Constante ontwikkeling en vernieuwing
maken integraal deel uit van de
bedrijfscultuur van Caleffi. In dit
perspectief is het nieuwe
onderzoekscentrum ontstaan. De
Cuborosso is het vermiljoenrode hart van
de kennis, waar onderzoek op bestaande
producten alsook de ontwikkeling van
nieuwe producten en concepten
plaatsvindt.

/ DOEL : INNOVATIE

Het toepassen van alternatieve
energievormen speelt een belangrijke rol
in termen van sociale
verantwoordelijkheid en
marktopportuniteiten. Caleffi besloot
het nieuwe laboratorium te wijden aan
de ontwikkeling van onderdelen voor
zonne-energie- en geothermische
installaties, waarbij de geproduceerde
energie o.a. gebruikt wordt voor het
voeden van een deel van de vestiging.
De voornaamste rol van het
onderzoekscentrum bestaat in het
voortdurend verbeteren van bestaande
producten, het ontwikkelen van nieuwe
producten en het testen van
standaardonderdelen. Hierbij wordt
sterk de nadruk gelegd op twee
eigenschappen, met name
energiebesparing en topkwaliteit.

/ WAAROM “CUBOROSSO” ?
De rode kleur ter ere van de
wetenschap en Italiaanse
technologie, symbolisch gebruikt
door de grote industriële merken en
vooraanstaande Italiaanse
technologieparken:
ondernemerschap en
wetenschappelijk onderzoek
strevend naar perfectie. Rood, om
het gebouw te doen opvallen in het
geheel van de Caleffi site.
De kubus vertegenwoordigt de
kracht van ons bedrijf en het
wetenschappelijk karakter van het
onderzoek. Het is een symboliek die
de essentie van de Caleffi-missie
illustreert: Een voortdurend streven
naar perfectie.
Architect Francesco RusconiClerici van het agentschap Tekne in
Milaan definieert zijn opdracht als
volgt: “Het project diende een
sterke innovatieve uitstraling te
geven en een nog sterkere aandacht
te trekken dan de belangrijkste
productie site van de Caleffi
groep”.
Het gebouw is ontwikkeld als
toonbeeld van de rijkdom van
werktuigen, uitrustingen en
controle-instrumenten in een
gestructureerd, modulair en
metalen geheel. Ijzer personifieert
smeedbaarheid en flexibiliteit. Dit
weerspiegelt de kenmerken van de
Caleffi filosofie.

/ ACTIVITEITEN VAN HET ONDERZOEKSCENTRUM
Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe
producten en systemen voor verwarmings- en
sanitaire installaties
Prioritair bij het onderzoek naar en de
ontwikkeling van nieuwe componenten voor
verwarmings- en sanitaire installaties zijn
de degelijkheid, de levensduur, de
vermindering van het geluidsniveau en de
energiebesparing. In dit opzicht worden
verschillende onderdelen ontwikkeld met als
doel toegepast te worden in
energiebesparende regelgroepen die moeten
voldoen aan steeds strengere eisen.

De totale oppervlakte is onderverdeeld in drie niveaus:
1e verdieping [1015 m2]
Onderzoeksbureau en
presentatieruimten

Gelijkvloers [860 m2]
Laboratoria

Kelder [780 m2]
Thermische centrale en waterbehandeling
Verwarmd volume: 8347,41 m3 | Oppervlakte buitenwanden: 3076,35 m2 | O/V ratio: 0,37 m-1

Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe
producten en systemen voor zonne-energieen geothermische installaties
Als gevolg van de stelselmatige uitbreiding
van de sector van zonne-energie, vergroot
het belang van het onderzoek verricht op de
onderdelen die deze zonne-energie ten volle
benutten. Het nieuwe onderzoekscentrum
werd uitgerust met een groot aantal
zonnepanelen waarbij het geproduceerde
warm water wordt gebruikt zowel voor het
testen van de onderdelen en systemen van
diezelfde panelen alsook voor bepaalde
interne diensten van Caleffi. Hierdoor
worden deze diensten volledig
onafhankelijk van de productie van
thermische energie op basis van fossiele
brandstoffen. Een andere fundamentele

/ DE SONDES VAN DE
GEOTHERMISCHE INSTALLATIE

koud water) gebruikt bij de
laboratoriumtesten en de hierbij maximaal
recupereerbare energie worden integraal
hergebruikt. Daarvoor bevat de installatie
een reeks reservoirs die toelaten het warm
en koud water na de testen te recupereren.
Types van testinstallaties
In het nieuwe onderzoekscentrum worden
een groot aantal testen uitgevoerd. Naast
de chemische, mechanische en hydraulische
testen zijn de volgende testen de meest
interessante: de test van debiet /
drukverlies tot 120 m3/h, de test van het
geluidsniveau volgens ISO normen en de
levensduurtesten op zeer hoge temperatuur
tot 160°C en zelfs 200°C met stoom.
activiteit bestaat uit de ontwikkeling van
componenten voor geothermische
warmtepompen.
Onderzoek naar de toepasbaarheid van
nieuwe technologieën
Onderzoek naar en testen op nieuwe
materialen
Certificering van nieuwe producten
en behoud van de bestaande certificaten
Talrijke caleffi producten zijn
gecertificeerd door verscheidene
internationale organisaties. Het
onderzoekscentrum speelt een belangrijke
rol in het behouden van deze certificaten.

Andere belangrijke proeven zijn de
corrosietesten in zouthoudende omgeving
en de testen in extreme omstandigheden. De
speciaal hiervoor ontwikkelde
klimaatkamer genereert temperaturen
variërend van -40°C tot 160°C en een
vochtigheid tot 95%.
Een automatisch controlesysteem laat
bovendien toe om alle parameters en
functies van de installaties van de
klimaatbeheersingssystemen alsook de
testinstallaties in het gebouw te beheren
en te registreren.

Duurzaamheidstesten op producten
onderworpen aan extreme
werkomstandigheden
De producten worden in normale werking
onderworpen aan extreme druk- en
temperatuursomstandigheden. Het
onderzoekscentrum voert levensduurtesten
uit op producten die beschouwd worden als
risicoproducten door de
werkomstandigheden op de grens van hun
mogelijkheden te brengen. Hierdoor worden
mogelijke afwijkingen voortijdig
gedetecteerd en kunnen de noodzakelijke
aanpassingen worden doorgevoerd.
De warmtedragende vloeistoffen (warm en

/ INFORMATIE OVER HET GEBOUW

/ Gebouw van energieklasse A

> Klimaatbeheersing
Centraal klimaatbeheersingssysteem voor verwarming en koeling
door middel van een geothermische warmtepomp.

Door de gebruikte materialen en isolatie kan de energievereiste van
het gebouw gerangschikt worden onder klasse A. (berekend volgens de
normen UNI EN 832, UNI 10348, aanbeveling CTI R 03/3 en gerelateerde
normen). De energiebehoefte per M2 correspondeert met de criteria van
het agentschap Casaclima.

> Thermische regelsystemen
Warmteregeling in iedere ruimte afhankelijk van de
omgevingstemperatuur

Door de combinatie van een geothermische warmtepomp en de kwaliteit
van de structuur / isolatie situeert de prestatie van het gebouw zich
in energieklasse A.

> Mechanisch ventilatiesysteem
Ventilatie- en luchtverversingssysteem
> Systeem voor de productie en de distributie van sanitair warm
water
Zonnepanelen met buffervaten en een geïntegreerde gasketel,
voornamelijk gebruikt voor de voeding van de aangrenzende
Caleffi fabriek.
> Verdeling van de thermische energie
Wand- en plafond ventilo-convectoren met 4-pijps aansluiting
> Fotovoltaïsche zonne-energie-installatie
De 19 kWp fotovoltaïsche zonne-energie-installatie dient om de
belangrijkste diensten van Caleffi te voorzien van energie

Energieklasse van het
onderzoekscentrum
Verwarming:
15,86 kWh/m2 per jaar
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