
Opsigtsvækkende 
ny 6-vejs ventil 
fra Belimo
Med flowmåler til regulering 
af vandmængde



Ny 6-vejs ventil fra BELIMO giver helt nye muligheder. Den 
nye ventil indeholder ud over en lang række andre fordele en 
flowmåler, som styrer ventilen til at levere den mængde vand, 
den bliver bedt om af CTS-anlægget eller rumregulatoren. 
Flowbegrænsningen kan stilles forskelligt for det kolde og det 
varme vand. Det giver mulighed for at indstille ventilen mere 
nøjagtigt og dermed forbedre indeklimaet. BELIMO er de 
eneste på markedet, der kan levere løsningen.

Salgschef ved BELIMO, Karsten Jakobsen  og Ingeniør, Bo Jørgensen fra INGENIØR’NE drøfter de forskellige valgmuligheder inden for 6-vejs ventiler



Belimo præsenterede 6-vejsventilen
Salgschef ved BELIMO, Karsten Jakobsen fortæller:

6-vejs ventiler sparer penge

Der skal nemlig kun anvendes 1 ventil, 
hvor der tidligere skulle anvendes 3. Det 
giver en økonomisk besparelse, der er 
betragtelig, og det letter samtidig vedli-
geholdelsen af installationen. Den nye 
6-vejs ventil har oven i en række andre 

fordele en indbygget flowmåler, der viser 
det aktuelle forbrug af koldt og varmt 
vand. Det giver store muligheder for at 
optimere installationen, så komforten 
bliver endnu bedre.

”Vi præsenterede 6-vejs ventilen tilbage 
i 2009 og har derfor en stor viden om de 
forskellige løsningsmodeller. Vi har i dag 
4 løsninger, som de eneste på markedet 
og bruger rigtig lang tid på at rådgive 
kunden for at finde den helt rigtige løs-
ning. Vi vurderer applikationen, som 
ventilerne skal indgå i ud fra et teknisk 
perspektiv, og vi lytter til de krav og 

ønsker, kunden har til komfort og inde-
klima. 6-vejs ventilen anvendes typisk til 
store kontorbyggerier og hospitaler, hvor 
der er mange mindre rum og individuelle 
ønsker til rumtemperaturen.  Vi kan an-
befale den optimale løsning til opgaven, 
og det er rådgiverne og kunderne meget 
tilfredse med.”

6-vejs ventiler giver generelt store besparelser i rum, 
hvor man ønsker at fastholde den ønskede temperatur 
ved at køle eller varme indblæsningsluften.

Traditionel løsning 
med kvs-værdier

Kvs-værdier med 
flowbegrænsninger

Kombination med 
trykuafhængig 
zonereguleringsventil

6-vejs 
flowventil



BELIMO yder kompetent rådgivning og indgår altid i en 
længerevarende dialog med rådgiveren eller kunden 
omkring valg af løsning.

Godt indeklima hos Widex

BELIMO 6-vejs ventiler er zoneventiler. Den før-
ste store ordre, som BELIMO fik på 6-vejs venti-
ler var tilbage i 2009, hvor høreapparatproducen-
ten Widex byggede et nyt, innovativt hovedsæde 
i Vassingerød i Nordsjælland. BELIMO leverede 
6-vejs ventiler til byggeriet, og Aalborg Universitet
havde testet den særlige løsning inden levering.
Løsningen bestod af 6-vejs ventiler, der var mon-
teret i loftspladerne, så varme og kulde kunne
sive ned igennem pladerne uden at give træk.
Det har været en stor succes og skabt et godt
indeklima og en god komfort hos Widex.

BELIMO

BELIMO A/S har siden 1981 været en uafhæn-
gig dansk forhandler af produkter fra BELIMO 
AG i Schweiz. Virksomheden har produkter fra 
en af verdens mest respekterede leverandører 
med en årlig produktion på ca. 5,6 mio. motorer 
og ventiler og mere end 1.400 ansatte fordelt på 
30 lande. BELIMO A/S er et selvstændigt dansk 
selskab med mere end 30 års erfaring og indsigt 
i det danske marked. BELIMO sætter kundens 
behov i centrum, og ser det som sin fornemme-
ste opgave at bidrage til kundens succes.

Rådgiverne begejstede

“Vi foreslår ofte vores kunder at vælge 6-vejs 
ventilen på sager med kombinerede køle-varme-
flader. Det er en fordel, at vi med denne ventil 
opnår den funktionalitet, vi skulle have brugt 3 
andre ventiler på. Med 6-vejs ventilen sikrer vi 
en prisrigtig, energivenlig løsning med færrest 
fejlmuligheder.” Bo Jørgensen fortsætter: ”Jeg 
har kendt BELIMO i mere end 20 år og har 
samarbejdet med dem på adskillige projekter. 
De er en troværdig og prisrigtig leverandør, som 
er nemme at samarbejde med og hurtige til at 
levere den rigtige løsning.”

6-vejs ventiler fra BELIMO

Ingeniør, Bo Jørgensen fra 
INGENIØR’NE udtaler:
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