inovação significa crescimento, de
produto e de cultura empresarial.
esta é a perspectiva na qual foi
projectado o novo centro de
investigação, o coração vermelho do
estudo e da experimentação de produtos
novos e de já existentes.

/ OBJECTIVO: INOVAR

dada a grande importância das energias
alternativas em termos de
responsabilidade social e a expansão
das oportunidades de mercado, a caleffi
decidiu dedicar o novo laboratório ao
desenvolvimento de componentes para
instalações solares térmicas e
geotérmicas, utilizando a energia
produzida para alimentar parte dos
serviços da sede.
entre as actividades do centro
incluem-se, assim, as actividades de
investigação para introduzir melhorias
nos produtos já no catálogo e de teste de
componentes de série com enfâse na
poupança de energia e na qualidade
máxima.

/ PORQUÊ "CUBOROSSO"?
vermelho em honra da cor da
ciência e da tecnologia
italianas assim como
simbolizado por grandes marcas
da indústria e pelos maiores
parques tecnológicos italianos:
empreendedorismo e pesquisa
científica complementam-se,
tendendo à excelência.
vermelho para fazer sobressair
a estrutura no contexto
territorial no qual se ergue.
um cubo onde convergem a
solidez do grupo e o carácter
científico da pesquisa, uma
simbologia que encerra em si
a essência do compromisso
caleffi: a melhoria contínua.
este foi o compromisso do
arquitecto francesco
rusconi-clerici do gabinete
tekne de milão: "o objecto
que se pretendia criar deveria
dar um sinal forte de inovação,
uma visibilidade ainda mais
marcante do que o local de
produção principal do grupo.
o edifício nasce, assim, como
uma exibição de riqueza de
instrumentos, equipamentos,
controlos instalados numa caixa
precisa, modular, metálica,
porque o ferro exprime
maleabilidade e flexibilidade,
espelhando a filosofia do grupo".

/ ACTIVIDADES DO CENTRO DE INVESTIGAÇÃO
estudo e projecto de novos produtos e
sistemas para instalações térmicas e
sanitárias
o estudo e a concepção de novos componentes
para instalações térmicas e sanitárias são
efectuados com a exigência primordial
da fiabilidade do componente, da
longevidade,dos baixos níveis de ruído e da
poupança energética. nesta óptica, cada
componente é projectado para fazer
parte de grupos de regulação capazes de
evitar desperdícios de energia em função
de regulações cada vez mais precisas.

a superfície total está subdividida em três níveis:
primeiro andar [1015 m2]
gabinete de investigação
e salas de
demonstração

rés-do-chão [860 m2]
laboratórios

cave [780 m2]
central térmica e tratamento de água
volume aquecido: 8347,41 m3 | superfície externa: 3076,35 m2 | relação s/v: 0,37 m-1

estudo e projecto de novos produtos e
sistemas para instalações de energia
térmica solar, bombas de calor e sistemas
geotérmicos
no seguimento da notável expansão do
sector da energia solar, é dado grande
relevo ao estudo de componentes para
instalações térmicas que a utilizem
plenamente. o novo centro de investigação
tem uma extensa superfície de painéis
solares cuja produção de água quente é
utilizada, não só para o estudo de
componentes e sistemas para os próprios
painéis, como também para alimentar os
serviços internos dos edifícios caleffi, de
modo a evitar completamente a utilização
de energia térmica produzida com
Combustíveis fósseis. uma outra actividade

/ AS SONDAS DA INSTALAÇÃO
GEOTÉRMICA

laboratório são reutilizados
completamente de modo a não
desperdiçar a energia térmica residual
que possuem. assim, nesta óptica, está
prevista toda uma série de reservatórios de
recuperação da água quente e da água
fria após a utilização para os testes de
desenvolvimento.

fundamental é o desenvolvimento de
componentes para bombas de calor
alimentadas por energia geotérmica.
estudos sobre a aplicabilidade das novas
tecnologias de instalação
pesquisas e experimentações de novos
materiais
homologação de novos artigos e
manutenção das homologações existentes
uma grande quantidade de produtos caleffi
é homologada junto de várias entidades
internacionais. o objectivo do centro de
investigação é a manutenção de todas as
homologações inerentes aos produtos
caleffi.

tipologias de instalações de teste
um vasto número de testes é levado a cabo
no novo centro, mas, para além dos
testes químicos, hidráulicos e os de
resistência mecânica, citamos como os
mais interessantes os testes de
caudal/perda de carga até aos 120 m3/h, os
de níveis de ruído conforme as normas iso,
e os testes de duração a altas temperaturas
até aos 160ºc e até aos 200ºc com vapor.
outros controlos de particular
significado são os testes de corrosão em
nevoeiro salino e os testes para aplicações
extremas conduzidos numa câmara
climática (-40°c÷+160°c de temperatura e
até a 95% de humidade).
para além disso, um sistema de controlo
automático permite gerir e registar
todos os parâmetros e as funções das
instalações de climatização e de teste do
edifício.

provas de duração em produtos submetidos
a condições de trabalho críticas
no seu funcionamento normal, os produtos
são submetidos a condições de combinação
de pressão ou de temperatura muito
críticas. o centro de investigação
efectua life tests em produtos
considerados de risco, levando as suas
condições de trabalho ao limite,
conseguindo detectar eventuais anomalias
e intervindo oportunamente nas possíveis
modificações a adoptar.
todos os fluidos termovectores (água
quente e fria) utilizados nos testes de

/ DADOS DO EDIFÍCIO

/ EDIFÍCIO DE CLASSE A

> climatização
instalação centralizada: aquecimento e arrefecimento
obtidos com bomba de calor a energia geotérmica.
> sistemas de termoregulação
termoregulação das salas de acordo com a sua temperatura
ambiente.

os materiais e isolamentos utilizados permitem situar o desempenho
energético do edifício na classe a (cálculo efectuado com base nas
normas: uni en 832, uni 10348, recomendação cti r 03/3 e normas
correlacionadas) com um valor de necessidade por metro quadrado
correspondente ao requerido pela casaclima (entidade italiana
responsável pela certificação da eficiência energética e qualidade
construtiva dos edifícios).

> sistemas de ventilação forçada
instalação de ventilação e renovação do ar.

a combinação da utilização de uma bomba de calor geotérmica com a
tipologia de estrutura/isolamento utilizados classifica o edifício
na classe energética a.

> sistemas de produção e de distribuição da água quente sanitária
instalação com painéis solares com respectiva acumulação e
integração de caldeira a gás metano. utilização principal para
alimentar o edifício adjacente da caleffi.
> terminais de distribuição da energia térmica
unidades de ventiloconvectores colocados no tecto e paredes,
alimentados a 4 tubos.
> instalação solar fotovoltaica
de 19 kWp para alimentar os serviços essenciais do centro.

classificação energética do
edifício do centro de
investigação
aquecimento:
15,86 kWh/m2 ano

A+
A
B+
B
C
D
E
F
G

< 14
< 27
< 41
< 54
< 81
< 109
< 136
< 163
> 163
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