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Caleffi kijkt vooruit
De bouwsector heeft 2 moeilijke jaren achter de rug, waarin de gevolgen van de
crisis voelbaar werden. De lange en strenge winter zorgde voor verminderde
activiteit in vergelijking met vorige jaren. Veel bedrijven werden genoodzaakt om
kostenbesparende maatregelen door te voeren.
Toch blijven we bij Caleffi vooruit kijken en op lange termijn plannen. Want door
blijvend te investeren verzekeren we ons van de nodige continuïteit en behouden
we onze greep op toekomstige ontwikkelingen.
Met enige trots kunnen we dan ook in 2010 verschillende investeringen aankondigen.
We openen binnenkort een volautomatisch magazijn, dat de efficiëntie en flexibiliteit
op logistiek vlak verder zal vergroten.

Een technisch ‘hoog’standje
Ons gloednieuw magazijn
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Voor onze vestiging in Weert hebben we 3 nieuwe medewerkers in dienst genomen.
Zo kunnen we u nog beter voorzien van uitgebreide productondersteuning en
producttrainingen op maat.
Verder blijven we ook nu volop investeren in productontwikkeling. Zo hebben we
onze drinkwatersystemen aangepast aan de geldende regelgevingen en kunnen
we met trots onze nieuwe verticale lucht- en vuilafscheiders aan u voorstellen.
Deze laatste worden in het thema-artikel van deze Kiosk uitvoerig besproken.

Thema:
lucht- en vuilafscheiders
Nu ook verticale uitvoeringen

Daarnaast blijven we focussen op de ontwikkeling van producten voor systemen
die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Meer nieuws hierover volgt in
het najaar. Dankzij al onze investeringen behouden we een klare lijn, met als doel u
steeds producten van topkwaliteit en de beste omkadering te bieden. We zijn met
andere woorden, samen met u, klaar voor de toekomst. Veel leesplezier!
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Namens het hele Caleffi-team,
Met de beste groeten,
Walter Schincariol
General Manager

Ons scholingsprogramma
Uw mening telt
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Caleffi is het leidinggevend bedrijf in de ontwikkeling en productie
van componenten voor centrale verwarming en sanitair.
Moesdijk 10-12, P.O. Box 10357, NL-6000 GJ Weert
e-mail: info@caleffi.nl I website: www.caleffi.nl
info@caleffi.be I
www.caleffi.be

NL: tel.: +31 495 54 77 33 I fax: +31 495 54 84 02
BE: tel.: +32 89 38 68 68 I fax: +32 89 38 54 00
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Welkom bij Caleffi
Ons team werd onlangs uitgebreid met drie nieuwe collega’s. We stellen hen graag kort
aan u voor en wensen hen allen veel succes in hun nieuwe job!

Glenn Bammens - Product Manager
Voor onze Belgische markt hebben we 2 nieuwe Product Managers in dienst genomen.
Patrick en Glenn zullen beide instaan voor de contacten met studiebureau’s. Ook de relaties
met onze OEM-klanten zullen zij voor hun rekening nemen.
Patrick Hagen - Product Manager

Marc Heusinkveld - Technisch adviseur
Marc is onze nieuwe technisch adviseur voor Noord-Nederland.

En de winnaar is...
Tijdens VSK Nederland kon u deelnemen aan de Caleffi-quiz. Dit zijn de gelukkige winnaars. Proficiat!

Eerste prijs: 3-daagse trip naar Italië
Dhr Marcel van der Wiel – adviesbureau HydroScope – Breda

Tweede prijs: weekendje shoppen in het buitenland
Dhr. Wouter Jeurissen – VOF Jeurissen Installatietechniek – Posterholt

Derde prijs: Ontspannend arrangement in een wellnesscentrum
Dhr. Ben van den Elskamp – Vitens – Lelystad

Caleffi beurskalender
juni 2010

september 2010

Intersolar 2010
09/06/2010 – 11/06/2010
Neue Messe – München – DE
www.intersolar.de

EasyFairs HVAC
23/09/2010 – 24/09/2010
Brussels Expo – Brussel – BE
www.easyFairs.com/hvac-be

november 2010

december 2010

Greenbuild International Conference and Expo
17/11/2010 - 19/11/2010
McCormick Place West Convention Center – Chicago – IL
www.greenbuildexpo.org

41th International Congress on Heating,
Refrigerating and Air-conditioning
01/12/2010 – 03/12/2010
Sava Center – Belgrad – SRB
www.kgh-kongres.org
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Nieuws

Het gloednieuwe magazijn
Een technisch ‘hoog’standje
Efficiëntieverhogende investeringen maken een belangrijk deel uit van onze langetermijnvisie.
We willen u zo efficiënt mogelijk de beste kwaliteit en service kunnen bieden, vandaag en in
de toekomst. In dit licht stellen we u graag één van de laatste innovatieve projecten van Caleffi
voor: het nieuwe state-of-the-art magazijn van onze productiefaciliteit in Italië.

Het nieuwe magazijn is maar liefst 35 meter hoog.

De voordelen van RF

Voor de totstandkoming ervan werd samengewerkt met

RF versnelt en vereenvoudigt de identificatie van de

Politecnico di Milano, een vooraanstaande Europese

producten. De in- en uitstroom van zowel afgewerkte

universiteit en wereldwijd een gerenommeerd onder-

als halfafgewerkte producten wordt hierdoor geautomati-

zoeksinstituut. Door de implementatie van de ‘Radio

seerd. Leveringen kunnen heel flexibel georganiseerd

Frequency (of RF)’-technologie in combinatie met

worden en een afwijkend gewicht wordt onmiddellijk

barcodes werkt het magazijn volautomatisch.

onderschept en verder gecontroleerd. De producten
worden intern gemakkelijker getraceerd en het is mogelijk

Van productie tot verzending

om ‘real time’ een inzicht te krijgen in voorraden en

De RF-technologie maakt het mogelijk om draadloos te

goederenstromen. Vanuit ecologisch standpunt, tenslot-

werken. De barcodes worden automatisch gescand en

te, zorgt het systeem ervoor dat de papierberg drastisch

de informatie wordt draadloos doorgeseind. Zo worden

verkleind wordt. Niets dan goed nieuws dus.

alle producten automatisch en uniek geïdentificeerd.
De barcodes worden al in het productieproces aangebracht op de producten. Hierdoor wordt het mogelijk
om elk product, van bij de start van de productie tot het
opslagen en het verzenden naar de juiste klant, automatisch op te volgen.

Geautomatiseerde verticale liften
Caleffi’s productiefaciliteit met nieuw verticaal magazijn (Italië)

Project
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Onderscheiding in afscheiding
We blijven investeren in de optimalisatie, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze
producten. Het uitgebreide gamma van lucht- en vuilafscheiders is hier een perfecte illustratie
van. Aangezien steeds meer installaties worden opgebouwd met verticale hoofdleidingen van
en naar de ketel, hebben we naast de vertrouwde horizontale lucht- en vuilafscheiders nu ook
verticale uitvoeringen ontwikkeld. We onderscheiden ons in afscheiding.

LUCHTAFSCHEIDERS DISCAL & SOLAR
Luchtafscheiders Discal & Solar dienen om de lucht die aanwezig is in de hydraulische kringen af te voeren.
Hierdoor kunnen de installaties optimaal functioneren zonder dat problemen als geluidsoverlast, corrosie,
plaatselijke oververhitting en mechanische beschadigingen optreden. De serie luchtafscheiders Solar zijn speciaal
ontworpen om te werken bij hoge temperaturen met glycoloplossingen, typisch aan zonne-energiesystemen.

Productgamma Discal

Productgamma Solar
W!

NIEU

W!

NIEU

W!

NIEU

1. Eenvoudige en snelle installatie
De luchtafscheider Discal wordt bij voorkeur aan de aanzuigzijde van de pomp geplaatst. De luchtafscheiders
Solar moeten stroomopwaarts van de pomp geïnstalleerd worden, bij voorkeur op de retourleiding en in het
onderste gedeelte van het zonne-energiecircuit. Luchtafscheiders moeten altijd in verticale positie geplaatst worden.
De stromingsrichting van de warmtegeleidende vloeistof in Discal- en Solartoestellen is niet van belang.

Horizontale uitvoering Discal

Verticale uitvoering Discal

W!

NIEU
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Horizontale uitvoering Solar

Verticale uitvoering Solar

W!

NIEU

Nieuw! Vertikale uitvoering
Caleffi wilde een zo laag mogelijke weerstand bekomen door de vorm te optimaliseren. De vormgeving is
nauwgezet bestudeerd zodat ze, ondanks de verticale vorm, de laagste waterweerstand garandeert en
bijdraagt tot een betere luchtafscheiding.

2. Gemakkelijk te onderhouden en te reinigen
Zowel de Discal als de Solar laten onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden toe zonder het toestel uit het
systeem te demonteren. De bewegende delen die de ontluchting besturen zijn gemakkelijk te bereiken door het
bovendeksel te verwijderen.

Voor de reiniging volstaat het om:
• het bovenste deel van het lichaam met de automatische
ontluchtingsklep af te sluiten vooraleer het water naar
boven komt.
• het bovenste deel van het lichaam met de automatische
ontluchtingsklep, waaraan het scheidingselement vastzit,
los te schroeven.

3. Variant Discal met geflensde uitvoering en laseinden
De geflensde en gelaste luchtafscheiders zijn voorzien van een
kraantje

met een dubbele functie: het afvoeren van grote

luchthoeveelheden tijdens het vullen van de installatie en het

A

verwijderen van eventuele op het water drijvende onzuiverheden.
Aan de onderzijde is een schroefdraadaansluiting

voorzien voor

het verwijderen van bezinksel dat zich eventueel op de bodem van
de luchtafscheider bevindt.

➠

B

Thema
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VUILAFSCHEIDERS DIRTCAL
Vuilafscheiders verwijderen onzuiverheden, zoals zandkorrels en roestdeeltjes, die verantwoordelijk zijn voor
voortijdige slijtage en beschadiging van pompen en regelkleppen. De onzuiverheden bezinken in een ruime kamer,
vanwaar ze afgevoerd kunnen worden. Onze vuilafscheiders kunnen tot 5 μm onzuiverheden verwijderen.
Productgamma Dirtcal

Goed om weten
Dankzij het speciale ontwerp van het intern
element is de Dirtcal in staat om onzuiverheden
!

te verwijderen met een deeltjesgrootte tot 5 μm.

W
NIEU

1. Eenvoudige en snelle installatie
De vuilafscheider word best op het retourcircuit geplaatst, bovenstrooms van de ketel. Zo kunnen de onzuiverheden,
die tijdens de activeringsfase in het circuit aanwezig zijn, onderschept worden voordat zij de ketel kunnen bereiken.
De stromingsrichting van de warmtegeleidende vloeistof in de horizontale vuilafscheiders is niet van belang.

Horizontale uitvoering Dirtcal

Verticale uitvoering Dirtcal

W!

NIEU

Nieuw! Vertikale uitvoering
Het ontwerp van de Dirtcal combineert gebruiksvriendelijkheid met een optimaal resultaat. De vormgeving
zorgt voor een maximale onderschepping van onzuiverheden, zoals zandkorrels en roestdeeltjes en
garandeert, ondanks de verticale vorm, de laagst mogelijke waterweerstand.

2. Gemakkelijk te onderhouden en reinigen
CHILLER

Voor eventueel onderhoud is het voldoende om de verzamelkamer los te
draaien met een zeskantige sleutel van 26 mm. Bij de horizontale uitvoering
kan het binnenste element er uit gehaald worden voor reiniging. Bij het reini-

1

gen van de verticale uitvoering is het uitsluitend toegestaan de vuilverzamel-

1

1

kamer los te schroeven, zonder het binnenste element weg te halen.
1

3. Variant vuilafscheider met automatische ontluchter
BI-DIRECTIONAL

De aansluiting bovenop de vuilafscheider kan gebruikt worden voor
Tmax 110ϒC
Pmax 10 bar

Tmax 105ϒC
Pmax 10 bar

BI-DIRECTIONAL

Tmax 110ϒC
Pmax 10 bar

Tmax 105ϒC
Pmax 10 bar

de installatie van een automatische ontluchter MINICAL of MAXCAL.
De aansluiting is enkel mogelijk bij horizontale uitvoeringen.

BI-DIRECTIONAL

Tmax 110ϒC
Pmax 10 bar

Tmax 105ϒC
Pmax 10 bar

BI-DIRECTIONAL

Tmax 110ϒC
Pmax 10 bar
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Tmax 105ϒC
Pmax 10 bar

Caleffi ondersteunt
haar partners
…enkele voorbeelden…
WASCO en Caleffi bouwen
samen aan een duurzame toekomst
Wie is WASCO?
WASCO is een technische groothandel in Nederland
voor verwarming, duurzame energie, sanitair en allerhande onderdelen. WASCO trekt, net als Caleffi, de
kaart van duurzame ontwikkeling.
De samenwerking met Caleffi
In het WASCO-opleidingscentrum WEC (Wasco
Energie Centrum) worden interessante themadagen,
scholingen of workshops over duurzame technieken
georganiseerd. Ook voor Caleffi is duurzame energie
een belangrijk thema. Verschillende productreeksen
van Caleffi, zoals onderdelen om uw cv-ketel te balanceren, komen hier dan ook uitvoerig aan bod. U kan
ze in het WEC met uw eigen ogen in werking zien, ze
voelen en ze ervaren.

VANDEN BERGH en Caleffi:
een nauwe samenwerking
Wie is Vanden Bergh?
Vanden Bergh is een technische groothandel voor
verwarming en sanitair in Franstalig België. De samenwerking met Caleffi is intens en breidt steeds verder uit.
De samenwerking met Caleffi
Installateurs die bij Vanden Bergh over de vloer komen,
verwachten gerichte adviezen en oplossingen. Daarom
krijgen de vertegenwoordigers bij Vanden Bergh
scholingen van Caleffi, zodat ze steeds op de hoogte
blijven van de laatste nieuwtjes en uitbreidingen in ons
productgamma. Onze scholingen worden dan door
Vanden Bergh vertaald naar infosessies voor de installateurs. Dankzij de open en professionele sfeer van
samenwerken hebben Vanden Bergh en Caleffi door
de jaren heen een productieve en solide relatie opgebouwd. De installateurs zijn in dit verhaal de grootste
winnaars, want zij krijgen hierdoor de beste producten
met de beste ondersteuning.

Meer weten?
Wilt u zelf de Caleffi-producten in het Wasco Energie Centrum bezichtigen of er praktische training volgen?
Of bent u geïnteresseerd in de infosessies georganiseerd door Vanden Bergh? Neem dan contact met ons
op of stuur een e-mail naar scholingen@caleffi.nl. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Partners
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De beste leerling van de klas
We willen bij Caleffi niet alleen kwalitatief hoogstaande producten maken. Als fabrikant
vinden we het onze taak om ook de nodige technische ondersteuning aan te bieden. Daarom
organiseren we scholingen, om u de nodige ervaring en knowhow mee te geven om de
producten in de praktijk te plaatsen. En bovendien blijft u op de hoogte van onze nieuwste
features, producten en toepassingen.

Scholingsprogramma’s
We organiseren op regelmatige basis scholingen, gewijd

uit de markt. Daarom vragen we u om onze lijst met

aan een specifiek thema of product. We hebben uw hulp

thema’s te beoordelen en/of bijkomende thema’s voor te

nodig om de scholingen af te stemmen op de vragen

stellen.

n

het balanceren van verwarmingsinstallaties: manueel en automatisch balanceren

n

de lucht- en vuilafscheiding in een installatie

n

regelsystemen voor vloerverwarming en vloerkoeling

n

thermische desinfectie van waterleidingen: o.a. legionellapreventie

n

nieuwe energieën,

n

n

appendages voor geothermische installaties

n

appendages voor installaties met zonne-energie

n

het koppelen van uw bestaande verwarmingsinstallatie aan een zonne-energiesysteem

andere:

Uw mening telt
Laat ons weten welke thema’s uw interesse wegdragen. Vul uw beoordeling in op het
bijgevoegd faxblad en stuur het ons op. Of u kan uw beoordeling online doorgeven
door te surfen naar www.caleffi.nl en te kiezen voor de link 'scholingen'. Op deze
manier hopen wij u ook in de toekomst een optimaal scholingsaanbod aan te bieden.

Scholingen op maat
We organiseren ook nog steeds scholingen op maat,

De scholingen kunnen plaatsvinden in uw eigen

over het thema of product dat u verkiest. Wij zorgen

bedrijf of bij ons in Weert. Hebt u interesse of wilt u

voor een aangepast programma waarin zowel het theo-

meer informatie? Stuur dan een mailtje naar

retische als praktische luik uitvoerend aan bod komen.

scholingen@caleffi.nl.

Caleffi International NV
Moesdijk 10-12 I P.O. Box 10357

Nederland

6000 GJ Weert

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

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

Nederland

info@caleffi.nl I www.caleffi.nl

info@caleffi.be I www.caleffi.be
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Scholingen

België

Redactie: Hanne Loos, Mauro Manfredi, Hans Nikolajsen I Realisatie: Cypres, Leuven I Fotografie: Caleffi SpA I V.U. Caleffi International NV

Ik zou graag meer te weten komen over…

