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Væksthuse 
kræver præcis 
varmestyring
Den rigtige match mellem pris og funktion er afgørende, når der skal vælges udstyr til 
energioptimering i de konkurrencepressede danske gartnerier. Hos DK Plant erstatter 
én Belimo reguleringsventil de tre, der normalt ville skulle installeres. 



 ”Et drivhus er formentlig den mest volatile bygning at varme 
op. Alle skift i temperatur, solindfald og andre skift i det 
lokale klima mærkes lige med det samme og forudsætter, 
at varmesystemerne kan reagere meget hurtigt, hvis vi skal 
kunne holde en stabil temperatur. Det kræver velfungerende 
reguleringsventiler, og med Belimos udstyr kan vi nøjes med 
én ventil mod før tre”. 

Sådan siger rådgiver Bo Lillegaard. Han driver virksomheden 
Lillegaard Teknik, som primært arbejder med rådgivning, 
projektering, projektledelse og håndværkerbistand inden for 
!ernvarmevarmeforsyning, især med fokus på gartneribran-
chen og forsyningsselskaber.

”Herudover fungerer jeg som Varmechef for en sammenslut-
ning af fynske gartnerier, som gennem fælles indkøb af !ern-
varme og videndeling forsøger at nedbringe omkostningerne 
til opvarmning, som er den helt store post i dansk gartneri”, 
fortæller han.

Biomassen øger kravene til optimering
I alt er der 4,4 millioner kvadratmeter drivhuse under glas i 
Danmark. Heraf ligger en pæn del på Fyn. I områder med !ern-
varmeforsyning er det denne varmekilde, der bruges – ellers 
arbejdes der ihærdigt med at udnytte de forskellige mulighe-
der. Biomasse, kunne man tro, ville være et godt alternativ til 
kul og olie, men på grund af priserne og afgiftsstrukturen er det 
ikke en ubetinget god forretning at skifte de fossile brændstof-
fer ud med biomasse eller vedvarende energi.

”Men den kommer ind alligevel, på den ene eller anden 
måde. I takt med, at !ernvarmeværkerne i stigende grad be-

nytter biomasse som "is og halm som brændsel, vil det også 
udgøre en større del af gartneriernes opvarmning. En varme-
kalorie renset for afgifter m.v. vil derfor blive væsentligt dyrere 
i dag. Derfor tænker vi ekstremt meget i energioptimering og 
besparelser på energisiden. Her kom mer Belimos udstyr ind 
som noget, der er med til at mindske investeringen i selve det 
tekniske udstyr”, siger Bo Lillegaard.

Imponeret over præcisionen
Den første reguleringsventil fra Belimo har Lillegaard Teknik 
installeret på DK Plant i Otterup, hvor den sidder for enden af 
en lang !ernvarmeledning. Alene dette stiller store tekniske 
krav til ventilen, fordi der er trykfald over en så lang strækning, 

Hos DK Plant erstatter én Belimo reguleringsventil de tre, der normalt ville 
skulle installeres.

Bo Lillegaard, Lillegaard Teknik



og ikke nødvendigvis ensartet tryk. Ventilen skal derfor være i 
stand til at regulere også for dette forhold.

”Ventilen skal kunne styre et "ow fra 5 til 140 m#/time og 
arbejde med fra 5 til 40 meter vandsøjle. Disse parametre 
kombineret med placeringen, som giver et upræcist "ow 
præget af varierende tryk i fødeledningen, giver vanskelige 
vilkår. På den baggrund er jeg imponeret over, hvor præcist 
ventilen regulerer, og at vi kan klare reguleringen med én 
ventil”, siger Bo Lillegaard.

Den elektroniske styring på ventilmotoren modtager signaler 
fra Gartneriets SRO anlæg, der igen får sine input fra rumfø-
lere fordelt i drivhuset. På selve !ernvarmeværket anvendes 
Belimos produkter til styring af både vand og luft. 

Traditionelt har Belimo været kendt i markedet for sine 
spjældmotorer, men styring af vand"ow er et voksende felt, 

fordi Belimo kan overføre sin enkle teknik til dette område 
også.

Match mellem pris og funktion
”Vi vælger udstyr ud fra en vurdering af, om der er den rigtige 
match mellem pris, funktion og de krav, som den konkrete 
opgave stiller. Det har jeg bestemt oplevet med Belimo, der 
ligger i et konkurrencedygtigt leje og samtidig udmærker sig 
ved en enkel konstruktion. Den praktiske erfaring understre-
ger, at det er et godt produkt”, siger Bo Lillegaard.

Snor i processen
Hos DK Plant, som er et af landets største grøntsagsgartneri, 
indgår Belimo reguleringsventilen i en større samlet løsning, 
der skal omstille gartneriet fra fyring med olie og gas til 
op varmning med !ernvarme. Alene DK Plant har et forbrug 
på 20.000 MW. Ud over at skifte opvarmningskilde arbejdes 
der med energibesparelser på alle fronter, og der er et stort 
potentiale i mange gartnerier. 

”Der er ikke mange nybyggerier inden for erhvervet mere, 
men de, der vil forblive i branchen, har fokus på energiop-
timering. Det stiller store krav til os som rådgivere, fordi vi 
skal arbejde med eksisterende og måske ganske specielle 
løsninger. Og for mit eget vedkommende betyder det, at 
jeg gerne vil have snor i hele processen, herunder de leve-
randører, vi bruger, så vi kan stå inde for tingene”, siger Bo 
Lillegaard.

På den baggrund fungerer samarbejdet med Belimo udmær-
ket. Kontakten er direkte, og der er ingen mellemled, hvor 
information og viden kan blive udvandet.

”Dertil kommer, at Belimo har et godt navn i branchen. Vi ved, 
de er der, og når den tryghed kan forenes med et godt match 
mellem pris, kvalitet og funktion, har vi et vellykket setup”, 
slutter Bo Lillegaard.

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.
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Fakta om Lillegaard Teknik
Lillegaard Teknik arbejder primært med 
 råd givning, projektering, projektledelse og 
håndværkerbistand inden for !ernvarme-
varmeforsyning, især med fokus på gartneri-
branchen og forsyningsselskaber. 
Firmaet blev etableret i 2007 og bygger 
på en bred teknisk og faglig indsigt, samt 
håndværksmæssig erfaring. Bo Lillegaard er 
uddannet som vvs-montør og blikkenslager, 
suppleret med en uddannelse som maskin-
mester, et kedelpassercerti"kat samt autorisa-
tion inden for el- og vvs. 
Bo Lillegaard er desuden varmechef for en 
række gartnerier i sammenslutningen Gartne-
rivarme.dk. Her er han ansvarlig for varmefor-
syningen til et drivhusareal på 1,8 millioner 
kvadratmeter.


