiftes sensormodulet blot med et nyt, og logikmod-
ulet klikkes på igen. Måleren er stadig integreret i systemet, da 
kablerne ikke har været koblet fra og til. Det giver også en betydelig 
tidsbesparelse
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Belimo energiventil – varianterTermisk energimåler – varianter

Belimo energiventil giver trykuafhængig flow- og strømstyring og 
transparent overvågning af varme- og kølesystemer.
Det sikrer, at systemet ikke kører med en temperaturforskel, der 
er for lav (lavt delta T-syndrom) og dertilhørende dårlig ener-
gianvendelse. Ventilen måler, beregner og leverer vigtige data om 
systemets drift og ydeevne, hvilket sikrer energieffektiv drift i hele 
levetiden. 
Belimo energiventiler kan forbindes til Belimo Cloud, hvilket giver 
nem adgang til data og rapporter – når som helst og hvor som 
helst

Alt efter hvor energiventilen skal installeres, er der flere varianter at 
vælge mellem:
 • Energiventiler, der opfylder kravene i EN 1434 og har en typegod-

kendelse i henhold til det europæiske måleinstrument-direktiv 
2014/32/EU (MID), som blandt andet muliggør en præcis fakture-
ring.

 • Eller energiventiler med automatisk glykolkompensation,
til glykolholdige anlæg, men uden MID-certificering. 

Belimo termisk energimåler findes i flere varianter alt efter, hvad de 
skal anvendes til. 
 •  Hvis du skal bruge en kalibreret varmemåling, som kan anvendes

til direkte afregning af forbrug, skal du vælge de MID-godkendte 
termiske energimålere. De opfylder kravene i EN 1434 og har 
typegodkendelse i henhold til det europæiske direktiv om målein-
strumenter 2014/32/EU (MID).

 • Skal du bruge en termisk energimåler til et anlæg, der har glykol-
holdigt vand, kan du få termiske energimålere, der automatisk 
kompenserer for glykolindhold. De kan dermed også anvendes 
under frysepunktet. Denne model er uden MID-certificering.

Version Type A
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Nominel diameter  
DN

Justerbar gennem- 
strømning	Vʼmax	[l/min]

2-vejs EV..R2+BAC

15 - 50 6.3 - 250

EV..R2+KBAC

EV..R2+MID

3-vejs EV..R3+BAC
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Nominel  diameter  
DN

Nominelt	flow 
[m3/h]

MID-Godkendt 22PEM

15 - 50 1.5 - 15
Standard 22PE

FUNKTIONER
– Nøjagtig måling baseret på ultralyd

– Klar til IoT-baseret fakturering

– Enkel opsætning og konfiguration med  
 Belimo Assistant App på en almindelig  
 smartphone

– Analog/digital signalkonvertering af  
 passive og aktive sensorer eller switche

– Analog udgang (DC 0 - 10 V) er   
 tilgængelig og kan registrere flow- 
 hastighed eller væskens temperatur

– Nem integration i bygningens BMS med  
 buskommunikation

– Enheden kan både forsynes med strøm  
 og overføre data direkte via ét Ethernet-  
 kabel (PoE)

FUNKTIONER
– Integrerede sensorer til måling af tempe- 
 raturforskel, flow og dermed effekt

– Styring af ventilposition, flow eller effekt  
 for optimal drift af varmeveksleren

– Altid korrekt vandmængde, selv ved  
 ændringer i differenstryk, ved spids- 
 belastning eller lav drift

– Bruger Belimo selvrensende kugle- 
 ventiler med 0 % lækage

– Klar til IoT-baseret fakturering

– Nem indstilling og konfiguration med  
 Belimo Assistant App på en almindelig  
 smartphone

– Nem integration i bygningens BMS med  
 buskommunikation

– Enheden kan både forsynes med strøm  
 og overføre data direkte via ét Ethernet-  
 kabel (PoE)
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BELIMO	A/S 
Thomas Helsteds Vej 7A, DK-8660 Skanderborg, 
+45 86 52 44 00, info@belimo.dk, www.belimo.dk

Innovative 
løsninger

Gratis support 
og rådgivning

Energieffektive 
produkter

Gratis dag til 
dag-levering

Nem installation 
og idriftsættelse

Gratis online 
hjælpeværktøjer 

og apps

Alle produkter 
testes, før de 

forlader fabrikken

5 års garanti 
– intet mindre

Belimo er en af verdens førende og mest respekterede leverandører af innovative løsninger til styring 
af varme-, ventilations- og klimaanlæg: Spjæld, motorer, aktuatorer, reguleringsventiler, sensorer og 
målere – et komplet produktsortiment til regulering og styring af HVAC-systemer.

Schweizisk	kvalitet	 
og teknik 
– dansk markedskendskab og know-how

Danske eksperter i regulering af luft og vand
Belimo A/S i Skanderborg har siden 1981 været uafhængig agent for schweiziske 
Belimo AG. Vi forener gennemtestet schweizisk kvalitet og teknik med solid prak-
tisk erfaring, viden og indsigt i danske forhold og det danske marked.  
 
Hos os kan du forvente eksperthjælp til alt fra valg af løsning, projektering og 
dimensionering – til montage og idriftsættelse. Vi stiller hele vores viden om 
regulering og styring af luft og vand til rådighed for vores kunder. Hurtigt og uden 
beregning. Vi sætter en ære i at være nemme at få fat i og nemme at snakke med.

Afgørende forskel for komfort og energieffektivitet
De kompakte Belimo-produkter har stor indflydelse på komfort og energi- 
effektivitet, sikkerhed, installation og vedligeholdelse. Det er det, vi mener med 
Small devices, big impact.


