
Ao escolher os Dispositivos de Campo 

Comerciais da Honeywell, você está obtendo 

produtos mais do que excepcionais. Você está 

escolhendo a linha de válvulas, atuadores, dampers, 

sensores, economizadores, variadores de frequência 

e controles de temperatura mais abrangentes do 

setor. Você está escolhendo serviço e suporte de 

classe mundial. A mais ampla rede de distribuição. 

Uma marca com tradição de liderança em controles 

HVAC. Escolha a Honeywell como seu parceiro para 

permitir sucesso do início ao fim do projeto.

Válvulas 
Um portfólio amplo de válvulas que 

fornece uma solução pronta para uso 

com controle preciso e custos de 

instalação reduzidos.

Atuadores 
Desempenho confiável e design 

avançado permitem instalação mais 

rápida e maior controle para a criação 

das aplicações mais críticas.

Economizadores, Sensores e 
Variadores de Frequência
Tecnologia avançada que cumpre 

os códigos rigorosos de construção, 

melhorando a experiência do usuário 

com informações de diagnóstico.

Projetados para o Sucesso

Seu Parceiro para os Componentes HVAC Comerciais da Honeywell
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Recursos Honeywell

Variadores de Frequência

SmartVFD COMPACTO

Interface de Usuário Intuitiva ou Painel do 

PC Tool – Permite fácil preparação.

Montagem lado a lado e Trilho Din – 

minimiza os requisitos de espaço e 

simplifica a instalação.

Comunicação Integrada – Modbus.  

Filtros EMC Opcionais.

SmartVFD HVAC  

Assistentes de Inicialização – Diga ao 

CFV se você possui uma bomba ou um 

ventilador, digite a informação nominal do 

motor e já estará funcionando.

Interface Gráfica – Teclado fácil de usar e 

monitor de várias telas exibe nove valores 

ao mesmo tempo.

Comunicação Integrada – BACnet, N2 e 

Modbus.

Bloqueio de CC – Para proteção 

harmônica.

Bypass SmartVFD

Quatro configurações para 

atender aos requisitos do 

local de trabalho – Somente 

desconexão, dois contatores 

de bypass, três contatores de 

bypass com desconexão, três 

contatores de bypass com 

bypass automático.

Bloqueio de Congelamento/

Fogo/Fumaça.

Tipos de caixa de proteção 

NEMA 1, NEMA 12 e NEMA 

3R Ventilado.

Opções personalizadas 

disponíveis.

Global Field Devices

Application And Selection Guide

CommerCial HVaC Components —  

engineered for suCCess

Download 

Guia de Aplicação e 
Seleção de Dispositivos 
de Campo Globais

Serviço de levantamento de 

quantitativos 

1-888-664-4092
E-mail – takeoff.service@honeywell.com

Links 

customer.honeywell.com

Para Vídeos de Treinamento 
de Dispositivos de Campo, 
consulte: 
buildingcontrols.honeywell.com

PRODUTOS EM DESTAQUE

http://customer.honeywell.com/en-US/Pages/default.aspx
http://www.buildingcontrols.honeywell.com/video_library

