
Nye ventiler 
repræsenterer et 
teknologispring
Hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme erstattes store snekkedrevne, 
mekaniske ventiler i stigende grad af enkle, elektronisk styrede 
Belimo reguleringsventiler 

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



”Et stykke ingeniørkunst”.
Produktionschef Lars Jørgen Dam er klar i mælet, når han 
beskriver de nye Belimo ventiler, som !ernvarmeforsyningen 
anven der både eksternt hos et antal forbrugere med særligt 
forbrugsmønster og internt i forbindelse med anlægget på 
Danmarksvej i Skanderborg. Her er hele installationen blevet 
omlagt, så Skanderborg-Hørning Fjernvarme fra at være en 
lokal distributør af !ernvarme hentet ind fra Varmeplan Aarhus 
nu er medproducerende af CO2-neutral varme. I 2010 indvi-
ede selskabet nemlig et nyt "isanlæg, som afbrænder lokalt 
fremstillet skov"is.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme har erfaring med Belimos 
pro dukter både til regulering af luft og vand. I begge tilfælde 
repræsenterer produkterne en enkelhed, som betyder, at de er 
unikke både driftsmæssigt og med hensyn til vedligehold.

Regulering af aftalt vand!ow
Eksternt bruges Belimos vandventiler hos forbrugere med et 
specielt forbrugsmønster. 

Normalt afregnes den faste !ernvarmebetaling efter byg-
ningernes areal. Men i tilfælde, hvor bygningerne har et 
ander ledes varme behov, f.eks. idrætshaller eller lagerhaller, 
 abonneres der i stedet for på et maksimums"ow. 

”I disse tilfælde monterer vi en "owbegrænser-ventil hos for-
brugeren ved siden af måleren. Vi koder måleren til det aftalte 
abonnement, og en aktuator styrer så, at vand"owet begræn-
ses til det, der abonneres på. Bliver der behov for at ændre 
den mængde, som forbrugeren må aftage, foretager vi blot en 

simpel omkodning på måleren, som så styrer ventilen hen på 
det nye niveau”, fortæller Lars Jørgen Dam.

Enkel teknik
Fordelen ved Belimos ventiler er, at motoren styres elektronisk. 
Tidligere anvendte Skanderborg-Hørning Fjernvarme meka-
nisk styrede ventiler, men elektronikken giver en langt mere 
præcis styring og er enkel at programmere.

”Vi får en meget nøjagtig måling samtidig med, at ventil og mo-
tor fylder langt mindre og er billigere”, uddyber Lars Jørgen Dam.

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.

Belimos produkter benyttes både til regulering af luft og vand på selve 
!ernvarmeværket

Belimos ventiler indgår her i et system til energioptimering ud til slutbrugerne, siger Lars Jørgen Dam



Kompliceret styring af mange systemer
I forbindelse med opstillingen af to store "is fyrede kedler er 
der installeret Belimo spjældmotorer til styring af lufttilførslen, 
således at forbrændingen foregår optimalt med mindst mulig 
forurening og bedst mulig udnyttelse af "isen. 

På vandsiden bruges et hav af reguleringsventiler, som sikrer, 
at både brugsvand og vand til opvarmning ledes frem til 
forbrugerne med den optimale temperatur. 

Der er også brug for regulering af den lokale produktions-
tilslutning til det overordnede !ernvarmenet i hele Varmeplan 
Aarhus-området, som rækker fra Studstrup-værket og ned 
til Skanderborg-Hørning Fjernvarme, som udgør den sydlige 
forpost.

”Vi indgår i et kompliceret produktions"ow, hvor vi først 
udnytter varme produceret på a#ald, det vil sige hos Renosyd 
og forbrændingsanlægget i Århus. Disse anlæg kører i sagens 
natur konstant. I takt med behovet kobles så først vi ind med 
vores CO2-neutrale "isvarme og endelig Studstrupværket, 
der bruger halm, kul og olie. Samkøringen kræver en præcis 
og pålidelig styring”, siger Lars Jørgen Dam.

Intelligent ingeniørkunst
Lars Jørgen Dam er ikke bleg for at betegne Belimos udstyr 
som et stykke ingeniørkunst; en virkelig intelligent op$ndelse.    
”Selve motoren fylder meget lidt, indkapslet som den er i den 
karakteristiske orange boks. Men også selve mekanismen 
i ventilerne er enkelt konstrueret og dermed nem at vedli-
geholde og servicere. Andre fabrikater arbejder med store 
snekkedrev og gearkasser, hvor vi hos Belimo $nder en direkte 
elektronisk styring af spjæld og andre mekanismer. Det gør 
naturligvis også, at Belimo rent prismæssigt er konkurrence-
dygtig. Produkterne repræsenterer et teknologi-spring, som 
vi ikke kan tillade os at handle uden om”, slutter Lars Jørgen 
Dam.

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 Skanderborg-Hørning Fjernvarme
Skanderborg Fjernvarme er etableret i 1958 og 
forsyner i dag ca. 9.000 !ernevarmeforbrugere 
i Skanderborg og omegn. Hertil kommer, at 
selskabet fungerer som en del af Varmeplan 
Aarhus og leverer CO2-neutral varme baseret på 
lokalt produceret skov"is. 

I regnskabsåret 2009/2010 afregnede 
selskabet knap 168.000 MWh varme til 
forbrugerne.

Den velkendte orange Belimo motor monteret på en butter"yventil. 
Lille og intelligent! Sammenbygningen er integreret i motoren


