
Revolutionerende 
ny ventil fra 
BELIMO
giver Silkeborg Kommune besparelser og overblik
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Ny Flow-ventil fra BELIMO revolutionerer markedet for ventiler. 
Den nye ventil måler vandmængden og leverer et signal, der 
udtrykker den aktuelle mængde vand gennem ventilen. Det giver 
et fantastisk overblik og mulighed for optimering og besparelser. 
Silkeborg kommune er en af pionererne, og de er begejstrede.

Ejendomsservicetekniker, Knud Petersen, Virklund Skole viser stolt 

teknikrummet frem, hvor BELIMO Flow-ventil er installeret

Jesper Buchhardt

Rådgiver i Energi og Teknik, Silkeborg Kommune

En fremtidsløsning

Silkeborg Kommune har centraliseret bygnings-
administrationen. Det betyder, at kommunen har 
ingeniører ansat central til at varetage produkt-
indkøb samt vedligehold af kommunens byg-
ninger og institutioner. Kommunen er derfor en 
professionel indkøber med et højt vidensniveau.

Jesper Buchardt er ansat som rådgiver i Energi 
og Teknik i kommunen og har med den centrali-
serede bygningsadministration indført BELIMO 
Flow-ventiler på 4 skoler/institutioner. Han fortæl-
ler: “Silkeborg Kommune er en grøn kommune 
og har i 2014 besluttet at investere 48 mio. kroner 
i energibesparende foranstaltninger under Ce-
DEPI-projektet. Der er således indført en række 

energi investeringer hvoraf Flow-ventilerne fra 
BELIMO er én af dem. Ventilerne  kombinerer en 
almindelig ventil med en flowmåler. Det betyder, 
at vi kan optimere forbruget og samtidig få et 
bedre indeklima. Ventilerne sørger for at skabe 
vandbalance så de forskellige bygningsafsnit 
får den korrekte energi. Samtidig giver det os et 
overblik over forbruget helt ned til den enkelte 
ventil. Til eksempel har vi på Virklund Skole 
samlet set realiseret en besparelse på 7 % på 
energiforbruget med de investeringer, vi har 
gjort. Samtidig har vi øget komforten.”
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Jesper Buchhardt

Rådgiver i Energi og Teknik, Silkeborg Kommune

CTS styring af forbrug på Virklund Skole

Nem at installere

Jesper Buchhardt fortsætter: “Vi fik ventilerne di-
rekte fra BELIMO, hvor de var forprogrammerede 
og nummererede, så installationen var nem.  Vi 
leverede kun data om vandflowet til forprogram-
meringen. Det har i det hele taget været en nem 
proces både med salgsafdelingen i BELIMO og 
med deres hotline. Ventilerne skulle omprogram-
meres efter leverancen på grund af ændringer 
hos os, men vi fik BELIMO ud, og de ompro-
grammerede ventilerne på stedet uden  merom-
kostning. En anden ting der er vigtig for os er, at 
ventilerne kun kan betjenes af en person med 
det rigtige værktøj.  Det betyder, at vi er sikre på, 
at uvedkommende ikke stiller på ventilerne, så vi 
kan stole på dataene.”

Vi ser store muligheder i 
BELIMO Flow-ventil. 

Ventilen har været efter-
spurgt i lang tid, og vi er 

rigtig glade for produktet
fortæller Karsten Jakobsen, 

salgschef ved BELIMO

brochure-tryk.indd   3 04/07/16   14.43



BELIMO har siden 1984 været en uafhængig dansk forhandler for BELIMO AG i 
Schweiz. Vi har produkter fra en af verdens mest respekterede leverandører med en 
årlig produktion på ca. 4,5 mio. motorer og ventiler og mere end 1.100 ansatte fordelt 
på 30 lande. Samtidig er vi et selvstændigt dansk team med mere end 30 års erfaring 
og indsigt i det danske marked. Vi sætter kundens behov i centrum og ser det som vo-
res fornemmeste opgave at bidrage til vores kunders succes.

Thomas Helstedsvej 7A, 8660 Skanderborg, tlf. 86 52 44 00, info@belimo.dk, www.belimo.dk

Kæmpe potentiale 
og kort ROI

BELIMO Flow-ventil kan både spare penge hos 
vores kunder og give dem det overblik, de har 
efterspurgt. Samtidig er det en meget driftssikker 
løsning, og skal bygningerne udvides senere, 
er det nemt at udvide systemet, da ventilerne 
er trykkompenserende.  Med de gamle ventiler 
skulle alt omprogrammeres. Det at ventilerne er 
forprogrammerede, og der nu kun skal bruges 
én ventil og ikke som før to giver ligeledes en 
besparelse og en kort ROI.” , fortsætter salgschef 
ved BELIMO, Karsten Jacobsen.

BELIMO flow-ventil er en elektronisk flow-be-
grænser og reguleringsventil. BELIMO kan for-
programmere ventilens maksimale vandmængde 
inden leveringen, så den blot skal installeres. 
Dette betyder, at kunden får udbytte af alt det 
vand der pumpes ud i anlægget. Derudover får 
alle vandkredse tilstrækkeligt med vand uanset 
driftpunktet. Det giver en bedre komfort og et 
bedre indeklima. Ved hjælp af Flow-ventilerne 
kan kunden, på en simpel måde, optimere deres 
pumpetryk. Det sparer energi til pumpen og for-
længer anlæggets levetid . Ventilen kan samtidig 
anvendes til alle styreformer.

BELIMO 
Flow-ventil

Teknikrum på Virklund Skole, hvor BELIMO Flow-ventiler er installeret
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