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Innovative ventiler 
centrale i den nye 
Widex-bygning
Widex har bygget et højteknologisk, energi- og miljøvenligt hovedsæde, hvor blandt 
andet Belimos nye 6-vejs kugleventiler har betydet store besparelser, fordi én ventil 
erstatter tre traditionelle. Det er innovation i praksis.



”Det er i høj grad et Belimo-hus”
Sådan siger rådgivende ingeniør Per Korsgaard fra !rmaet Jør-
gen Wessberg A/S om høreapparatproducenten Widex’ nye 
hovedsæde uden for landsbyen Vassingerød i Nordsjælland.
Her har den højteknologiske virksomhed bygget sig et 
hovedkontor, som i et og alt afspejler virksomhedens avance-
rede produkter. 

Bygningen bliver over for både danske og udenlandske for-
bindelser brugt som et godt eksempel på, hvorledes en gen-
nemtænkt bygning kan fungere som en god arbejdsplads og 
samtidig sætte et positivt miljøaftryk. Således bruger Widex-
bygningen mere CO2, end den a"everer og har på den måde 
et positivt energiregnskabet. Det skyldes blandt andet, at den 
runde bygning hele vejen rundt er beklædt med elproduce-
rende solpaneler og at der kommer vedvarende energi fra 
egen vindmølle. 

Desuden bruges grundvand til opvarmning og køling. Det 
pumpes op og henholdsvis afkøles og opvarmes i bygnin-
gens produktions- og ventilationsanlæg, og kan så bruges 
igen og igen til køleformål og opvarmning. Vandet pumpes 
op fra ti grundvandsbrønde, som er 100 meter dybe, og hvor 
strømningen er så lille, at de kan fungere som stabilt lager.

”Vi havde med en bygherre at gøre, som havde et klart mål. 
Her skulle de nyeste teknologier bruges til at skabe det yp-
perste, vi kunne præstere på miljø- og energisiden”, siger Per 
Korsgaard.

Store besparelser med ny ventiltype
Blandt de mange specielle installationer i Widex-bygningen er 
ventilationssystemet, som fungerer med di#us loftindblæsning 

opdelt i "ere hundrede zoner. Alle zoner har deres egen indivi-
duelle temperaturregulering på indblæsningsluften, som både 
kan opvarmes og nedkøles efter behov. 

Reguleringen af varme og kulde foregår med en nyudviklet 
6-vejs Belimo-kugleventil, tilsluttet varmt- og koldtvandssy-
stemet samt køle/varme"aden i zonen.  Varmt og koldt vand 
holdes kontinuerligt adskilt, og det er ikke muligt ved en fejl at 
komme til at mikse koldt og varmt.

Per Korsgaard rådgivende ingeniør fra !rmaet Jørgen Wessberg A/S

6-vejs ventilerne sidder isoleret ind i rørsystemet over de nedhængte lofter



”Én 6-vejs ventil a"øser tre ventiler med tilhørende motorer. 
Det betyder, at vi med omkring 400 zoner sparer 800 traditio-
nelle ventiler. Selvom 6-vejs ventilen er dyrere end en tradi-
tionel type, opnår vi alligevel betydelige besparelser. Både på 
indkøbssiden, installation og den løbende drift. Vi kan også 
operere med betydeligt færre CTS-punkter og dermed opnå et 
langt enklere styresystem”, fortæller Per Korsgaard.

Ventilationssystemet er udviklet i samarbejde med Aalborg 
Universitet og fungerer ved, at luften blæses ind over de ned-
hængte lofter, hvorefter det ledes ned gennem loftspladerne. 
Denne di#use spredning af luften betyder, at der kan cirkule-
res store luftmængder, uden at medarbejderne i bygningen 
oplever træk.

”Vi var lidt nervøse for, om systemet kunne sørge for den nød-
vendige varme om vinteren, fordi varme jo stiger opad. Men 
med to hårde vintre i træk, hvor det hele fungerede, bekymrer 
vi os ikke længere”, siger Per Korsgaard.

Gode driftserfaringer
”Ventilen er et nyt produkt for os, og vi fandt den så at sige 
fem minutter i tolv. Da vi ikke har installeret denne ventiltype 
før, har vi naturligvis gjort os nogle tanker, om det var klogt 
med ét hug at lave så stor en installation med "ere hundrede 
ventiler som i dette tilfælde. Vi har haft nogle udskiftninger, 
hvilket er naturligt med en helt ny type”, siger Per Korsgaard.
Leveringen af de mange ventiler, ventilmotorer og spjældmo-
torer er foretaget af virksomheden Mogens Balslev A/S, mens 
Wessberg har haft den rådgivende funktion.

”Belimos produkter virker meget gennemtænkte og inno-
vative. Det er baggrunden for, at vi har satset så stærkt på 
produkterne. Ud over de nye kugleventiler er således alle 
spjældmotorer og motorventiler til styring af varme og vand 
fra Belimo”, slutter Per Korsgaard.

6 vejs reguleringsventil til regulering af koldt og varmt vand til samme
"ade. Di#erenstryk $pmax 100 kPa. Medietemperatur varme max 50°C.
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Belimo er en schweizisk producent, som tilbyder 
et professionelt program af spjældmotorer, 
ventiler og ventilmotorer til regulering af luft og 
vand i varme- og ventilationsanlæg.
I kraft af et målrettet fokus på markedets behov 

og en banebrydende produktudvikling har 
Belimo siden 1975 igen og igen sat nye 
standarder for motor- ventilteknologi.
Belimo A/S sørger for, at kunden kan agere 
professionelt og hurtigt i en travl hverdag. 

Belimo har let tilgængeligt kompetencecenter 
på telefon 86 52 44 00 og undervisning uden 
beregning. Virksomheden leverer normalt fra dag 
til dag, fragtfrit til erhvervsadresser i Danmark og 
med fem års produktgaranti.

- Alt hvad der er værd at videwww.belimo.dk

LUFT/VAND

Fakta om Widex’ nye hovedkontor
Komplekset er sammensat af to cirkulære 
bygninger, en centerbygning med en diame-
ter på 48 m og en ydre bygning med en dia-
meter på 120 m. Mellem de bygninger er et 
åbent gårdrum med en bredde på 18 m. I alt 
rummer bygningerne 32.000 m2 samt 5.000 
m2 parkeringskælder. Komplekset rummer 
både administration og produktion. 

Huset er gennemtænkt miljøvenligt, og i for-
hold til et traditionelt byggeri realiseres årligt 
energibesparelser, der svarer til, hvad der skal 
bruges til opvarmning af 300 enfamiliehuse 
på 140 m2.


