
Met 15 jaar ervaring meer  
dan ooit klaar voor de toekomst

Allereerst onze beste wensen voor het jaar 2010. Een belangrijk jaar voor Caleffi 
Benelux, want met zekere trots delen we u mee dat onze vestiging in Weert dit jaar 
15 kaarsjes mag uitblazen. 

De voorbije 15 jaar hebben we steeds goed geluisterd naar de wensen en behoeften 
van de markt. Op die manier konden we onze producten en diensten steeds afstem-
men op de noden van het moment. Zo bleven we steeds evolueren naar betere 
oplossingen en een optimaal rendement voor onze klanten. Dat hadden we nooit 
kunnen verwezenlijken zonder de nauwe samenwerking met ons netwerk van con-
tacten, waar u deel van uitmaakt. We willen u dan ook van harte bedanken voor de 
goede samenwerking van de afgelopen jaren.

Maar we kijken ook vooruit. De komende jaren blijven we kwaliteit, kennisverspreiding 
en advies via scholingen hoog in het vaandel dragen. We volgen de nieuwe ontwik-
kelingen ook op de voet. Onze Solar-producten voor zonne-energiesystemen maken 
deel uit van deze nieuwe ontwikkelingen. Daarom krijgen ze in dit nummer van de 
Kiosk de nodige aandacht.

U kunt persoonlijk kennis maken met de Solar-producten en alle andere producten 
uit ons gamma op de VSK-beurs in Utrecht. Want ook dit jaar zijn we van de partij 
om u te woord te staan en u de nodige adviezen en uitleg te geven. En dit jaar is 
het zeker de moeite om onze stand te komen bezoeken: u kunt er een 3-daagse 
trip naar Italië winnen!

Hopelijk tot op de VSK-beurs en alvast veel leesplezier.

Namens het hele Caleffi-team,
Met de beste groeten,

Walter Schincariol
General Manager
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Moesdijk 10-12, P.O. Box 10357, NL-6000 GJ Weert 
e-mail: info@caleffi.nl   I   website: www.caleffi.nl

  NL: tel.: +31 495 54 77 33 I fax: +31 495 54 84 02
  B: tel.: +32 89 38 68 68 I fax: +32 89 38 54 00

Caleffi is het leidinggevend bedrijf in de ontwikkeling en productie  
van componenten voor centrale verwarming en sanitair.

Project: Saniceve
Een groene toekomst
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Kant-en-klare energie
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En de winnaar is...
Op VSK België kon u deelnemen aan de Caleffi-quiz. Dit zijn de gelukkige winnaars. Proficiat! 

Eerste prijs: 3-daagse trip naar Italië
Dhr. Dimitry Vandebosch uit Genk 

Tweede prijs: weekendje shoppen in het buitenland
Dhr. Johan Driezen uit Wommelgem 

Derde prijs: daguitstap met het hele gezin
Dhr. Tony Briers uit Beverst  

Ook op VSK Nederland kunt u uw kans nog eens wagen! 
Kom dus zeker even langs. We wensen u alvast veel succes. 

Ons team werd onlangs uitgebreid met vier nieuwe collega’s. We stellen ze graag kort 

aan u voor en wensen ze veel succes in hun nieuwe job!

Mauro Manfredi

Mauro is onze nieuwe Marketing Manager. Hij is verantwoordelijk voor het marketingbeleid 

van de vestiging in Weert.

Maria Winters

Maria is het aanspreekpunt voor het plaatsen van bestellingen en  

voor alle vragen in verband met orders, levertermijnen en voorraad.  

U kunt haar steeds bereiken via +31 495 54 92 57 of via orders@caleffi.nl

Michael Winklaar en Jolanda Aspers

Michael en Jolanda zorgen ervoor dat voorraadartikelen binnen de 24 uur  

in Nederland en binnen de 48 uur in België geleverd kunnen worden.

Welkom bij Caleffi

feBruarI 2010 maart 2010 maart 2010

VSK
01/02/2010 – 05/02/2010
Jaarbeurs utrecht, utrecht, NL
www.vsk.nl

SHK Essen
10/03/2010 – 13/03/2010
messe essen, essen, De
shk.messe-essen.de

Mostra Convegno Expocomfort
23/03/2010 – 27/03/2010
fiera milano, milaan, It
www.mcexpocomfort.it/en

aPrIL 2010 aPrIL 2010 aPrIL 2010

Estbuild (Eesti ehitab)
07/04/2010 – 10/04/2010
estonian fairs Center, tallinn, ee
www.fair.ee

IFH Nürnberg
14/04/2010 – 17/04/2010
messezentrum, Nürnberg, De
www.ifh-intherm.de

Resta
14/04/2010 – 17/04/2010
Litexpo, Vilnius, Lt
www.litexpo.lt/en

DeCemBer 2010

40th International Congress on Heating,  
Refrigerating and Air-conditioning
02/12/2009 – 04/12/2009
Sava Center, Belgrad, Serbia
http://www.kgh-kongres.org/

Caleffi beurskalender
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Zonne-energie: 
een slimme oplossing
Het Kyoto-akkoord vraagt landen om zich in te spannen om hun CO2-uitstoot terug te dringen. 

Dat kan door een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Hernieuwbare 

energiebronnen zoals zonne-energie zijn dan een ecologisch verantwoord alternatief. Installaties 

met zonne-energie winnen snel aan populariteit, mede door stijgende energieprijzen, subsidies 

van de overheid en een snelle terugverdientijd. De intensiteit van het zonlicht is echter te 

onregelmatig om aan al onze comforteisen te voldoen. Caleffi ontwikkelde daarom producten 

die een stabiele energiestroom garanderen.

1 Kant-en-klaar warm water van de zon

Zonne-collectoren zetten zonlicht om in warmte. De opgewekte warmte wordt in de vorm van warm water 

verzameld in een opslagvat. De circulatiegroep serie 267 van Caleffi zorgt ervoor dat deze opslag efficiënt 

gebeurt. De groep is voorzien van isolatieschalen en bestaat onder meer uit een regeling, een circulatiepomp, een 

debiet-regelaar met directe aflezing, een veiligheidsklep en een aansluiting voor een expansievat. De circulatiegroep 

meet constant twee temperaturen: de temperatuur van het water in het opslagvat en dat in de top van de zonne-

collector. Als de temperatuur in de zonnecollector hoger is dan die in het opslagvat, zorgt de circulatiepomp dat 

deze warmte getransporteerd wordt naar het opslagvat. De temperatuur-drukveiligheidsklep 309 beschermt het 

opslagvat tegen oververhitting en overdruk.

➠

Circulatiegroep serie 267

• t°min. ÷ max.:

  - Veiligheidsklep: -30 ÷ 160°C

  - Afsluiter: -30 ÷ 160°C

  - Debietregelaar: -30 ÷ 130°C

• Druk veiligheidsklep: 6 bar

• Regelbereik debiet: 2 ÷ 12 l/min

• Pomp: Grundfos SOLAR 15-60

• Aansluiting: 3/4"F 

➀

➅

➁

➄

➃

➀  Regeling

➁  Circulatiepomp

➂  Debietregelaar met directe aflezing

➃  Veiligheidsklep

➄  Aansluiting voor een expansievat

➅  Meting van de watertemperatuur

in de top van de zonnecollector

➆  Meting van de watertemperatuur 

van het opslagvat

➇ Temperatuur-

drukveiligheidsklep 309

➇

➂
Opslagvat

Zonne-collector
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2 Warm water, ook bij slecht weer

Bij slecht weer is de verwarming door het zonne-energiesysteem niet altijd voldoende. In dit geval maken  

we gebruik van een andere, traditionele warmtebron (bijvoorbeeld een ketel) voor de bijverwarming van het  

opgeslagen water. 

De aansluitkits van Caleffi activeren de verwarmingsketel als de temperatuur van het opgeslagen water te laag 

is. Ze zijn voorzien van voorgevormde isolatieschalen en hebben compacte afmetingen. Dankzij hun vorm zijn  

ze eenvoudig en snel te installeren, zowel in nieuwe als in bestaande installaties. De aansluitkits zijn beschikbaar 

in vier uitvoeringen die zich onderscheiden in hun functionaliteit. Voor elke situatie bestaat er een oplossing.

2.1 AAnsluitkits zonder servomotor

SOLARINCAL-T serie 262

n Toepassing: Deze uitvoering wordt vooral toegepast bij niet-condenserende ketels.

n Werking: Deze serie bestaat uit twee thermostatische ventielen: een mengventiel en een ventiel met verdeel-

functie. Het thermostatische mengventiel is voorzien van een verbrandingsbeveiliging en regelt de temperatuur 

van het tapwater. Het ventiel met verdeelfunctie is ingesteld op 45°C. Dit creëert twee mogelijkheden.

T Solar > 45°C

Indien de temperatuur van het warme water, komende van het SOLAR-opslagvat, hoger is dan 45°C,  

dan wordt het mengventiel gevoed met water komende van de SOLAR-installatie.

T Solar < 45°C

Indien de temperatuur lager is dan 45°C, schakelt het ventiel met verdeelfunctie naar het circuit van de ketel 

en wordt het water bijverwarmd. Het ventiel moduleert de debieten zodanig dat de energie in het SOLAR-

opslagvat optimaal benut wordt en de inschakeltijden van de ketel tot een minimum herleid worden.

De zon bezorgt ons op een uur tijd meer energie dan we met de hele wereldbevolking op een jaar kunnen verbruiken.

T Solar > 45°C T Solar < 45°C

➀ ➁

Inlaat
koud

Inlaat
vanaf ketel

Uitlaat
mengwater

Inlaat
zonneboiler

Uitlaat
naar ketel

Wist je dat?

➀  Mengventiel

➁  Ventiel met verdeelfunctie



SOLARINCAL-T PLUS serie 263

n Toepassing: Deze uitvoering is zeer geschikt voor condenserende ketels. 

n Werking: Deze serie is gelijkaardig aan serie 262 maar heeft naast het mengventiel en het ventiel met ver-

deelfunctie nog een extra thermostatisch controleventiel. Dit ventiel begrenst de temperatuur aan de inlaat van 

de ketel op 30°C, om het frequent in- en uitschakelen van de brander te vermijden en voorkomt op die manier 

het pendelen en onregelmatig functioneren.

2.2 AAnsluitkits met servomotor

Ze bestaan uit een combinatie van een gemotoriseerd zoneventiel en een thermostatisch ventiel.

SOLARNOCAL serie 264

n Toepassing: Deze uitvoering wordt toegepast bij niet-modulerende ketels.

n Werking: Niet-modulerende ketels gebruiken hun volledige vermogen en moeten gevoed worden met koud 

water. Bijgevolg mag men deze ketels niet voeden met het voorverwarmde water van de SOLAR-installatie.  

De SOLARNOCAL serie 264 voorziet het mengventiel van warm water ofwel van de SOLAR-installatie ofwel van 

de ketel.

SOLARINCAL serie 265 

n Toepassing: Deze uitvoering wordt toegepast bij modulerende ketels.

n Werking: De werking is dezelfde als bij de SOLARINCAL-T. Indien de temperatuur van het water lager is dan 

45°C, wordt de ketel in serie bijgeschakeld.
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www Meer info en technische specificaties over deze series vindt u op www.caleffi.nl

3 Warm water: veiligheid boven alles

Bij de verdeling van het warme water naar de verschillende tappunten, 

dient men er rekening mee te houden dat de watertemperatuur veel 

hoger kan zijn dan bij een traditionele installatie. Het thermostatisch 

mengventiel moet daarom een inlaattemperatuur aankunnen van  

minstens 100°C. Het Caleffi Solar thermostatische mengventiel 

serie 2523 is hiervoor perfect geschikt. 

Thermostatisch mengventiel serie 2523

• Aansluitingen: ½" ÷ 1 ¼"
• Temperatuursinstelling: 30 ÷ 65°C
• t°max. inlaat: 110°C

Serie 2523

T Solar > 45°C T Solar < 45°C

➀

➁

➂

Inlaat
koud

Uitlaat
naar ketel

Inlaat
vanaf ketel

Uitlaat
mengwater

Inlaat
zonneboiler

➀  Mengventiel

➁  Ventiel met verdeelfunctie

➂  Thermostatisch controleventiel
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Een evenwicht tussen economie  
en ecologie
Toen de firma Saniceve besloot om hun kantoren 

en magazijn uit te breiden, werd gekozen voor een 

warmtepomp en een zonneboiler om de nieuwbouw 

te verwarmen en te koelen. “Een groot deel van onze 

motivatie komt uit idealistische overwegingen”, zo 

motiveert Frans Everaerts van Saniceve de beslissing. 

“We zijn van mening dat we de economische over-

wegingen om een bepaalde investering te doen op 

zo kort mogelijke termijn moeten ombuigen naar 

ecologisch/economische overwegingen met als 

einddoel een betere leefomgeving voor iedereen.”

Caleffi werd van in de ontwerpfase nauw betrokken bij 

het project. Met het advies van onze experts werd de 

verwarmingsinstallatie zo efficiënt mogelijk uitgetekend. 

De keuze viel op vloerverwarming in combinatie met 

ventiloconvectoren voor de warmte- en koudeverdeling 

in het gebouw. Omdat de verwarmingsinstallatie ook 

wordt gebruikt als demo- en opleidingsunit voor klan-

ten, besliste men de volledige installatie bij de inkom te 

plaatsen.

 

Caleffi-producten als oplossing
Het verwarmingssysteem werd zeer nauwkeurig en 

efficiënt opgebouwd. Omdat het gebouw te groot bleek 

om vloerverwarmingsleidingen vanuit één ruimte te laten 

vertrekken, werden op strategische plaatsen kunststof 

vloerverwarmingsverdelers van Caleffi geïnstalleerd. Er 

werd gekozen voor serie 671, een complete verdeler 

waarbij tal van opties zoals een manuele debietregelaar 

met directe aflezing standaard voorzien zijn. 

Om de installatie optimaal en dus energiezuinig te laten 

functioneren, moesten de verschillende onderdelen in 

Saniceve uit Nederweert is een groothandel in sanitair en centrale verwarming. Bij de recente 

uitbreiding van hun showroom kozen zij resoluut voor de kennis en expertise van Caleffi. Door 

het gebruik van nieuwe en milieuvriendelijke technieken zijn de gebouwen van Saniceve klaar 

voor een groene toekomst.

Partners voor  
een groene toekomst

Project: Groothandel Saniceve – Pannenweg 223, 6030 Nederweert, NL, www.saniceve.nl

De verwarmingsinstallatie van Saniceve is goed zichtbaar voor klanten.

Hebt u ook een project waarbij u advies wenst? Aarzel niet en neem contact met ons op. Stuur een mail naar:  

expert@caleffi.nl. Ons team van experts kijkt alvast uit naar uw vragen.

Meer weten?

de installatie het juiste berekende debiet krijgen. Dat 

gebeurde met de drie verschillende debietregelsyste-

men van Caleffi. In de opleidingsunit van Saniceve wor-

den de werking en de voordelen van elk van de drie 

debietregelsystemen nu op een vakkundige manier 

getoond.  

Debietregelsystemen van Caleffi
• Automatische debietregelaar 

autoflow serie 125

• Automatische debietregelaar met 

instelbaar debiet serie 118

• Strangregelventiel met directe

aflezing type 132
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Hoe is de vestiging in Weert ontstaan?
“Caleffi besliste 15 jaar geleden om een eigen filiaal op te 

richten in de Benelux, om beter in te spelen op de vragen 

uit de markt en om dichter bij de klanten te staan. Onze 

goede contacten met groothandelaars, installateurs en 

adviseurs hebben ons daarbij geholpen. Door middel van 

de scholingen die we organiseerden en door verschillende 

marktonderzoeken, leerden we al snel hoe we de bestaan-

de producten moesten aanpassen voor de lokale markt.”

Wat zijn de belangrijkste troeven  
van het filiaal in Weert? 

“Onze medewerkers. We hebben de mensen in huis 

die een toegevoegde waarde kunnen bieden voor onze 

klanten. We zijn niet gericht op verkopen op korte termijn, 

maar we willen een goede relatie opbouwen en ten dien-

ste staan van onze contacten. En dat kunnen we met ons 

team ook echt waarmaken. Bij ons is advies en dienst na 

verkoop geen loze belofte, maar een van onze kernacti-

viteiten. We blijven daarom ook steeds investeren in onze 

medewerkers, door scholing van het bestaande personeel 

en door gespecialiseerde mensen aan te werven. Het 

zijn tenslotte de kwaliteiten van de medewerkers die het 

verschil maken en die onze doelstellingen en die van onze 

klanten helpen verwezenlijken.”

Kunt u ons iets meer vertellen over  
de scholingen?
“Het organiseren en geven van scholingen is een van onze 

belangrijke pijlers. Zo kunnen we onze kennis overdragen 

en helpen we onze contacten om op de hoogte te blijven 

van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. Soms 

organiseren we ook scholingen op vraag van de groothan-

del. We lichten dan een bepaald thema of product verder 

toe. De scholingen zijn ook voor ons erg interessant.  We 

luisteren aandachtig naar de feedback van onze klanten. 

Zo kunnen nog beter inspelen op hun specifieke noden. 

Een win-winsituatie dus.”

Hoe is de uitbreiding naar Scandinavië en 
Baltische Staten tot stand gekomen?
“De hoofdzetel van Caleffi wilde ook in die landen een 

solide partner zijn voor groothandelaars en installa-

teurs. Door onze ervaring in de Benelux en onze goede 

talenkennis, had de vestiging in Weert de beste troeven 

in handen om ook de Scandinavische markt aan te 

spreken. Onze vertegenwoordigers zijn op dit moment 

dan ook actief in Finland, Denemarken en de Baltische 

Staten. Recent werd voor de Baltische staten zelfs een 

plaatselijke medewerker aangeworven die deze markten 

persoonlijk benadert. Een goede keuze want door deze 

lokale aanwezigheid is Caleffi internationaal kunnen door-

groeien tot een trendsetter.” 

Op naar de volgende 15 jaar? 

“Wat ons betreft, zeer zeker! Met dezelfde inzet en luister-

vaardigheid als de afgelopen 15 jaar.”  

De vestiging van Caleffi in Weert viert eind dit jaar haar 15-jarig bestaan. Hoog 

tijd om even terug te blikken samen met Walter Schincariol, General Manager van 

de vestiging. Hij staat sinds de start in 1995 aan het roer. We vragen hem naar 

zijn ervaringen uit het verleden én kijken alvast vooruit naar de toekomst!

Caleffi Weert bestaat 15 jaar
Een terugblik met Walter Schincariol

Het Caleffi-team van Weert
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Caleffi International NV
Moesdijk 10-12  I  P.O. Box 10357
6000 GJ Weert, Nederland
info@caleffi.nl  I  www.caleffi.nl

Nederland 
tel.: +31 495 54 77 33
fax: +31 495 54 84 02

België
tel.: +32 89 38 68 68
fax: +32 89 38 54 00

Ben je nieuwsgierig naar meer? Stuur dan de antwoordfax naar ons op voor bijkomende informatie of stuur ons snel een mail (info@caleffi.nl).
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Productnieuws
Collectoren voor industriële vloerverwarming 
Serie 6509 

Deze collectoren uit roestvrij staal worden gebruikt voor de controle en de verdeling van het warmtegeleidende 

medium in vloerverwarmingssystemen die zeer hoge debieten vereisen. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor 

industriële toepassingen zoals loodsen en fabrieken. Alle componenten zijn bestand tegen een watermengsel van 

50% glycol. De collector is zo perfect geschikt voor geothermische toepassingen.

Vorstvrije buitenkraan Icecal 
Serie 603

Deze buitenkraan met kogelafsluiter is voorzien van een speciale vorstbeveiliging. De vorstbeveiliging bestaat uit 

een thermisch element dat krimpt wanneer de temperatuur onder de 3°C daalt. Hierdoor ontstaat er een minimale 

opening waarlangs water kan passeren. Op deze manier creëert men stroming en voorkomt men bevriezing. Van 

zodra de temperatuur terug boven de 4°C stijgt, wordt de opening terug afgesloten. 

Technische specificaties

• Materiaal: roestvrij staal

• Pmax.: 10 bar

• t°min.÷ max.: -10 ÷ 110°C

• Max. percentage glycol: 50%

• Aansluiting: 2”M x 2”M

• Interne diameter: Ø 54mm

• Aftakkingen: ¾"F

Beschikbaar met 3 tot 16 aftakkingen  

en elke aftakking is voorzien van een afsluiter.

Technische specificaties

• Pmax.: 10 bar

• t°min.÷ max.: -30 ÷ 90°C

• Vorstbeveiliging opent bij: 3°C

• Vorstbeveiliging sluit bij: 4°C

• Nauwkeurigheid: ± 1°C

www

www Meer info en technische specificaties over deze series vindt u op www.caleffi.nl

www Meer info en technische specificaties over deze series vindt u op www.caleffi.nl

®


