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Energie 2.0
Het valt niet te ontkennen. De afgelopen jaren zijn we terechtgekomen
in een wervelstorm van nieuwe technologische ontwikkelingen en grote
vooruitgang op het gebied van welzijn en gezondheid. Anderzijds zien
we ook een economische terugval en de dringende nood aan een
duurzame langetermijn visie.

geven telkens een cluster weer van nieuwe basisinnovaties die
een technologische revolutie veroorzaken. De vierde golf was het
tijdperk van olie en de auto, de vijfde kan omschreven worden als het
informatietijdperk (internet, computers en telecommunicatie). En nu
nemen we stilaan de aanloop naar een zesde golf, namelijk de golf van
hernieuwbare energie en smart grids. Dit kondigt spannende tijden
voor de HVAC-markt aan!
Het belang van opleidingen en overheidssteun zal hierin van zeer groot
belang zijn. Dankzij de besparingsrondes van de meeste Europese
regeringen, is dit geen evidente oefening. Anderzijds moet gezegd
worden dat Nederland toch een fors budget investeert in technische
opleidingen (75 miljoen euro) en duurzame energieproductie
(3,5 miljard euro). België loopt wat dat betreft nog achter en zal
een inhaalbeweging moeten doen.
Een aantal Scandinavische landen, maar ook Oostenrijk en Letland
hebben een aanzienlijk hoger aandeel van verbruik in hernieuwbare
energie, vergeleken met België of Nederland. Zo is Scandinavië
duidelijk ‘leader’ op het vlak van warmtenetten. In deze editie leest u
uitgebreid waar we nu staan en waar België en Nederland op zullen
inzetten de komende jaren. Eén ding is zeker, niet enkel duurzame
nieuwbouw is van belang maar ook het verduurzamen van bestaande
gebouwen wordt prioritair. Hierbij zal de juiste balans van warmte/koude

Genoeg uitdagingen in het vooruitzicht dus. Ik wens iedereen alvast
een schitterend en voorspoedig najaar toe en ik hoop jullie te mogen
f
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Nieuws
Onderzoek naar optimale ontwerp
installaties in volle ontwikkeling
Het WTCB en de Thomas More
Hogeschool zijn onlangs gestart met
een uitgebreid onderzoek naar een
methode voor het optimale ontwerp
voor sanitaire toevoerinstallaties en
verwarmingsinstallaties. Het onderzoek,
Instal 2020 genaamd, spitst zich toe
op zowel nieuwbouw als renovatie
van woongebouwen. De studie
houdt rekening met conceptkeuze,
dimensionering, energie, comfort en
totaalkost.
Jef De Schutter, onderzoeker aan de
Thomas More Hogeschool, legt uit: “Via
het lopende Tetra-onderzoeksproject
rond sanitair warm water krijgen we

momenteel een goed beeld van de
warmwaterbehoefte in woongebouwen.
We vragen ons daarom af wat de meest
ideale combinatie met de installatie voor
ruimteverwarming is. Combineren we ze
of houden we ze beter gescheiden?”
De verstrengde wetgeving naar
energiezuinig bouwen in Vlaanderen
zorgt er volgens Jef De Schutter voor
dat er nood is aan een integrale aanpak
van installaties voor ruimteverwarming
en sanitair warm water. “Het gaat hierbij
om een doordachte conceptkeuze en
correct gedimensioneerde installaties.
Deze moeten op lange termijn blijven
voldoen aan de behoeften van de

bewoners. Hierbij zullen onder andere
combilussystemen uitgebreid aan
bod komen, samen met duurzame
energiebronnen of de keuze tussen een
individuele of collectieve stookplaats.
We schenken ook uitgebreid aandacht
aan het verschil tussen een nieuwbouw
en renovatie.”
Het onderzoek zal vier jaar duren.
Binnen dit project zal een selectie- en
dimensioneringstool ontwikkeld worden.

Voorlopig energielabel voor woningeigenaren
Nederlandse woningeigenaren die nog
geen energielabel hebben, krijgen in
januari 2015 een voorlopig energielabel
toegestuurd. Het voorlopige energielabel
moet woningeigenaren bewuster
maken van de energieprestatie van hun
woningen. Op die manier kunnen zij
maatregelen nemen om de energiekosten
te verlagen.
Naast de bewustwording van het verbruik,

wordt de administratieve rompslomp
rondom het energielabel verminderd.
Een nieuwe website zorgt ervoor dat
het definitief maken van een voorlopig
energielabel op een vereenvoudigde
manier gebeurt. Wie een woning verkoopt,
verhuurt of oplevert is sinds 2008 verplicht
om een energielabel te overhandigen aan
de toekomstige bewoner.

Rechtzetting KIOSK 21: Verwarmen op hoog niveau
In het artikel ‘Verwarmen op hoog
niveau’ uit KIOSK 21 schreef onze
redactie dat de distributie-units 3 keer
meer energie besparen doordat een
condensatieketel gemiddeld 24 kilowatt
gebruikt en distributie-unit slechts 8
kilowatt.

Echter, een centrale stookplaats
bespaart op geïnstalleerd vermogen.
Indien de appartementen met aparte
ketels zouden uitgerust worden, moet
een hoger vermogen geplaatst worden
voor de productie van sanitair warm water. Door met een centrale stookplaats
te werken kan er rekening gehouden

worden met de gelijktijdigheid en dit is
slechts 8 kilowatt per appartement.
Onze excuses aan Maarten Vande Sompele van Grontmij voor deze verkeerde
woordweergave. De juiste versie van het
artikel kan nagelezen worden op onze
website: www.caleffi.com
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Jubilieumeditie 1000 km tegen kanker brengt
2.635.000 euro op
Tijdens het Hemelvaartweekend van
29 mei tot en met 1 juni vond de vijfde
editie van de ‘1000 kilometer van Kom
op tegen Kanker’ plaats. Opnieuw werden alle records verbroken: 527 ploegen
zamelden een bedrag van 2.635.000
euro in. Dat bedrag gaat integraal naar
de strijd tegen kanker.
Ook Caleffi stond voor de vijfde keer op
rij aan de start. Samen met co-sponsors

Noten, Varey en Vanden Bergh, bracht
het Caleffi-wielerteam de totale afstand
van 1000 km tot een goed einde.
Het Caleffi-wielerteam blijft ook na de
‘1000 kilometer van Kom op tegen
Kanker’ op de fiets zitten. Wil jij ook
meefietsen met het wielerteam? Dat
kan. Bekijk het rittenschema op www.
caleffi.com.

Om er helemaal bij te horen, kan je in
hetzelfde wielertenue fietsen. Het wielertenue, bestaande uit een wielershirt
en een wielerbroek van hoogwaardige
kwaliteit, is te koop voor 89 euro.
Voor iedere aangekochte set schenkt
Caleffi 50 euro aan ‘Kom op tegen
Kanker’.
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Aanleg Nieuwe
Warmteweg Rotterdam
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Focus

Nu rekening houden met later
Verduurzaming
gebouwen is de
toekomst
Energetisch verbruik, duurzame energiebronnen, isoleren, ventilatie, ecologisch renoveren. Tegenwoordig geen onbekende begrippen voor bouwers en verbouwers. Nieuwbouwers worden verplicht strenge richtlijnen te volgen met het oog
op de Europese 20-20-20 doelstellingen. Maar zowel in Nederland als in België is het woningbestand sterk verouderd.
Woningen gebouwd in de jaren ’90 en eerder hebben vaak een te hoog energetisch verbruik. Rekening houdend met de
stijging van de energieprijzen, de beschikbaarheid van de traditionele energiebronnen en het huidige (internationale)
politieke klimaat, kunnen we wel stellen: de verduurzaming van bestaande gebouwen is prioritair geworden.

HOE LANG NOG AARDGAS?

Helaas is er zowel in Nederland als
in België nog heel wat werk aan de
winkel. De doelstelling die Europa aan
onze landen heeft opgelegd op het vlak
van alternatieve energie, is verre van
bereikt. Uit een studie van Eurostat uit
2012 blijkt dat Nederland amper 4,5
procent van de verbruikte energie uit
hernieuwbare energiebronnen haalt
en hiermee nog een eind verwijderd
is van de doelstelling. Nederland
moet tegen 2020 14 procent van de
verbruikte energie uit hernieuwbare
energiebronnen halen. Volgens ing.
Peter Heijboer, Senior Adviseur bij
het Nederlandse Adviesbureau DWA,
zijn er verschillende redenen waarom
Nederland achterop loopt. “Door onze
eigen aardgaswinning is aardgas in
Nederland altijd goedkoper geweest
dan in andere Europese landen.
Daarom is de vraag naar alternatieve
energiebronnen lager.”
Toch vindt Peter Heijboer dat Nederland
zich moet richten op alternatieve
energiebronnen. “Aardgasopwekking
is niet zonder risico. Denk maar aan
de problematiek met de aardbevingen
in Groningen, veroorzaakt door
aardgaswinning. Daarnaast is het

moeilijk in te schatten hoe lang we
nog gas kunnen produceren. Ook
politieke situaties spelen een rol.
Wat als daardoor de gaskraan wordt
dichtgedraaid?”

GOED GEMIDDELDE KOERS

Met een aandeel van 6,8 procent
verbruikte energie uit hernieuwbare
energiebronnen doet België het
weliswaar beter, toch zit het land nog
ver verwijderd van de doelstelling van
13 procent tegen 2020. Volgens ing.
Frederik Heedfeld, zaakvoerder van
Studiebureau Heedfeld uit België, valt
de situatie in België al bij al mee. “Zeker
als we vergelijken met mediterrane
landen zoals Italië, Spanje of Portugal.
Ook in Groot Brittannië zien we dat
de technische concepten van de
installaties een conservatiever karakter
hebben, met alle gevolgen van dien.
Alles in beschouwing genomen kan je
stellen dat België een goed gemiddelde
koers vaart.”

LOKALE BRONNEN BENUTTEN

Landen zoals Zweden (51,0 procent),
Letland (35,8 procent), Finland (34,3
procent), Oostenrijk (32,1 procent)
en Denemarken (26,0 procent)

halen een aanzienlijk hoger aandeel
van hun verbruik uit hernieuwbare
energie, vergeleken met België of
Nederland. “Die landen benutten alle
lokale bronnen optimaal”, zegt Peter
Heijboer. “Scandinavische landen
zijn bijvoorbeeld veel verder op het
gebied van warmtenetten. Naast het
feit dat er nauwelijks gasnetten zijn,
is het overheidsbeleid er van oudsher
sterk gericht op het inzetten van
warmtenetten. De laatste jaren worden
deze steeds meer gevoed met lokaal
beschikbare energiebronnen.”

FOCUS OP BESTAANDE GEBOUWEN

Toch wordt er niet stilgezeten. De
Nederlandse en Belgische overheden
beseffen dat de verduurzaming van
bestaande gebouwen prioritair is:
deze zijn immers verantwoordelijk
voor 38 procent van de energieuitstoot. “Klopt”, zegt Frederik
Heedfeld. “Bestaande gebouwen
zijn de zwakste schakels in het
gebouwenpatrimonium. Het K-peil
van bestaande gebouwen, waarmee
voornamelijk de isolatiegraad wordt
aangegeven, is vaak te hoog. Zeker als
we gaan vergelijken met nieuwbouw.”
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Ook Peter Heijboer onderstreept het
belang van de verduurzaming van
bestaande gebouwen: “Denk maar aan
sociale huurders. Zij wonen dikwijls
in gebouwen waar de energielasten
hoog zijn. Voor deze doelgroep is het
belangrijk om de woonlasten naar
beneden te halen. Met de stijgende
gasprijzen in het achterhoofd is het
onder andere voor deze mensen erg
belangrijk om bestaande gebouwen op
te frissen.”
De cijfers bevestigen het belang van
de verduurzaming van bestaande
gebouwen: in Nederland verbruiken
ruim 2,5 miljoen van de 6 miljoen
woningen nog steeds te veel energie.
In Vlaanderen heeft slechts de helft van
de 2,6 miljoen woningen een geïsoleerd
dak, in combinatie met dubbel glas en
een energiezuinige verwarmingsketel. In
Wallonië is de situatie nog schrijnender:
meer dan 70 procent van de woningen
die voor 1970 zijn gebouwd, zijn
helemaal niet geïsoleerd.

SUBSIDIEREGELING BELGIË

De verschillende Belgische overheden
stimuleren renovatie met tal van
premies. De Vlaamse Overheid betaalt
met de Vlaamse Renovatiepremie tot
één derde van de renovatiewerken
terug aan woningeigenaren met
een woning van 25 jaar en ouder.
Daarnaast verhoogde de Vlaamse
Overheid eind 2013 een aantal premies
voor de renovaties van woningen. Wie
tegelijk investeert in nieuwe ramen met
hoogrendementsglas en muurisolatie,
krijgt dit jaar een fors hogere premie. Alle
overige premies staan gebundeld op
www.premiezoeker.be.
Ook de Waalse overheid ondersteunt
de verduurzaming van bestaande
woningen met subsidies. Wie een
woning afbreekt en terug opbouwt, kan
aanspraak maken op de bouwpremie.
Voorwaarde is dat die woning niet
meer te renoveren valt. Daarnaast
bestaat ook de herstructureringspremie
waarbij het Waals Gewest 20 procent
terugbetaalt wanneer je je bestaande
woning voor minstens 5.000 euro
(excl. BTW) renoveert. Meer info over
deze premies vind je op www.energie.
wallonie.be.

EN IN NEDERLAND

De Nederlandse overheid voerde begin
2014 de ‘Energiebespaarlening’ in.
Woningeigenaren die willen investeren
in energiebesparende maatregelen
in hun woning kunnen tegen een
aantrekkelijke rente zo’n lening afsluiten.
Sinds 1 maart 2013 geldt het laag btwtarief van 6 procent voor bouwkundige
verbouwingen, badkamerrenovatie en
het arbeidsdeel van het onderhoud aan
de ketel. Deze maatregel loopt nog tot
en met 31 december 2014.
Peter Heijboer vult aan dat verhuurders
van woningen sinds 1 juli 2014
subsidie kunnen aanvragen wanneer
zij het energielabel van woningen
verbeteren. “Directe subsidies voor
renovatiewerken worden in Nederland
afgebouwd. Gemeentes of provincies
stellen namelijk energiefondsen ter
beschikking waarbij goedkopere
leningen om te investeren in duurzame
renovatiemaatregelen worden
toegekend. Geen verkeerde gedachte,
omdat met name in de particuliere
sector veel kansen liggen voor
energiebesparing.”

HOE VERDUURZAMEN?

Verbouwers moeten zich niet
blindstaren op de subsidies die de
overheden uitreiken. Met het oog op
de toekomst is het belangrijker om te
kijken wat energetisch gezien de beste
oplossing is. Het doel van renovatie blijft
een lagere energiefactuur, de uiteindelijk
hogere waarde van de woning én het
positieve effect op het milieu. Daarnaast
heeft een verduurzaamde woning een
positief effect op de verkoopprijs.
Uit Nederlands onderzoek aan de
Universiteit van Maastricht en Tilburg
blijkt dat woningen beter verkopen
naarmate ze een beter energielabel
hebben.

Het principe van de ‘Trias Energetica’ is
het meest aangewezen hulpmiddel om
een woning op de meest energiezuinige
manier te ontwerpen of te verbouwen.
Deze richtlijn bestaat uit drie stappen:
●
B
 eperk het energieverbruik door
verspilling tegen te gaan
●
G
 ebruik duurzame energiebronnen
zoals wind, water en zonne-energie
●
Z
 et fossiele brandstoffen zo efficiënt
mogelijk in om aan de resterende
energiebehoefte te doen

METEN IS WETEN

Om te weten hoe we kunnen besparen,
moeten we eerst bewust worden van
ons verbruik. “Wie zich daarvan bewust
is, verbruikt uiteindelijk ook minder”,
zegt Peter Heijboer.
Frederik Heedfeld sluit zich daarbij
aan. “Veel mensen verwarmen en
koelen zonder dat ze goed beseffen
hoeveel ze verbruiken. Ook in ons
studiebureau doen we steeds meer
aan energiemeting. Dat komt omdat
we meer en meer complexe installaties
tegenkomen. Energiemeting is dikwijls
de beste manier om zo’n installaties te
optimaliseren.”

SLIMME METERS

Europa heeft ondertussen in het derde
energiepakket vastgelegd dat tegen
2020 80 procent van de consumenten
moet beschikken over een op afstand
leesbare meter. De Vlaamse Overheid
bekijkt daarom momenteel de
invoering van slimme energiemeters in
Vlaanderen. Na een eerste ‘probeerfase’
in 2010 waarbij de netbeheerders 5.000
slimme energiemeters plaatsten, werd
het proefproject verruimd in 2012 naar
50.000 meters in heel Vlaanderen.
In maart 2014 werden de resultaten
bekendgemaakt. Daaruit bleek onder
andere dat slimme energiemeters meer
dan 3 procent elektriciteit besparen.
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WARMTEWET

De wet geldt onder meer voor
woningen of bedrijven die verwarmd
worden met stads- of blokverwarming.
Woningbouwbeheerders zijn er verplicht
om de warmte te meten. De Warmtewet
beschermt zo kleinverbruikers die niet
vrij zijn om hun energieleverancier
te kiezen. Deze verbruikers mogen
niet meer betalen dan wanneer er
een individuele gasketel per woning
zou zijn geïnstalleerd. “Op zich is de
Warmtewet een prima maatregel”,
vertelt Peter Heijboer. “Op een aantal
punten is de wet zijn doel voorbij
geschoten. We zien dat sommige
energiebedrijven de warmtetarieven
hebben verhoogd bij de invoer van
de Warmtewet. Daarnaast is bij
blokverwarming de administratieve
last voor woningcoöperaties te groot.
Hetzelfde geldt voor verhuurders van
winkels of kantoorgebouwen.”

Warmtenetten in
Nederland en België

VERWARMINGSINSTALLATIE

Wie zijn woning wil verduurzamen,
moet in de eerste plaats denken aan
zijn verwarmingsinstallatie, zo blijkt.
Het aandeel van verwarming en sanitair
warm water in het totale energieverbruik
van een woning bedraagt 60 procent.
Ter vergelijking: elektriciteit daarentegen
maakt daar slechts 24 procent van uit.
“We pleiten voor 100 procent duurzame
energie”, vertelt Peter Heijboer. “In
dichtbebouwde, verstedelijkte gebieden
leveren warmtenetten een belangrijke
bijdrage aan de verduurzaming van
bestaande gebouwen. Ik denk daarbij
aan warmtenetten via geothermie,
bio-energie én restwarmte. Vooral op
het gebied van restwarmte worden de
mogelijkheden in Nederland nog te
weinig benut.”
Duurzame warmtenetten zijn niet overal
beschikbaar. “In plattelandsgebieden
vind je minder warmtenetten dan in
verstedelijkte gebieden”, zegt Frederik
Heedfeld. “Rond steden vinden
we immers meer restwarmte terug
gecreëerd door verbrandingsovens,
koeltorens of de staalindustrie.” Peter
Heijboer vult aan: “In Nederland zijn er
veel gebieden waar het niet mogelijk
is om warmtenetten te creëren. In
dat soort gevallen raden we een
warmtepomp in combinatie met pvpanelen aan. Een 100 procent energieonafhankelijke oplossing.”

Rotterdam
Aanleg warmteleidingen
Bron: Rehau

AALST

Een kleinere stad als Aalst geeft
alvast het goede voorbeeld. Sinds
2008 is Aalst overgeschakeld van een
stoomnet naar een warmtenet. Dat
kwam omdat de verdeling van stoom
onrendabel bleek. Het ineenstuiken
van de basisvraag vanuit de industrie
was daar één van de hoofdredenen
van. In het warmtenet van Aalst wordt
de warmte opgewekt via een centrale
stookplaats, die goed is voor een
jaarproductie van bijna 250.000 m3
aardgas per jaar. Hiermee kunnen meer
dan 100 gezinnen voorzien worden van
warmte. Dit warmtenet heeft beperkte
verliezen in het net, een hoog rendement
van verbranding (101,35 procent
van het jaarrendement) en beperkte
exploitatiekosten.

ROTTERDAM

In het kader van het Rotterdam
Climate Initiative (RCI), zijn een aantal
duurzaamheidsdoelen opgesteld. Twee
van die doelen zijn de vermindering
van de afhankelijkheid van fossiele

brandstoffen en het terugdringen van
CO2 in de regio. Dat laatste blijkt
alvast succesvol: zo is de CO2-uitstoot
gereduceerd met 50 procent, vergeleken
met individuele gasketels. D.m.v.
een warmtenet in Rotterdam worden
50.000 huishoudens voorzien van
warmte. Daarvoor is een ondergrondse
pijpleiding van 26 kilometer aangelegd,
die restwarmte uit de haven naar de
stad brengt.

MALEMPRÉ

Ook in Wallonië duiken warmtenetten
op. In Malempré, deelgemeente van
Manhay, wordt sinds 2012 verwarmd via
een centrale stookplaats op biomassa.
Dit op initiatief van de plaatselijke
bevolking. De gemeente stelde
daarvoor een gebouw ter beschikking
midden in het centrum van het dorp.
De stookplaats wordt gevoed met
houtchips afkomstig van overschotten
van plaatselijke boeren, lokale zagerijen
en snoeibedrijven. De stookplaats op
biomassa heeft een vermogen van 540
kilowatt en voorziet daarmee 95 procent
van het dorp van warmte.
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STUDIES BEWIJZEN
Het belang van energiemeting blijkt uit verschillende
onderzoeken. Een studie van de Britse energieregulator
bij 60.000 gezinnen (waarvan 18.000 met slimme meter)
wijst uit dat slimme energiemeters gemiddeld 4 procent
op de elektriciteitsfactuur en 3 procent op de gasfactuur
besparen.
Eind 2013 maakte Stedin, netbeheerder van gas en
elektriciteit in de Nederlandse Randstad, bekend dat
consumenten gemiddeld ruim zes procent besparen
op hun energierekening wanneer ze gebruik maken van
een op afstand uitleesbare energiemeter. Dit komt neer
op een besparing van 120 euro per jaar. Gebruikers die
actief bezig zijn met energiemeting, verbruiken ruim 9
procent minder gas en 8 procent minder elektriciteit.

“Bij verduurzamen is het belangrijk dat
naar integrale oplossingen gezocht wordt.
Er moet een balans ontstaan tussen
duurzaamheid, menselijk welbevinden en
economie”
Peter Heijboer, Adviesbureau DWA

HYBRIDE SYSTEMEN

10

Toch is zo’n 100 procent energieonafhankelijke oplossing niet haalbaar
voor iedere verbouwer. “In dat geval
schakel je het best over naar hybride
systemen, waarbij twee verschillende
opwekkingssystemen gecombineerd
worden”, legt Frederik Heedfeld uit.
“We zien dat soort combinaties steeds
vaker terug. Een warmtepomp wordt
vaak gecombineerd met een cv-ketel.
De warmtepomp wekt bijvoorbeeld 60
procent energie op. De cv-ketel vult de
overige 40 procent aan.”
Ook Peter Heijboer is voorstander
van hybride systemen, maar dan als
oplossing voor grotere gebouwen.
“De combinatie mag niet te complex
worden. Vaak zien we te ingewikkelde
technieken, waardoor beheer en onderhoud moeilijker worden en storingen
vaker voorkomen.”
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BALANS WARMTE/KOUDE

Wie duurzaam verwarmt, moet ook
denken aan duurzaam koelen. Volgens
Frederik Heedfeld is hierin een belangrijke rol weggelegd voor de architect.
“Hij moet bij zijn eerste schetsen de
juiste balans tussen warmte en koeling
vinden. Daarbij moet de architect rekening houden met de ligging of het aantal
ramen.”

pomp niet duurzaam. Je verbruikt meer
energie dan voordien.
In dat soort gevallen investeer je beter
in duurzaam glas of zonwerende maatregelen, in combinatie met een goed
ventilatiesysteem. Bij verduurzamen is
het belangrijk dat naar integrale oplossingen gezocht wordt. Er moet een
balans ontstaan tussen duurzaamheid,
menselijk welbevinden en economie.”

“Een juiste balans tussen verwarmen
en koelen is inderdaad noodzakelijk”,
vult Peter Heijboer aan. “Warmtepompsystemen die warmte uit de bodem
onttrekken, geven de mogelijkheid om
’s zomers duurzaam te koelen. Omwille
van prijsredenen wordt er in renovatie
vaak voor een lucht-lucht-warmtepomp
gekozen. In tegenstelling tot een warmtepomp die bodemenergie gebruikt, is
koeling met een lucht-lucht-warmte-

Met medewerking van:
Ing. Frederik Heedfeld, zaakvoerder van
Studiebureau Heedfeld
Ing. Peter Heijboer, Senior Adviseur bij het
Nederlandse Adviesbureau DWA
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Project

Veenendaal-oost

Nieuwe wijk
op duurzame
energie

In de zomer van 2008 stampte de Nederlandse gemeente Veenendaal een nieuwe wijk uit de grond: Veenendaal-oost.
In de nieuwe wijk zijn ondertussen 600 nieuwe woningen gerealiseerd. Ook aan voorzieningen zoals winkels, supermarkten, buurthuizen, gezondheidscentra of onderwijs is gedacht. Een collectief energiesysteem op basis van warmte/
koudeopslag in de bodem, gecombineerd met een warmtepomp en een warmtekrachtcentrale zorgt bovendien voor een
duurzame manier van verwarmen.

Woningen
Veenendaal-oost

verdieping hebben we voorzien van
vloerverwarming, waarbij we uiteraard
werken met lage retourtemperaturen.
Daardoor kun je met een laag
energieverbruik een hoog comfort
creëren. Verder verwarmen convectoren
de bovenste verdieping. Dat komt omdat
de bovenste verdieping relatief weinig
gebruikt wordt. Daarom kozen we daar
voor een snel afgiftesysteem.”

OPLOSSING DRUKVERSCHILLEN

60 PROCENT MINDER CO2

Dankzij de gecombineerde manier van
verwarmen vermindert de CO2-uitstoot
met 60 procent, vergeleken met een
traditioneel verwarmingssysteem
op aardgas. Goed voor de natuur,
maar ook voor de energiefactuur van
de nieuwe bewoners. De warmte/
koudeopslag in de bodem zorgt er
bovendien voor dat de woningen niet
alleen in de winter worden verwarmd,
maar ook in de zomer worden gekoeld.

LAGE RETOURTEMPERATUREN

Veenendaal-oost blijft intussen
uitbreiden. Onlangs werd met het
‘Vandijkerf’ een nieuwe straat aan
de wijk toegevoegd. Installatiebedrijf
Derko uit Ijsselstein, nabij Utrecht,
kreeg de opdracht om de 19 nieuwe
eengezinswoningen te voorzien van
verwarming en sanitair warm water.
“De woningen bestaan uit drie etages”,
vertelt Derwy Korevaar van Derko.
“De benedenverdieping en de eerste

Typisch aan een collectief
verwarmingssysteem zijn de grote
drukverschillen. “Omdat alle woningen
op hetzelfde net zijn aangesloten, heb
je een steeds wisselende afname”, zegt
Derwy Korevaar. “Daardoor ontstaan
grote drukverschillen in de installaties:
vooral in de winter, omdat je dan meer
afname hebt. Drukverschillen creëren
onstabiel regelgebruik in de installaties in
de woningen. Dat kan ervoor zorgen dat
installaties slecht gaan functioneren.”
Derwy Korevaar vond bij Caleffi de ideale
oplossing. “De drukverschilregelaar
(serie 140) van Caleffi houdt het
drukverschil steeds constant op de
ingestelde waarde. Ideaal voor dit soort
van installaties, waarbij de afname
steeds wisselt door de combinatie van
vloerverwarming, convectoren en sanitair
warm water.”
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Project

Binche - Henegouwen

Energiezuinig
verwarmen met
beperkt budget

De stad Binche in de Waalse provincie Henegouwen is altijd al een levendige stad geweest, mede dankzij het wereldberoemde 600 jaar oude carnaval. Of het met het carnaval te maken heeft is moeilijk te zeggen, maar de vraag naar
vastgoed is er de laatste jaren – net zoals in heel Wallonië – sterk toegenomen. Nieuwe residenties worden in snel tempo
opgetrokken, onder meer in deelgemeente Épinois waar onlangs 18 appartementen gebouwd zijn.

CASCADE

Installatiebedrijf Fluids SPRL uit
Braine-le-Château (België) legde de
verwarmingsinstallatie en de installatie
voor sanitair warm water aan. “We
kozen daarbij voor een centrale
stookplaats met twee condensatieketels
in cascade”, vertelt Quentin Leveau,
installateur en zaakvoerder van Fluids
SPRL. “We wilden het aantal ketels
tot een minimum beperken, rekening
houdend met een maximaal comfort per
appartement. Dankzij de uitstekende
isolatie en kwaliteit van de ruwbouw
konden we een installatie creëren met
een beperkt warmteverlies. Om het
drukverlies te beperken, zorgden we
voor goed geïsoleerde leidingen.”

CENTRALE STOOKPLAATS

De twee centrale condensatieketels
zorgen ervoor dat het water in een
buffervat van 500 liter opgeslagen
wordt. “Dat gebeurt steeds in functie
van de gevraagde temperatuur”, vertelt
Quentin Leveau. “Vervolgens zorgen
de distributie-units SATK20 van Caleffi
voor de distributie van het water naar
de verschillende afgiftesystemen. De
ingebouwde elektronische regelaar
levert hierbij steeds de exact gewenste
temperatuur.”

ENERGIEMETER

Om het verbruik te weten, werd
ieder appartement voorzien van een
warmtemeter Conteca (serie 7554)
van Caleffi. “Bij appartementen met
een aparte condensatieketel lees
je het verbruik af via de gasmeter”,
legt installateur Leveau uit. “In het
geval van collectief verwarmen is
dat niet zo. Daarom hebben we in
ieder appartement de warmtemeter
geïnstalleerd. Dit toestel meet zowel het
elektrisch verbruik als het gasverbruik.
Om tot een correcte vaststelling van
het verbruik te komen, moet ook het
verbruik van het ketelhuis gemeten
worden. Daarom hebben we eveneens
een Conteca-energiemeter bij de twee
centrale condensatieketels voorzien.”

INREGELEN

Verder werden de automatische
debietregelaars Autoflow®
geïnstalleerd. “Zo krijg je in alle situaties
het gewenste debiet”, vertelt Quentin
Leveau. “Ieder appartement is voorzien
van zo’n debietregelaar. Het eventueel
resterende debiet wordt daarbij
teruggestuurd naar de boiler.”
Als afgiftesysteem werd gekozen
voor radiatoren op lage temperatuur.
“We wilden eerst verwarmen met
vloerwarming, maar na overleg bleek
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18 appartementen
Binche

dat toekomstige bewoners meer baat
zouden hebben bij radiatoren”, vertelt
installateur Leveau. “Vloerverwarming
heeft immers de eigenschap om
op een eerder trage manier te
verwarmen. Daarom kozen we voor
hoog performante radiatoren met een
hoog energetisch rendement op lage
temperatuur. Ideaal in combinatie
met de SATK20. Om de regeling van
deze radiatoren te verfijnen, plaatsten
we eveneens thermostatische
mengventielen.”

GOEDE ONDERSTEUNING

Ook over de samenwerking met Caleffi
is Quentin Leveau tevreden: “Gelukkig
konden we telkens terugvallen op de
technische kennis van Caleffi. Samen
met groothandel Vanden Bergh werd
er actief meegedacht over de realisatie
van het project. We waren daarbij
aangenaam verrast over het resultaat.
Zowel op het gebied van technische
ondersteuning als kwaliteit van de
producten.”

MEER PROJECTEN OP
WWW.CALEFFIEXCELLENCE.COM

MEER MET MINDER

Quentin Leveau kijkt tevreden terug
op de aanleg van de installatie. “De
vastgoeddruk in Wallonië neemt alleen
maar toe, net zoals de kost van het
bouwen. Daardoor wordt er geknipt
in het budget. Gevolg is dikwijls dat
technische ruimtes steeds kleiner
worden, en moeten we met minder
middelen meer comfort voorzien.
De combinatie van een centrale
stookplaats met de distributieunits SATK van Caleffi bleek de
perfecte oplossing. De kostprijs
van zo’n installatie is gelijk aan de
kostprijs van een installatie waarbij
ieder appartement een aparte
condensatieketel heeft.
Het verschil is dat een installatie met
een centrale stookplaats minder energie
verbruikt. Daarbovenop heeft een
systeem met een centrale stookplaats
minder onderhoud nodig.”

13
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Opleidingen
RESCert-certificaat onderscheidt
vakbekwame installateurs
Installateurs kunnen voortaan hun meerwaarde en competenties aantonen met het nieuwe
RESCert-certificaat. Dit certificaat geldt voor de installatie van hernieuwbare energiesystemen
zoals verwarmingsketels op biomassa, fotovoltaïsche en thermische energiesystemen op zonneenergie, ondiepe geothermische warmtepompen en warmtepompen. Het RESCert-certificaat is
een initiatief van het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt ook
erkend in andere Europese landen.
Installateurs moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om het RESCert-certificaat toegekend
te krijgen. Zo moeten ze een opleiding over één van de zes categorieën van hernieuwbare energie
volgen. Daarna moeten de kandidaten slagen voor een erkend examen over deze opleiding. Verder
moeten installateurs voldoen aan de toekenningsvoorwaarden en een aanvraag indienen via de
website van RESCert.
Meer info: www.rescert.be

100 miljoen extra voor techniek in
Nederlands middelbaar onderwijs
Vanaf 1 januari 2015 investeert de Nederlandse overheid structureel 100 miljoen extra in praktijk
en techniek in het middelbaar onderwijs (MBO). De subsidie is een gevolg van het Techniekpact,
waarin afspraken zijn gemaakt over een hogere bekostiging voor leerlingen aan technische mboinstellingen. Zo moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector
verbeteren waardoor het tekort aan technisch personeel terugloopt. De uitvoering van het pact
bestaat uit 22 landelijke acties en acties per regio. Het in 2013 afgesloten Techniekpact werpt
intussen haar vruchten af. Het aantal jongeren dat kiest voor een technische studie is toegenomen
en bedrijven investeren steeds meer in technisch onderwijs.
75 miljoen van de extra subsidie wordt geïnvesteerd om de kwaliteit van kostbare technische
opleidingen te verhogen. De overige 25 miljoen gaat naar excellent vakmanschap. Dit omvat onder
andere een leerprogramma voor toptalenten in de opleiding techniek.
Meer info: www.techniekpact.nl
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Caleffi Academy
Inregelen van een cv-installatie

ACADEMY

IN NOVEMBER ORGANISEERT CALEFFI DE LAATSTE ACADEMY-OPLEIDINGSSESSIE VAN 2014.
WE SNIJDEN HET THEMA ‘INREGELEN VAN EEN CV-INSTALLATIE’ AAN.
Het belang van correct ingeregelde cv-installaties neemt alsmaar toe. Daar getuigt het succes van deze opleidingsdag in
2013 van. In deze nieuwe opleiding gaan we dieper in op de installatie zelf.
We bespreken de effecten van goed ingeregelde én niet-ingeregelde installaties. Verder gaan we in op toepassingen en
verschillende mogelijke technische oplossingen. Daarnaast berekenen we de mogelijke ΔP of debieten in diverse types
installaties.
Dit alles in combinatie met de uitwerking van specifieke voorbeelden, toepassingen en berekeningen.

JE KAN DEZE OPLEIDING VOLGEN OP:
Eindhoven:
Utrecht:
Zwolle:
Deinze:
Grobbendonk:
Ath:
Verlaine:
Webinar België:
Webinar Nederland:

5 november 2014
6 november 2014
7 november 2014
6 november 2014
7 november 2014
13 november 2014
14 november 2014
17 november 2014 (17u30)
17 november 2014 (19u)

SCHRIJF JE IN VIA ACADEMY.NL@CALEFFI.COM
MEER INFO OP WWW.CALEFFI.COM

OPLEIDING GEMIST?

Heb je de eerdere opleidingen over ‘Innovatieve toepassingen in HVAC-installaties’,
‘Warmtesystemen’ en ‘Drinkwaterbeveiliging’ gemist? Bekijk dan de opnames van de webinars
die Caleffi heeft gegeven. Je vindt deze filmpjes terug op het Caleffi YouTube-kanaal.
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Aardgastankstation Halle
DATS 24 Brandstofleverancier
van Colruyt Group

Focus

Overheidssubsidies stimuleren duurzame
energie in bedrijven
Sinds de financiële crisis van 2008 denken bedrijven twee keer na over grote investeringen. Investeringen op het
gebied van duurzame energie worden uitgesteld of gewoonweg geannuleerd. Vandaar dat zowel de Nederlandse
als Vlaamse Overheid ondernemers en bedrijven een steuntje in de rug willen geven en volop investeren in
energiesubsidies. Budgetten worden opgetrokken en nieuwe subsidies zien het daglicht. We zetten een aantal
belangrijke (recente) subsidies op een rijtje.

500 MILJOEN EXTRA SUBSIDIE

De Nederlandse overheid maakte
onlangs bekend dat het bedrag voor
de Stimuleringsregeling Duurzame
Energieproductie (SDE+) wordt
vastgelegd op 3,5 miljard euro voor
2014. Dat is ruim 500 miljoen meer
dan in 2013. Het bedrag van de SDE+
is gereserveerd om de productie van
duurzame energie in bedrijven en
(non profit-) instellingen te stimuleren.
De subsidie geldt voor de productie
van duurzame elektriciteit, duurzame
warmte, een gecombineerde
opwekking van warmte en elektriciteit
en de productie van groen gas. Wie
in aanmerking wil komen voor een
subsidie, moet zich inschrijven. Dat
kan nog tot 18 december 2014. Nieuw
is dat ondernemers vanaf dit jaar een

haalbaarheidsstudie van het project
moeten maken. Deze moet onder
meer een exploitatieberekening, een
berekening van het projectrendement
en de onderbouwing van het eigen
vermogen en de financiering bevatten.

12%
26%

62%

62%: hernieuwbare energie en WKK
26%: zon-PV-projecten en windprojecten
12%: groen gas

In 2013 ging ruim 62 procent van het
budget van de SDE+ naar hernieuwbare
warmte en WKK. Ruim 26 procent
van het budget werd toegekend
aan projecten voor hernieuwbare
elektriciteit, zoals zon-PV-projecten en
windprojecten. Een kleine 12 procent
ging naar projecten voor groen gas.
In totaal werden er 1067 dossiers
ingediend. Na loting kregen 871
projecten een subsidie toegewezen.

TUINBOUW OP AARDWARMTE

Eén van die goedgekeurde projecten
is het Green Well Westland-project
in Honselersdijk, vlakbij Den Haag.
“Het project is een initiatief van vijf
tuinbouwbedrijven die gebruik maken
van aardwarmte”, vertelt Jos Scheffers
van Green Well Westland. “Voor dit
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aardwarmteproject is een boring
uitgevoerd van bijna drie kilometer
diep. Meteen de diepste aardboring
van Nederland. Begin vorig jaar zijn
de bedrijven aangesloten op het
aardwarmtenet. De totale besparing
aardgas draait rond de 5,8 miljoen m³
per jaar, goed voor een CO2-besparing
van 10.300 ton per jaar.”
Voor het project kon Green Well
Westland rekenen op de subsidie van
SDE+. “Je krijgt subsidies voor hetgeen
je produceert”, legt Jos Scheffers
uit. “Voor elke megawatt aardwarmte
krijgen we een subsidiebedrag. Alles
wordt daarom strikt gemeten.”

VLAANDEREN

Ook de Vlaamse Overheid stimuleert
bedrijven om in te zetten op het vlak
van duurzame energie. Het Vlaams
Energieagentschap (VEA) verleent
sinds 2013 een investeringssubsidie
aan nieuwe projecten in groene
warmte, benutting van restwarmte
of de productie en injectie van
biomethaan. Deze subsidie geldt voor
ondernemingen en andere entiteiten.
Via oproepen kunnen projecten
ingediend worden. Het VEA beoordeelt
de ingezonden projecten volgens een
aantal criteria en kent volgens een
bepaalde rangschikking de subsidie toe.
In 2014 zijn er twee oproepingsperiodes
voorzien. De eerste periode liep af op
4 september. De tweede periode is
voorzien voor eind 2014. Het totale
budget voor 2014 is vastgelegd op 8,9
miljoen euro.
In de oproep van 2013 werd een project
goedgekeurd voor de aanleg van
een zes kilometer lang warmtenet in
Kuurne en Harelbeke. De realisatie is
in handen van energiedistributiebedrijf
Eandis. “De restwarmte van de naburige
afvalverbrandingsinstallatie van Imog
zal bijna 700 nieuwe gezinswoningen
voorzien van duurzame verwarming
en warm water”, zegt Simon Van
Wijmeersch, woordvoerder van Eandis.
“De aanleg van het warmtenet start
in de tweede helft van 2015. Om de
warmtevraag te garanderen, voorzien
we ook een backup-installatie op
aardgas.”

AUTO’S OP AARDGAS

Daarnaast kent het Agentschap
Ondernemen de ecologiepremie
(EP-PLUS) toe. De ecologiepremie
is een financiële tegemoetkoming

aan ondernemingen die ecologieinvesteringen zullen realiseren in het
Vlaamse Gewest. Het gaat hierbij om
subsidies aan de best beschikbare
technologieën die opgenomen zijn in
een limitatieve technologieënlijst. Het
gaat om een 150-tal technologieën
die opgedeeld zijn in drie
categorieën: milieutechnologieën,
energiebesparende technologieën
en warmtekrachtkoppeling (WKK) en
hernieuwbare energie. De subsidie
moet ondernemingen stimuleren om
het productieproces milieuvriendelijk
en energiezuinig te organiseren. Hierbij
neemt de Vlaamse Overheid een
gedeelte van de extra investeringskost
op zich.
Eén van de bedrijven die gebruikt
heeft gemaakt van de ecologiepremie
(EP-PLUS), is DATS 24, de
brandstofleverancier van Colruyt
Group. Als één van de eersten in
België bouwde het bedrijf in 2011
een aardgastankstation in Halle, nabij
Brussel. Aardgas voor voertuigen (CNG
– compressed natural gas) is hetzelfde
als het gekende huishoudelijk aardgas,
maar dan onder druk. Het wordt steeds
vaker gebruikt als brandstof voor
voertuigen. Vergeleken met diesel of
benzine, stoot CNG 95 procent minder
fijn stof uit. Daarnaast zijn er geen
tankwagens meer nodig en is het risico
op bodemvervuiling quasi nihil. Verder is
CNG reukloos, waardoor er geen plastic
handschoenen meer nodig zijn bij het
tanken. Rijden op aardgas kan een
besparing betekenen van 56 procent
op de brandstofkost.

GESUBSIDIEERD WARMTENET

verbrandingsinstallaties van Indaver en
Sleco vrijkomt. Jos Artois, Corporate
Communications Manager Indaver:
“In onze installaties wordt jaarlijks
ongeveer 1 miljoen ton afval verwerkt.
Daarbij komt stoom vrij, die we
enerzijds verstromen in turbines en
voor het grootste deel aan het net
leveren. Anderzijds gebruiken we het
vrijgekomen stoom voor het aan te
leggen warmtenet. Het warmtenet zal
bestaan uit een stoomleiding en een
condensaatleiding voor terugloop
van het warm water. Het totale
investeringsbedrag bedraagt meer dan
25 miljoen euro.”

OVERZICHT ALLE SUBSIDIES
VOOR BEDRIJVEN:
Nederland:

www.antwoordvoorbedrijven.nl

Brussel:

www.brussel.irisnet.be

Vlaanderen:

www.vlaanderen.be/nl

Wallonië:

http://energie.wallonie.be

Verder bestaat ook de strategische
ecologiesteun (STRES). Deze
subsidie verleent steun aan
ondernemingsspecifieke en grote
investeringsprojecten op het vlak
van milieu en energie. Zo wil de
Vlaamse Overheid KMO’s en grote
ondernemingen stimuleren om te
investeren in groene spitstechnologie.
In april maakte de Vlaamse regering
bekend dat het in het kader van
STRES een bedrag van 10 miljoen
euro heeft toegekend aan de
realisatie van een warmtenetwerk
in de Antwerpse Waaslandhaven.
Met dat warmtenetwerk willen zes
chemische bedrijven een beroep
doen op de warmte die in de
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Productnieuws
Nieuwe producten
PRESSURE INDEPENDENT CONTROL
VALVE (PICV) SERIE 145

Dit drukonafhankelijk inregelventiel
combineert dynamisch inregelen en
zoneregeling in één toestel. Naast
tijdsbesparing bij de installatie, bespaart
de PICV zo flink wat energie door
een zeer fijne inregeling. Dankzij haar
voorinstelbaarheid is de PICV in staat
om debieten tussen 10% en 100% van
het nominale debiet tijdens de installatie
te begrenzen.

HEAT COST ALLOCATOR (HCA) SERIE 7200

Caleffi´s slimme energiemeter (HCA)
voor radiatoren maakt het mogelijk om
het energieverbruik vanop afstand af
te lezen. Gebruikers worden zich zo
sneller bewust van hun verbruik. De
meter meet zowel aan de radiator als
in de ruimte waardoor men het meest
correcte werkelijk verbruik kan meten.

NIEUW

Technische eigenschappen
●
●
●
●
●

Pmax.: 16 bar
t°min.÷max.: -20÷120°C
Max. glycol: 50%
Werkingsgebied Δp: 25÷400 kPa
Debieten:
0,08÷0,40 m³/h
0,08÷0,80 m³/h
0,12÷1,20 m³/h

art. 145014

art.145550

Technische eigenschappen
●
●
●

●

●

●

Display, 6-cijferig met toetsselectie
Zegel en sensor ‘tamper-proof’
Opslag van de data gedurende 18
maanden
Voeding: lithium batterij 3V (dc) max.
20 mA, levensduur maximum 10 jaar
(bij normaal gebruik van aflezing en
opvraging via radiotransmissie)
Werkt met twee sondes en
schakelt automatisch over naar
één sonde in geval van kritische
omgevingstemperatuur
T°max verwarmingsfluïdum: 90°C. T°min
verwarmingsfluïdum: 35°C

●

●
●
●
●

●

●

●

●

Gemiddelde temperatuur begin van
telling met één sonde: 30°C
DT commutatie: 4,5 K
Transport en opslagtemperatuur: 0÷40°C
Temperatuur werkomgeving: 5÷60°C
Max relatieve vochtigheid bij afwezigheid
van condensatie: 65%
Meetgebied thermisch vermogen
radiator: van 10 W tot 20.000 W
Draadloze bidirectionele datatransmissie
868.0~868,5 MHz, 20 mW
Voorbereid voor centrale aflezing
met gebouwbeheerssysteem (in
voorbereiding)
Beschermingsgraad: IP 31 (gemonteerd
toestel)

art. 210100

art. 210500
art. 210001
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WICAL - SERIE 210

In combinatie met de Heat Cost
Allocator (HCA) kan een regelaar
met digitale thermostaatkop (WiCAL)
gebruikt worden waarmee men 32
thermostaatkoppen vanop afstand kan
programmeren en instellen. Bovendien
is deze toepasbaar in domoticasystemen.
Beschikbare versies WiCAL
Art. code 210510
●
WiCAL – Elektronische bediening
met radiotransmitter.
●
Voor thermostatische

en thermostatiseerbare
radiatorventielen. Bediening
via tiptoetsen, geïntegreerde
temperatuursensor.
Art. code 210500
●
WiCAL – Stand alone-bediening
met klokthermostaat, met
achtergrondverlichting.
●
Voor thermostatische
en thermostatiseerbare
radiatorventielen. Bediening
via tiptoetsen, geïntegreerde
temperatuursensor.

Art. code 210001
●
WiCAL – Sensor voor
ruimteomgevingstemperatuur met
radiotransmitter.
●
Voor controle van de temperatuur in
een zone of ruimte.
Art. code 210100
WiCAL – Thermische regelaar voor
meerdere zones, met radiotransmitter.
Voor de besturing van elektronische
bedieningen code 210510.

Tip!

Een vuilafscheider verlengt de levensduur van
je cv-installatie
Vuildeeltjes in een cv-installatie zijn geen onbekende. Ze kunnen ontstaan door lucht en zuurstof die voor een
chemische reactie zorgen waardoor er zich magnetiet zal vormen. Daarnaast kunnen ook andere vuildeeltjes als zand,
cement of ander vuil dat tijdens de bouw van de installatie hun weg vinden in de leidingen. Nefast is dan ook de schade
die het toebrengt in de leidingen, ketel en andere onderdelen in de cv-installatie.
De plaatsing van een goede vuilafscheider is daarom belangrijk, of het nu gaat om een nieuwbouw- of renovatieproject.
De DIRTMAGPLUS® (serie 5453) van Caleffi is een kunststof vuilafscheider met magneet én vuilfilter. Deze
vuilafscheider zorgt ervoor dat het vuil vanaf de eerste inwerkingstelling van de installatie het vuil filtert en verwijdert.

MEER INFO

OVER DE PRODUCTEN
IN DE ONLINE
PRODUCTCATALOGUS:
WWW.CALEFFI.COM

werking serie 5453

serie 5453
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Meer praktische info over onze producten?
Bekijk onze product- en instructievideo’s
op het Caleffi YouTube-kanaal.

Video PICV

Dynamisch drukonafhankelijk
inregelventiel

Video DIRTMAGPLUS®

Video LEGIOMIX®

Kunststof vuilafscheider
met vuilfilter

Elektronisch mengventiel
voor thermische desinfectie

Volg Caleffi:

Caleffi VideoProjects

Caleffi Benelux

Caleffi S.p.A.

WWW.CALEFFI.COM
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