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De nieuwe wereld:
een 3D-tijdperk
E

r zijn positieve signalen aan de horizon. In Europa mogen we ons in 2014 verwachten aan een economische
groei van 1,4%. Uiteraard zal dit per land een eigen invulling krijgen, maar zelfs 1% groei is beter dan we de
afgelopen jaren hebben mogen verwachten. Er zijn heel wat kansen voor zij die durven investeren in innovaties en
in personeel, het zogenaamde 'human capital'.
Dat zijn dan ook dé belangrijkste elementen of pijlers van een modern bedrijf. We moeten afstappen van het
kortetermijndenken en systematisch op langere termijn durven denken. Met een visie voor innovatie, kwaliteit en
oog voor de sterktes van de mensen in het bedrijf. We moeten mekaar inspireren, willen we de markt en klanten
overtuigen!
In tijden van langdurige crisis moet je als bedrijf niet meer hetzelfde doen als voorheen. Blijven innoveren is
belangrijker dan ooit. We zijn geëvolueerd naar een nieuw tijdperk, een 3D-wereld waarin we ondergedompeld
worden in een overvloed aan informatie en waar innovatie een must is. We kunnen stellen dat het 2D-tijdperk van
enkelzijdige informatie achterhaald is. Vier jaar geleden ontdekte ik de wereld van de sociale media. Toen nog
eenzaam in mijn ontdekking, maar nu hoor je er niet bij als je niet meesurft op deze wave! Innoveren, kwaliteit
leveren, service en vooruitdenken, dat maakt een bedrijf sterk! Maar ook het menselijk kapitaal van een bedrijf is
ontzettend van belang. Ik ben daarom blij dat ‘PEOPLE’ tot één van de belangrijkste waarden van Caleffi horen.
Maar terug naar de orde van de dag: wat zal er in 2014 gebeuren?
Jullie hebben vorig jaar kunnen kennismaken met de Caleffi Academy-opleidingen. De positieve resultaten hiervan
lezen jullie in deze Kiosk. De feedback en het enthousiasme van de deelnemers zijn van onschatbare waarde en
hebben ons overtuigd om onze Caleffi Academy-opleidingen een vervolg te geven.
Maar er zijn ook nieuwe verhalen. Ten eerste is er de nieuwe Caleffi-website waar alle technische tools en
productondersteuning snel en gemakkelijk te vinden zijn. Ten tweede starten we met ‘Caleffi Excellence’.
De titel zegt het al: we zullen ‘excellente’ projecten, die jullie zelf mogen indienen, belonen. Enerzijds omdat
het inspiratiebronnen zijn, anderzijds omdat we op die manier onze steun geven aan installateurs, adviseurs,
studieburelen en ingenieurs. Zo zoeken we blijvend naar goede oplossingen.
Veel leesplezier en wellicht komen we mekaar binnenkort tegen in HVAC-land.
Mauro Manfredi
Marketing & Sales Manager

“Innoveren, kwaliteit leveren,
service en vooruitdenken, dat
maakt een bedrijf sterk!”
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nieuwsflash

Nieuw

Catalogus warmtesystemen
In Kiosk 20 werd het al aangekondigd: de Caleffi-catalogus is uitgebreid met
een aparte uitgave over warmtesystemen (distributie-units, energiemeters,
etc.). De uitgave is een aanvulling op de bestaande catalogus (editie 0913),
die Caleffi in het najaar van 2013 heeft gepubliceerd.
Wil je graag een exemplaar ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar info.nl@caleffi.com of download de digitale versie
op www.caleffi.nl.

Regelgeving

Fabrikanten van producten voor sanitair warm water (zoals boilers) zijn sinds september
2015 verplicht om hun producten te voorzien van een Ecodesign-label. Dat heeft de Europese
Unie beslist. Het label werd eerder gebruikt om het energieverbruik van huishoudelijke
apparaten zoals koelkasten of televisies uit te drukken.
Het Ecodesign-label geeft door middel van een quotering aan wat het verbruik is van het
toestel. Dat kan gaan van F (laagste rendement) tot en met A+++ (hoogste rendement).
Om een label toegewezen te krijgen, worden de producten op voorhand getest. Daarvoor
moet eerst bekeken worden in wat voor sanitaire installatie het toestel geplaatst wordt. Gaat
het om een kleine installatie met één enkel kraantje of gaat het om een grote installatie met
16 douches? Afhankelijk daarvan wordt een verbruiksprofiel opgemaakt. Uiteindelijk wordt
op basis van dit profiel een 24-uursproef gehouden die bepaalt wat het rendement van het
product is. Dat rendement wordt achteraf uitgedrukt in het Ecodesign-label.

Weetje

Social media in de technische sector
In november organiseerde IndustrialSocialMedia een opleiding over social media (Facebook, Twitter, LinkedIn,
YouTube …) die specifiek gericht was op de technische B2B-sector. Volgens organisator Jos Fleischeurer spitste
de opleiding zich toe op drie belangrijke thema’s: “Een goede afstemming binnen het marketingbeleid, dito
organisatie en de ontwikkeling van content zijn bepalende factoren voor het succes van social media in een
technisch B2B-bedrijf.”
Verschillende gastsprekers lichtten er toe hoe social media ingezet worden tussen het brede aanbod van traditionele
marketing- en communicatiemiddelen. “De social communicatiemiddelen versterken het concurrentievoordeel
van de onderneming”, vertelt Jos Fleischeurer. “Daarnaast concludeerden we dat er bij de opstart niet te snel
een planning moet opgemaakt worden. Ga experimenteren en werk succesvolle initiatieven langzaam uit. Wie
moeilijk content bedenkt of vertaalt, kan collega’s interviewen. Je kan ook een vergaarbak maken waar iedereen
bedrijfsgerelateerde zaken kan ‘posten’ die ze hebben meegemaakt”, besluit Fleischeurer.
www.industrialsocialmedia.nl
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Award

Caleffi valt in de prijzen

Onderzoek

Vlaams onderzoek naar
verbruik sanitair warm
water
In samenwerking met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum
voor het Bouwbedrijf (WTCB) en de Karel De Grote Hogeschool
Antwerpen onderzoekt de Thomas More Hogeschool Geel
momenteel het verbruik van sanitair warm water in huishoudelijke
gezinnen in Vlaanderen.

Michael De Bie, Directeur Communicatie bij ICS (links) & Mauro Manfredi, Marketing
& Sales Manager bij Caleffi International NV (rechts)

De distributie-units (SATK20 – SATK30 – SATK40) van Caleffi hebben
de HVAC Efficiency Award 2013 in de wacht gesleept. Deze award
beloont het meest innovatieve product op het gebied van energieefficiëntie en werd uitgereikt tijdens de Easyfairs HVAC-beurs (26 en
27 september 2013) in Brussel. Zowel jury als publiek bekroonden
de distributie-units van Caleffi als sterkste inzending op gebied van
duurzame energieproductie en rationeel energiegebruik.
Mauro Manfredi, Marketing & Sales Manager bij Caleffi, is trots
op de erkenning. “Caleffi zet zwaar in op energie-efficiëntie”,
vertelt Mauro Manfredi. “Dagelijks zijn een 40-tal mensen in ons
onderzoekscentrum in Italië bezig met het testen, verbeteren en
ontwikkelen van producten en concepten. Prioritair bij dat onderzoek
zijn duurzaamheid en rationeel energiegebruik. Dat we net met
onze distributie-units, één van onze paradepaardjes op gebied van
energie-efficiëntie, in de prijzen vallen, is een erg deugddoende
erkenning.”
Volgens Mauro Manfredi zijn de distributie-units een schoolvoorbeeld
van energiebesparing: “In grotere bouwprojecten wordt er steeds
vaker gekozen voor gedecentraliseerde verwarmingssystemen. In
plaats van een individuele ketel per woning (cv-installatie) kiest men
een centrale stookplaats met een distributie-unit per woning. Dit laat
de bouwheer toe om te besparen op de installatiekost en om warmte
op te wekken met hernieuwbare energieën.”

Jef De Schutter, onderzoeksmedewerker aan de Thomas More
Hogeschool, legt uit: “Met de kennis die we verzamelen willen
we na afloop een code van goede praktijk en een rekentool
opstellen. Die moet installateurs en studiebureaus helpen bij de
selectie en dimensionering van sanitaire warmwaterinstallaties,
zowel voor individuele installaties als voor collectieve installaties
(appartementsgebouwen).”
Om de rekentool te ontwikkelen, worden realistische
verbruikspatronen onderzocht. “Die verzamelen we door metingen op
bestaande installaties uit te voeren. We schenken daarbij aandacht
aan het verzekeren van een vooropgesteld comfort, het verminderen
van distributieverliezen, het verhogen van het productierendement,
de integratie van hernieuwbare energiebronnen enzovoort. Het
onderzoek is nog niet volledig afgrond, maar voorlopige resultaten
zijn wel al bekend. Het onderzoek loopt nog tot september 2014.”

Wil je zelf ook meedoen?
Vul dan online de enquête in:
www.kenniscentrumenergie.be/EnqueteSWW

Voorlopige resultaten zijn te raadplegen op
www.wtcb.be

Bezoek Caleffi ook dit jaar tijdens de Easyfairs
HVAC-beurs in Brussel op 17 en 18 september 2014.
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projecten in de kijker

Dynamisch varkensbedrijf
verwarmt met biomassa
Het gaat goed met de varkenssector in de Nederlandse provincie
Noord-Brabant. In de gemeente Reusel-De Mierden groeide
volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
het aantal varkens in 2010 met meer dan 17%. Goed voor 3324
varkens per km² of 20,5 varkens per inwoner. Het hoogste cijfer
in Nederland. Geen verrassing dus dat varkensbedrijf ‘De Wielen’
in Hulsel (deelgemeente van Reusel-De Mierden) het bedrijf
onlangs uitbreidde met twee nieuwe stallen.

Biomassa-installatie
Installatiebedrijf Gijsbers uit Bladel kreeg de opdracht om de nieuwe stallen, die
ieder bijna 4000 m² groot zijn, te voorzien van verwarming. “We hebben daarbij
aangeraden om voor een biomassa-installatie met pellets te kiezen”, vertelt
zaakvoerder Joost Gijsbers. “Daarbij gebruikten we een rekenvoorbeeld, zodat de
opdrachtgever kon zien wat het rendement van de biomassa-installatie zou zijn.
In dit geval gaat het om een installatie van 100 kilowatt met een terugverdientijd
van ongeveer 3 jaar.”

Tijds- en energiebesparing
Voor de inregeling koos Gijsbers voor de automatische debietregelaars Autoflow®
van Caleffi. “Iedere stal bestaat uit een 26-tal aparte hokken”, zegt Joost Gijsbers.
“Het was dus perfect mogelijk om de debieten op voorhand te berekenen.
Daarom kozen we voor de automatische debietregelaars in plaats van een
driepijpssysteem. Dat leverde naast een besparing in tijd, ook een flinke besparing
in de energiekosten op. Elke Autoflow® zorgt er immers voor dat het debiet in elk
hok altijd hetzelfde is, ongeacht de omstandigheden. In totaal installeerden we 44
stuks in de eerste en 26 stuks in de tweede stal. Om het drukverschil constant te
houden, plaatsten we eveneens drukverschilregelaars van Caleffi.”

Debieten berekenen
Joost Gijsbers kijkt tevreden terug op de samenwerking met Caleffi: “Toen ik
samen met groothandel Verholt de catalogus van Caleffi overliep, stootten we
op het bestaan van de automatische debietregelaars. Marc Heusinkveld, Product
Manager bij Caleffi, is de werking van de Autoflow® komen toelichten. Daarna
heeft hij specifiek voor deze installatie de debieten berekend”, besluit Gijsbers.

Oplossingen van Caleffi

>> Autoflow® Serie 127
■
■
■
■

Pmax.:
T°min.÷max.:
Werkingsgebied Δp:
Debieten:

16 bar
0÷100°C
15÷200 kPa
0,085÷11,0 m³/h

>> Drukverschilregelaar Serie 519
■
■
■

Pmax.:
T°min.÷max.:
Werkingsgebied Δp:
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10 bar
0÷110°C
10÷60 kPa

Verwarmen op hoog niveau
Vilvoorde is een prestigieus torencomplex rijker. Het complex, dat de naam ‘De Drie Leeuwen’ draagt, bevat 72
luxeappartementen. Naast een maximum aan comfort bieden de appartementen sublieme vergezichten op de
skyline van het vlakbij gelegen Brussel. Studiebureau Grontmij zorgde samen met installatiebedrijf CO-Worx
voor de sanitaire installatie.

Verstopt
Vastgoedontwikkelaar Skyline Europe is opdrachtgever en bouwheer
van ‘De Drie Leeuwen’. De werkzaamheden startten in december
2010. “Voordat het complex ‘De Drie Leeuwen’ gebouwd werd, bevond
er zich een ander appartementsblok op dezelfde locatie”, vertelt
Herwig Thirion, ingenieur bij Skyline Europe. “Het oorspronkelijke
gebouw was sterk verouderd, en niet bepaald een streling voor het
oog. In feite hebben we het oude complex verstopt door het in het
nieuwe complex te integreren. We zijn erin geslaagd om niet alleen
appartementen te creëren, maar ook om de omgeving te verfraaien.”

Groene oase
Volgens Herwig Thirion gaat het om een uniek project in de rand rond
Brussel. “In het 52 meter hoge torencomplex staan rust en privacy
centraal. Wie ‘De Drie Leeuwen’ binnenwandelt, komt direct in een
grote lobbyruimte terecht. De lobbyruimte is voorzien van een open
sokkelstructuur waarop de 72 appartementen, met een gemiddelde
woonoppervlakte van 80 m², rusten. Daarnaast bevindt er zich op de
eerste verdieping een tuin die je direct het gevoel geeft dat je in een
groene oase terecht komt”, besluit Herwig Thirion.

Centrale stookplaats
Samen met installatiebedrijf CO-Worx uit Antwerpen ontwierp
studiebureau Grontmij de cv-installatie. “We kozen daarbij voor één
centrale stookplaats”, vertelt Maarten Vande Sompele, ontwerper bij
Grontmij. “Die centrale stookplaats hebben we op het dak geplaatst.

Van daaruit vertrekt één centrale gasleiding die via een schacht naar
de 72 appartementen loopt. Daar zorgen de distributie-units van
Caleffi voor de verdeling naar de radiatoren en de voorzieningen voor
sanitair warm water.”

Minder kosten, meer energiebesparing
Volgens Maarten Vande Sompele besparen de distributie-units 3 keer
meer energie. “Een condensatieketel verbruikt gemiddeld 24 kilowatt,
een distributie-unit gemiddeld slechts 8 kilowatt. Daarnaast heb je
maar één centrale gasleiding nodig in plaats van 72, indien je met
aparte condensatieketels zou werken. Niet alleen plaatsbesparend,
maar ook goedkoper omdat de installatiekost lager is. Verder zijn
er nog andere voordelen: denk maar aan het verschil in onderhoud.
Zo moet je slechts één ketel onderhouden in plaats van 72. De
distributie-units zelf vragen nagenoeg geen onderhoud, wat ook weer
scheelt in de kosten. Om het individuele verbruik per gezin te kunnen
meten, hebben we ook in elk appartement een Conteca-energiemeter
geïnstalleerd”, zegt Maarten Vande Sompele.

Samenwerking
De samenwerking tussen alle betrokken partijen verliep volgens
Maarten Vande Sompele gesmeerd. “We kenden de producten en
de service van Caleffi nog uit een vorig project en waren daar erg
tevreden over. Ook deze keer konden we opnieuw spreken van een
vlotte samenwerking”, besluit Maarten Vande Sompele.

Oplossingen van Caleffi

>> SATK30 Distributie-unit
Artikelcode: SATK30103HE
Warmtewisselaar: 40 kW
■ Temperatuurbereik verwarming:
		lage temp.: 25÷45°C
		gemiddelde/hoge temp.: 50÷75°C
■ Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
■ Pmax.:
		Primair: 16 bar
		Secundair verwarming: 3 bar
		Secundair SWW: 10 bar
■ Uitgerust met
		 hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60
■

>> Conteca energiemeter Serie 7554
■

■

●

■
■

Directe aflezing dmv een LCD-display of
gecentraliseerde meting via controller
Voeding: 24 V (ac) 50 Hz - 1 W
Geschikt voor transmissie Bus RS485

●

●
●
●

Surf naar www.caleffi.nl voor
het volledige gamma, of vraag een
productcatalogus aan.
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dossier: Caleffi Experience

Caleffi bouwt
opleidingsprogramma
verder uit
In april 2013 lanceerde Caleffi de eerste reeks opleidingen van
Caleffi Academy. Dit om tegemoet te komen aan de groeiende
vraag vanuit de installatiebranche. En om, niet onbelangrijk,
met de neuzen in dezelfde richting aan een duurzame
toekomst te bouwen. Intussen durven we stellen dat Caleffi
Academy 2013 een succes was. Meer dan 500 personen
woonden een opleiding of webinar bij. Ook de algemene
waardering voor Caleffi Academy was groot. De deelnemers
gaven de opleidingen een gemiddelde score van 8 op 10.
Goede redenen om het opleidingsprogramma dit jaar verder
te zetten.
Nieuw dit jaar is Caleffi Experience. Caleffi wil iedereen mee laten delen
in de ervaringen en kennis die we opdoen. Geen leeg marketingconcept
dus. Caleffi Experience is een totaal ervaringsconcept, waarbij we
samen kunnen werken en groeien.

Kennisoverdracht vanuit ontspannen sfeer
Sergio Casarino, Commercieel Directeur van Caleffi S.p.A. benadrukt
dat Caleffi niet enkel producent of leverancier is van hydraulische
onderdelen en systemen. “Sinds onze oprichting draagt Caleffi
kennisoverdracht hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk
dat onze klanten bijleren over watertechnologie en verwarming.
We doen dat liefst vanuit een ontspannen sfeer. Daarbij gebruiken
we een heleboel middelen: live opleidingen, interactieve webinars,
productvideo’s, bedrijfsbezoeken, technische documentatie,
beursbezoeken, handboeken, magazines, noem maar op.”

Hoogste niveau
Volgens Sergio Casarino heeft Caleffi de afgelopen jaren sterk
geïnvesteerd in het zoeken naar en aanbieden van totaaloplossingen.
“Naast technische ondersteuning op lokaal niveau gaat het vooral
over het aanbieden van informatie en trainingen, research, enzovoort.
Met Caleffi Experience willen we dat aanbod naar het hoogste
niveau tillen. Met andere woorden, een optimale samenwerking en
interactie met onze doelgroepen: installateurs, groothandel, adviesen studiebureaus. We willen een dialoog opbouwen, waardoor men
de totale ‘Caleffi Experience’ ervaart.”
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E

PERIENCE

Bundelen
Caleffi is sinds jaren wereldwijd actief op het gebied van
opleiden. “Zo is er in de Verenigde Staten ‘Coffee with Caleffi’,
een reeks leerrijke webinars”, vertelt Sergio Casarino. “Caleffi
in Slovenië informeert zijn doelpubliek met een roadshow,
Info Mobil. Caleffi International NV in Weert geeft met het
opleidingsprogramma Caleffi Academy eveneens het goede
voorbeeld. Caleffi Academy is een inspiratiebron geweest voor
de nieuwe opleidingsprogramma’s binnen de Caleffi Group.
Caleffi Experience bundelt nu dat grote opleidingsaanbod. Alles
wat bij Caleffi met leren te maken heeft, vaart voortaan onder
dezelfde vlag.”

Studiebureaus
Het is die ‘Experience’ die Caleffi aan de mensen wil
overbrengen. “Caleffi draait immers om mensen”, licht Sergio
Casarino toe. “Mensen die samenwerken, ideeën delen en
samenkomen om te leren. Een sleutelwoord daarbij is inspiratie.
Caleffi wil inspireren, ontdekken en vernieuwen. Anderzijds wil
Caleffi zelf geïnspireerd geraken door ideeën en activiteiten van
installateurs, groothandels, advies- en studiebureaus.”

Nieuwe website
Caleffi lanceert dit jaar ook een nieuwe website. Sergio
Casarino legt uit: “De technologie van onze oude website was
achterhaald. We willen een gebruiksvriendelijkere omgeving
waarin we optimaal, snel en efficiënt kunnen werken. Anderzijds
willen we inhoud makkelijker vindbaar maken. En natuurlijk
moet onze nieuwe website goed scoren in Google en andere
zoekmachines.”

H-ART
Het Italiaanse marketing- en communicatiebureau H-ART
werd gekozen als partner om de website te bouwen. “Caleffi
contacteerde ons begin 2013”, vertelt Cristiano Crema, Client
Director bij H-ART. “We kregen de opdracht om een compleet
nieuwe website te bouwen. Deze moest beter voldoen aan het
doelpubliek van Caleffi en de basis vormen van de nieuwe
webstrategie. De Caleffi-website bestaat uit verschillende talen
en landversies. Daarom kozen we voor het Drupal-framework.
Drupal bevat een erg gebruiksvriendelijk CMS-systeem,
waardoor de website makkelijk onderhouden en geüpdatet kan
worden.”

Wat is er nieuw aan de nieuwe website?
•
•
•
•
•
•
•

Verbeterde layout
Sneller surfen
Vereenvoudigde structuur
Gedetailleerde catalogus
Uitgebreid opleidingsoverzicht
Handige zoekfunctie
Compatibel voor smartphones

Caleffi en social media
Wie aan een nieuwe website denkt, denkt aan social media.
Anno 2014 zijn social media niet meer weg te denken uit
de marketingstrategie. “Social media vergemakkelijken en
versnellen het contact met de klant”, meent Sergio Casarino.
“Toch springen we bij Caleffi niet blindelings op de kar van
Facebook of Twitter. Je social media moeten bij je doelen
passen. Momenteel is Caleffi actief op LinkedIn, waar we op
eigen tempo informatie kunnen delen. Onze Amerikaanse
collega’s daarentegen zijn wel actief op Facebook en Twitter. Dit
komt omdat dit platform heel specifiek aansluit bij hun lokale
communicatiestrategie.”
Cristiano Crema sluit aan bij deze redenering. “Vandaag moet
social media ingebouwd worden in de communicatiestrategie
van een bedrijf. Toch mag dat niet te overhaast gebeuren. De
aanwezigheid van een merk op social media moet samengaan
met de bedrijfsachtergrond, de bedrijfsbehoeften en de
bedrijfscultuur.”

Social media
“
vergemakkelijken en

versnellen het contact
met de klant

”

Sergio Casarino, Commercieel Directeur van Caleffi S.p.A.

powered by
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dossier: Caleffi Experience

ACADEMY

Caleffi Academy

In navolging van de succesvolle opleidingsdagen in 2013 start de Caleffi Academy nu met de tweede reeks opleidingen.
Een opleiding duurt een halve dag en bestaat uit theoretische uitleg die onderbouwd wordt met concrete toepassingen en oplossingen,
met praktische oefeningen en demonstraties. Bovendien zijn de opleidingsdagen gratis. Wie niet naar de opleidingsdag kan komen, kan
online een interactieve webinar volgen die live wordt uitgezonden.
De Caleffi Academy ‘Profs’ zijn Caleffi Product Managers Marc Heusinkveld en Patrick Hagen. Beide zijn experten op het gebied van
HVAC en volgen de laatste updates en nieuwe wet- en regelgevingen op de voet. Ze zijn eveneens als geen ander op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen. Tijdens elke opleiding zal telkens een gastspreker aanwezig zijn die de materie vanuit een andere invalshoek
zal benaderen.

1.

2.

3.

4.

Het toepassen van de huidige
standaards, eisen en normeringen in een HVAC-installatie
is geen lachertje. In deze
opleiding wordt teruggegaan
naar de grondbeginselen van
een HVAC-installatie. Vanuit
deze basis werken we concrete
toepassingen en oplossingen
uit volgens de huidige wet- en
regelgeving.

Deze opleiding behandelt
concrete toepassingen en
oplossingen in sanitaire
en cv-installaties in
centrale stookplaatsen of
stadsverwarmingsinstallaties.
Concreet houdt dit het wanneer,
waarom en hoe toepassen van
verschillende distributie-units
en energie- of warmtemeting in.

De Drinkwaterwet is sinds 2011
in Nederland van kracht. Dit
heeft verregaande gevolgen
mbt het uitvoeren van de
installaties alsook de controles
ervan. Een belangrijk actueel
thema dat we zeker niet mogen
overslaan.

Het belang van een correct
ingeregelde cv-installatie
wordt niet onderkend. Daar
getuigt het succes van deze
opleidingsdag in 2013 van.
We herhalen deze opleiding,
maar voegen hier nog een extra
belangrijke update aan toe.
We gaan een stapje verder en
werken concrete voorbeelden
en toepassingen uit.

• Opfrissing van de grondbeginselen van HVAC-installaties
• Toepassingen van centrale
stookplaatsen
• Toepassingen van stadsverwarmingsinstallaties
• Oplossingen voor installaties
met hernieuwbare
energiebronnen (biomassa-,
solar-, en geothermische
installaties)

• Toepassingen in sanitaire
installaties
• Toepassingen in cvinstallaties
• Energie- en warmtemeting
• Registratie verbruik sanitair
water
• Concrete voorbeelden en
berekeningen

• Het belang van
drinkwaterbeveiling
• Wetgeving rond
drinkwaterbeveiling
• Legionellabestrijding
• Terugstroombeveiliging
• Uitwerking van specifieke
voorbeelden en
toepassingen

• Het belang van een goed
ingeregelde installatie
• Kosten- en tijdsefficiënt een
installatie inregelen
• Nieuwe toepassingen en
nieuwe oplossingen
• Uitwerking van specifieke
voorbeelden, toepassingen
en berekeningen

Innovatieve toepassingen en
oplossingen in 			
HVAC-installaties

>>>

Warmtesystemen

Drinkwaterbeveiliging

Inregelen van cv-installatie
installatie

Schrijf je nu in, de plaatsen zijn beperkt. Meld je aan via academy.nl@caleffi.com
INNOVATIEVE
OPLOSSINGEN IN
HVAC-INSTALLATIE

WARMTESYSTEMEN

DRINKWATERBEVEILIGING

INREGELEN VAN
CV-INSTALLATIE

26 maart
27 maart
28 maart

-

03 september
04 september
05 september

05 november
06 november
07 november

27 maart
28 maart
03 april
04 april

28 augustus
29 augustus
04 september
05 september

-

06 november
07 november
13 november
14 november

07 april

08 september

08 september

17 november

NEDERLAND
Eindhoven
Utrecht
Zwolle

BELGIË
Deinze
Grobbendonk
Ath
Verlaine

LIVE WEBINAR
Online
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Laat met jouw project je verborgen talenten zien!
Ben jij geïnspireerd door Caleffi?
Wil jij anderen inspireren?
Toon ons je beste project –
hét project waar je trots op bent.
De winnaar van het meest inspirerende
project wint een reis naar Italië.
Waar zijn we naar op zoek?
Een installatie die uitblinkt! Dat kan een specifiek project of
speciale toepassing zijn. De focus kan liggen op ‘problem solving’,
energiebesparing, duurzaamheid, comfort, optimale systeemprestatie,
kostenbesparing, … de lijst is eindeloos. Het kan één van deze criteria
zijn of een combinatie van verschillende samen. Alles hangt af van
jouw ‘excellence’ en inspiratie in het beantwoorden van de opdracht
van je klant.

Wie kan mee doen?
Elke professional in de HVAC-sector die betrokken is geweest
in de uitvoering van het project. Met andere woorden, je bent een
professionele installateur, ingenieur, architect of projectbegeleider in
een advies-, studie- of ingenieursbureau, of professionele groothandel.

Hoe meedoen?
Surf naar caleffiexcellence.com naar de pagina ‘Deelnemen’. Hier
beschrijf je kort het project en vul je enkele relevante gegevens over
jezelf in. Daarna kan je afbeeldingen invoeren die duidelijk het project
weergeven.

En verder?
Je project wordt geplaatst en gedeeld op Facebook. Zo kan je je
deelname en je project delen met je vrienden en bekenden. Hoe meer
'likes', hoe meer kans om te winnen!

De winnaar?
De winnaar wordt uiteindelijk gekozen door een professionele jury en
wint een driedaagse trip voor 2 personen naar het wondermooie
Piëmonte (Italië) waar
je een bezoek brengt
aan de indrukwekkende
fabrieken van Caleffi.
Je zal er gastronomisch
genieten en kunnen
proeven van de beste
wijnen.
Er worden in 2014 drie
winnaars gekozen. De
wedstrijd bestaat uit 3
periodes met telkens één
winnaar.

Voor meer informatie en deelname
www.caleffiexcellence.com

Caleffi Benelux
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focus

België en Nederland passen
energiewetgeving aan
Het veelbesproken 20-20-20-plan heeft de Europese lidstaten ambitieuze doelstellingen op het gebied van energiebesparing
gegeven. België en Nederland hebben daarom dit jaar hun energiewetgevingen opnieuw aangepast. Zo verstrengt
Vlaanderen de regelgeving voor de energieprestatie van nieuwbouw. Nederland voert op zijn beurt de Warmtewet in.
Die moet kleinverbruikers beschermen die hun woning verwarmen met stads- of blokverwarming. Stads- of blokverwarming
zijn uitstekende middelen om op een groene manier te verwarmen.

Nieuwe normen

In Vlaanderen geeft het E-peil van een woning aan hoe energiezuinig
die woning is. “Wie vanaf 2014 in Vlaanderen een stedenbouwkundige
vergunning indient, moet rekening houden met aangescherpte eisen”,
zegt Katrien De Baets van het Vlaams Energieagentschap (VEA).
“Om te kunnen voldoen aan de Europese richtlijn, is op 1 januari van dit
jaar het maximale E-peil voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
verlaagd van E70 naar E60. Daarnaast moet elke nieuwe woning,
kantoor of school een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare
bronnen halen. Voor woningen kan de bouwheer daarbij kiezen uit zes
verschillende maatregelen. Hij heeft de keuze tussen de installatie van
een zonneboiler, een PV-installatie, een biomassa-installatie, de installatie
van een warmtepomp, een aansluiting op stadsverwarming en –koeling
of een participatie in de productie van hernieuwbare energie.”

Terugverdienen

De nieuwe verplichte inspanningen van de bouwheer leveren – naast een
lagere energiefactuur – ook een korting op de onroerende voorheffing op.
Wie een woning bouwt die een E-peil van maximaal E50 behaalt, krijgt
een korting van 50%. Ook je netbeheerder doet een duit in het zakje met
een premie naargelang het E-peil van je woning.

Aanscherpingspad

“Voor woningen waarbij geen van de zes hernieuwbare energiesystemen
zijn gebruikt, moet het E-peil 10% lager liggen dan de geldende eis”,
vertelt Katrien De Baets. “E60 zal in zo’n gevallen E54 worden. Wie geen
van de zes hernieuwbare energiesystemen toepast en ook niet voldoet
aan het strengere E-peil, riskeert een administratieve boete.”
De nieuwe eisen voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2014 zijn
een volgende stap in het ‘aanscherpingspad’ dat de Vlaamse overheid
op het vlak van het E-peil heeft uitgetekend. “Op die manier geeft
Vlaanderen invulling aan de Europese verplichting om in 2021 BEN
(Bijna-EnergieNeutraal) te bouwen”, legt Katrien De Baets uit.
“Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 mogen een maximaal E-peil van
E50 halen. Vanaf 2018 is dat E40, vanaf 2020 E35 en vanaf 2021 E30.
De Vlaamse Regering heeft deze eisen onlangs goedgekeurd. Van zodra
de teksten in het Belgisch Staatsblad verschijnen, zijn ze definitief.”

Wallonië en Brussel

In Wallonië verandert er (voorlopig) niets. Het te behalen E-peil blijft
behouden op E80. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Waalse regering
het maximale E-peil harmoniseren met de situaties in Vlaanderen en
Brussel. De Brusselse regering voert dit jaar één maatregel in: de eisen
voor warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) en warmteweerstanden
(R-waarden) worden verstrengd. Het te behalen E-peil voor nieuwbouwers
blijft E70.

E-peil of EPC?

In België is er dikwijls verwarring over het verschil tussen EPC en E-peil.
Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning die bij
nieuwbouwwoningen wordt berekend. De EPC-waarde drukt uit hoeveel
energie je woning verbruikt per vierkante meter per jaar en wordt
berekend bij bestaande woningen. Wie een huis in België verkoopt, is
verplicht een certificaat met de EPC-waarde toe te voegen.
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Warmtewet

De term EPC bestaat eveneens in Nederland, maar de betekenis is
anders dan in België. In Nederland wordt de hoeveelheid energie die
een woning verbruikt, uitgedrukt als EPC (energieprestatie coëfficiënt).
Deze term kan je vergelijken met het Belgische E-peil. Sinds 2011
mogen bouwaanvragen voor nieuwbouw een EPC van maximum 0,6
halen. Vanaf 1-1-2015 wordt dit verlaagd naar 0,4.
De meest recente verandering in de wetgeving rond energie in Nederland
is de invoering van de nieuwe Warmtewet. De Warmtewet, die op 1
januari is ingegaan, moet kleinverbruikers beschermen die niet vrij zijn
om hun energieleverancier te kiezen. Dat is het geval voor woningen
of bedrijven die verwarmd worden met stads- of blokverwarming
(verwarmingssysteem met een centrale stookplaats). De wet moet er voor
zorgen dat deze gebruikers niet meer betalen dan wie vrij kan kiezen wie
zijn leverancier is (het ‘niet-meer-dan-anders-principe’).

Wie zijn woning verwarmt met een aparte cv-ketel op gas, kan zelf kiezen
welk energiebedrijf de warmte levert. Gebruikers van een collectief
verwarmingssysteem, zoals stads- of blokverwarming, hebben die
vrijheid niet. “In Nederland verwarmen 600.000 huishoudens op die
manier”, vertelt energiespecialist Sjoerd Marbus van Energie Nederland.
“Deze verbruikers zijn niet vrij om hun leverancier te kiezen. Dikwijls is
de woningcoöperatie er de enige leverancier van warmte. Om misbruik
tegen te gaan, heeft de Tweede Kamer daarom de Warmtewet opgesteld.”

Niet-meer-dan-anders

Eindgebruikers in stads- of blokverwarming kunnen voortaan vertrouwen
op een maximumprijs voor de warmte die ze betalen. Sjoerd Marbus:
“De leveranciers van deze warmte zijn voortaan gebonden aan maximale
tarieven, het zogenaamde ‘niet-meer-dan-anders-principe’. Het komt
erop neer dat de totale energieprijzen voor stads- of blokverwarming niet
hoger mogen zijn dan de energieprijzen van verbruikers die wel een vrije
keuze hebben. Hoe hoog dat maximumtarief zal zijn, is nog niet bekend.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) beslist hierover.”

Storingen

“

De nieuwe Warmtewet
beschermt gebruikers
van collectieve stads- en
blokverwarming volgens het
'niet-meer-dan-anders-principe'
Sjoerd Marbus, energiespecialist Energie Nederland

600.000 huishoudens

”

De Warmtewet legt niet alleen een vast maximumtarief op. “Leveranciers
van stads- of blokverwarming moeten ook de levering van warmte
garanderen”, zegt Sjoerd Marbus. “Dat is ook het geval wanneer
stadswarmte niet meer rendabel zou zijn. De leverancier heeft in dat
geval een leveringsplicht. Daarnaast moet de levering van warmte
betrouwbaar zijn. Dat wil zeggen dat leveranciers storingen moeten
registreren en melden. Wanneer de storing langer dan 4 uur duurt,
moeten ze een compensatie voorzien. Tot slot moeten leveranciers van
stads- of blokverwarming hun eindverbruikers ook voorlichten over
energiebesparing.”

Meer Info
Warmtewet Nederland
wetten.overheid.nl/BWBR0033729
www.consuwijzer.nl/energie/warmte

EPB-normen België
www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving
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tips & tricks

“
Caleffi Academy 2013:
things to remember!
”

ACADEMY

De eerste reeks opleidingen van Caleffi Academy zijn ondertussen
achter de rug. Tijd om alles in de praktijk toe te passen. Als
geheugensteuntje vatten we de belangrijkste punten per opleiding
nog een keertje samen.

OPLEIDING 1A: ZONEVENTIELEN
Zoneventielen zijn belangrijk voor het energieverbruik en het comfort van de installatie.
■ Hoe meer en hoe kleiner de zones, hoe lager het energieverbruik en hoe hoger het
comfort voor de gebruikers.
■ Bekijk
vooraf in welke omstandigheden het zoneventiel moet functioneren.
Afhankelijk hiervan kies je het type dat je gaat installeren.
■ Caleffi heeft voor elke toepassing een oplossing. Zoneventielen met 2-draadsaansluiting
en zoneventielen met 3-draadsaansluiting (m.n. serie 638) dekken 100% van alle
toepassingen af.
■

E/I
M

OPLEIDING 1B: KEERKLEPPEN & TERUGSTROOMBEVEILIGERS
De Drinkwaterwet (van kracht sinds 2011 in Nederland) verplicht controles op
terugstroombeveiligers en keerkleppen.
■ Terugstroombeveiliging voorkomt verontreiniging in de drinkwaterinstallatie of het
openbare waterleidingnet, maar ook verontreiniging vanuit aangesloten toestellen in
drinkwater- en warm tapwaterinstallaties.
■ Kies voor terugstroombeveiligers met het laagste drukverlies.
■ Kies de juiste terugstroombeveiliger. Stem deze af op de specifieke toepassing 		
(vloeistofklasse).

M

■

Pompa

Valvola a tre vie

■

OPLEIDING 3: BALANCEREN & INREGELING
Correct inregelen verhoogt het comfort en bespaart energie.
■ Kies voor dynamisch inregelen bij de naregeling van de verwarmingslichamen en bij
systemen die zowel in vollast als in deellast draaien.
■ Kies voor statisch inregelen bij systemen die uitsluitend draaien in vollast.
■ Dynamisch inregelen met een automatische debietregelaar (zoals Autoflow® ) is
efficiënter en voordeliger.
■ Wie op een nauwkeurige manier statisch inregelt, gebruikt best strangregelventielen
met Venturi-effect.
■   

Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar info.nl@caleffi.com
Ben je nieuwsgierig naar meer? Wil je ook een van de nieuwe opleidingen volgen?
Schrijf je dan nu in! Meld je aan via academy.nl@caleffi.com

14 KIOSK Uitgave februari

Orologio
TU

Valvola termostatica
Detentore

OPLEIDING 2: DISTRIBUTIE-UNITS & ENERGIEMETING
Systemen op variabel debiet zijn energiezuiniger dan systemen op constant debiet.
■ De installatie van een centraal systeem verlaagt de installatiekost.
■ Produceer lokaal warm water om legionellabesmetting te voorkomen.
■ Kies voor een energiemeter die is uitgevoerd conform de MID-regelgeving
(Measuring Instruments Directive).

Valvola d’intercettazione

Pompa a velocità variabile

WARMTEPOMP

KETEL

DCW

Termostato/Umidostato
Sonda esterna

E/I

Estate/Inverno

NIEUW: SATK30 Distributie-unit met warmtewisselaar op hoog vermogen
De serie SATK30 is uitgebreid met een warmtewisselaar van 65 kW. Daardoor produceert de nieuwe SATK30
meer sanitair warm water met minder cv-debiet en zorgt de unit voor een lagere retourtemperatuur.
Beide versies SATK30 zijn speciaal ontworpen voor stadsverwarmingsinstallaties, installaties met een
centrale stookplaats en installaties met een hoge statische opvoerhoogte.

>> Technische specificaties
■ Verwarming:
			● Bereik lage temperatuur: 25÷45°C
			● Bereik gemiddelde/hoge temperatuur: 50÷75°C
■ Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C
■ Pmax:
			● Primair: 16 bar
			● Secundair verwarming: 3 bar
			● Secundair SWW: 10 bar
			● Verbruik: 75 W
■ Uitgerust met hoge efficiëntie pomp UPS2 15-60

SATK30103HE
SATK30105HE

Warmtewisselaar 40 kW
Warmtewisselaar 65 kW hoog vermogen

Hoe veiligheidskleppen best installeren?
Het komt vaak voor dat de druk in de leidingen te hoog oploopt. Caleffi’s veiligheidskleppen (overstortventielen)
zorgen dat druk onder controle blijft. Wanneer de druk in een leiding groter wordt dan de ingestelde waarde, sluit
de veiligheidsklep. Zo stopt de toevoer in de leidingen.
Belangrijk voor de goede werking van zo’n veiligheidsklep is een juiste installatie.
Let bij de installatie op volgende punten:
■
■

■
■

■

■

■

Plaats de veiligheidsklep maximaal 1 meter na de uitgang op de vertrekleiding van de warmtebron.
Plaats de veiligheidsklep op een maximum hoogte van 2 meter na de uitgang op de 		
vertrekleiding van de warmtebron.
Tussen warmtebron en veiligheidsklep mogen zich geen afsluitkranen bevinden.
Veiligheidskleppen mogen nooit ondersteboven geplaatst worden
(enkel verticaal en horizontaal).
Sluit de veiligheidsklep via een trechter met controleopening aan op de
waterafvoerleiding.
Gebruik nooit veiligheidskleppen voor sanitaire installaties in 			
verwarmingsinstallaties en omgekeerd.
Kies steeds de drukklasse die het meest geschikt is voor jouw installatie.
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UNIVERSELE
VOORGEMONTEERDE
ZONEVENTIELSET
SERIE 642

§
§
§
§
§

Bekijk
onze
video’s
op

www.caleffi.nl
www.caleffi.be

2-weg zoneventiel universeel toepasbaar:
cv-installatie of stadsverwarmingsinstallatie,
zowel in verwarmings- als koelinstallaties
24V thermostaataansluiting, voorgemonteerd
Eenvoudige elektrische aansluiting:
stekkerklaar, geen aparte transformator
en/of elektrische kabels voorzien
Eenvoudige montage door knelaansluiting
Met synchrone servomotor en afsluitklep met
veerretour

