
Køge Sygehus 
blev Belimo-pioner
Teknikerne på Køge Sygehus fandt frem til Belimos kugleventiler på internettet, inden 
de var introduceret på det europæiske marked. Efter nogle indledende test har syge-
huset konsekvent udskiftet til Belimos produkter til styring af vand og luft.

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



Selv om internettet stadig var ungt i 1999, var det ad den 
kanal, at teknisk souschef på Køge Sygehus, Niels Frølund, 
en dag fandt frem til Belimos amerikanske hjemmeside 
med beskrivelse af en ny type kugleventiler fra schweiziske 
Belimo. Sammen med en samarbejdspartner fra !rmaet Birch 
& Krogboe, havde han sat sig for at !nde et alternativ til den 
ventiltype, der ellers blev brugt på sygehuset, fordi kvaliteten 
var for ringe. 

Året efter, i 2000, blev kugleventilerne introduceret i Europa, 
og sådan gik det til, at Køge Sygehus blev den første danske 
kunde til Belimos kuglereguleringsventiler.

”Vi havde kvalitetsproblemer med de reguleringsventiler, som 
vi havde brugt hidtil. Det var sædeventiler, som blev brugt 
ved reguleringen af de mere end 150 ventilationsanlæg, som 
Køge Sygehus rummer, samt til et stort antal blandesløjfer i 
forbindelse med centralvarmen. Vi oplevede, at disse sæde-
ventiler ikke regulerede præcist, og vi havde mange pendlin-
ger i systemet”, fortæller Niels Frølund. 

Den upræcise regulering medfører, at temperaturen hele 
tiden svinger op og ned, fordi systemet pendler. Det giver 
komfortproblemer, fordi patienter og medarbejdere på 
hospitalet kan opleve træk og svingende temperaturer. På 
driftssiden betyder unøjagtig regulering, at energiforbruget 
vokser, så en jævn og præcis regulering er på alle måder en 
fordel.

Konsekvent skiftet til Belimo
”Da vi havde fundet Belimo kugleventilerne på internettet, !k vi 
nogle på prøve og kørte en række test. De faldt meget positivt 

ud, og siden har vi konsekvent udskiftet til Belimo, som vi dag 
kører med overalt til styring af vand og luft”, fortæller Niels 
Frølund.

På ventilationssystemerne holdes en udblæsningstemperatur 
de "este steder på 21-22 grader. Enkelte steder fx nogle opera-
tionsstuer og laboratorier er der køl. Radiatorsløjferne er styret 
af udetemperaturen. 

Køge Sygehus blev den første danske kunde til Belimos 
kuglereguleringsventiler.

Niels Frølund, teknisk souschef, Køge Sygehus



”Der knytter sig nogle fordomme til kugleventiler. En af dem 
er, at de ikke kan regulere præcist, og på den baggrund var vi 
selvfølgelig lidt bekymrede for ventilernes karakteristikker. Men 
vores tests viste, at de kørte præcist og havde en langt bedre 
funktion end de sædeventiler, vi hidtil havde brugt, og som slet 
ikke kunne regulere vandmængden som de skulle. Vores CTS-
scanninger, der gennemføres hvert sekund, viser også, at det 
hele kører !nt”, siger Niels Frølund.

Stoppet med slidtjek
Som tjekpunkt, for at kontrollere vedligeholdelsesbehov og 
kvalitet, skilte Niels Frølund og hans kolleger de første !re til 
fem år en bestemt Belimo ventil ad for at kontrollere eventu-
elt slid på delene. 

”Efter at vi år efter år ikke kunne se noget slid, er vi holdt op 
med at tjekke, og ventilen fungerer stadig upåklageligt. Vi er 
trygge ved Belimos produkter, og ved at skifte til ét fabrikat, 
hvor det er muligt, kan vi opnå nogle stordriftsfordele, så vi fx 
selv kan have et lille lager af de mest gængse ventiler, siger 
Niels Frølund.

En sikker leverandør
Belimo er førende på sit felt med et skarpt fokus både på 
driftssikkerhed og design. Niels Frølund har stor glæde af det 
daglige samarbejde med den danske Belimo-virksomhed i 
Skanderborg:

”De er ikke bare en leverandør af tekniske produkter. De er 
også gode til at yde rådgivning. Hvis jeg fx har beregnet et 
par ventiler i forbindelse med et projekt, plejer jeg at tjekke 
det af med Belimo. De var også hurtige til at !nde en løsning, 
da vi oplevede slid på nogle aksler på ventiler, der styrer tem-
peraturen i et stort laboratoriekøleskab. 

Kølesystemet kører med negativ temperatur og glycol som 
kølemiddel. Det gav problemer med iskrystaller i akselpakdå-
sen. Belimo løste problemet med en lille varmekrave omkring 
pakdåsen, og nu kører det problemløst uden noget særligt 
slid”, slutter Niels Frølund.

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 Køge Sygehus
Køge Sygehus er hovedsygehus i Region 
Sjælland. Det 250.000 m2 store sygehus står 
over for en udvidelse til i alt 750.000 m2 – en 
udvidelse, der er i projekteringsfasen og 
påbegyndes i løbet af et par år. 

Sygehuset betjener et befolkningsgrundlag 
på 290.000 personer, og når det står færdigt 
efter udvidelsen, vil det rumme omkring 930 
sengepladser.


