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50 jaar Caleffi
Een blik op de toekomst

E

en nieuwe aanpak, daar tekenen we voor in 2011. Een aanpak waarbij we nog
meer vertrekken vanuit uw behoeften en verwachtingen. Waarbij we naar u
komen, op binnen- en buitenlandse beurzen. Waarbij we u ook beter informeren.

Via deze Kiosk bijvoorbeeld, die naar aanleiding van ons 50-jarig bestaan een grondige
restyling heeft ondergaan.
Met de nieuwe aanpak willen we in de eerste plaats onze dienstverlening verbeteren.
En dat doen we door u nog beter te begeleiden in de zoektocht naar de meest
geschikte oplossing, door u assistentie te verlenen tijdens elke fase van uw project en
door elke vraag snel en adequaat te beantwoorden. Maar ook door een uitgebreider
productengamma, in de breedte en de diepte. Met een volledig assortiment op vlak
van verwarmingsonderdelen, verwarmingssystemen, watertechnologie en hernieuwbare energie, willen we u in elke situatie een kant-en-klare oplossing aanbieden.
Niettegenstaande de internationale groei van de afgelopen 50 jaar, is Caleffi nog steeds
een familiebedrijf. Onze productie gebeurt in Noord-Italië, waardoor we u de gevraagde
kwaliteit kunnen verzekeren en snel kunnen inspelen op de vraag.
We trekken niet enkel uw kaart, maar ook die van de toekomst. Een toekomst waarin
fossiele brandstoffen onder druk komen te staan. En met uitdagende EU-doelstellingen
voor zowel België als Nederland. Caleffi komt aan die uitdagingen tegemoet door met
Geo-, Solar- en Biomassaprogramma’s haar steentje bij te dragen tot energie-efficiënte
installaties. Wij nodigen u uit om die uitdagingen samen met ons aan te gaan.
Veel leesplezier.
Walter Schincariol
General Manager

“ We trekken op onze 50ste
verjaardag niet enkel uw kaart,
maar ook die van de toekomst.”
Kiosk – mei 2011
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NieuwsfLASH

Evenement

75 jaar ICS
ICS, de Belgische Unie van Installateurs Centrale verwarming en Sanitair,
vierde op 26 maart 2011 haar 75ste
verjaardag. Maar liefst 250 genodigden
konden in het prestigieuze ‘Château
de Limelette’ aanschuiven voor een
galadiner. Tijdens het gala werd het
voorzitterschap van de beroepsfederatie na zes jaar overgedragen van JeanJacques Kleinen aan Dirk Peytier. ICS
telt inmiddels 1650 installateurs onder
haar leden. Zij vertegenwoordigen 75%
van de tewerkstelling in de sector.

1000

Uitgelicht

km
fietsen tegen kanker
Onder leiding van Flanders Classics vindt tijdens het
Hemelvaartweekend de ‘1000 km van Kom op tegen
Kanker’ plaats, de langste fietstocht in Vlaanderen. De
‘1000 kilometer’ is meer dan een steunbetuiging door te
fietsen, ze wil geld inzamelen om de wetenschappelijke
strijd tegen kanker te verbeteren. Elk deelnemend team
engageert zich minstens 5000 euro in te zamelen. Dit jaar
gaat de opbrengst naar onderzoek over de neveneffecten
van kankerbehandelingen.
Vorig jaar slaagde het ’Caleffi tegen Kanker‘-team erin 6000
euro bij mekaar te fietsen. En dit jaar zijn we van plan nog
een tandje bij te steken. Letterlijk en figuurlijk. Samen met
de vakgroothandels Vanden Bergh en Varey en installateursbedrijf Jimmy D’Hondt bvba zullen we alles in het werk
stellen om nog beter te doen.

General Manager Walter Schincariol
(rechts) wenst Dirk Peytier vanuit Caleffi
veel succes met het ICS-voorzitterschap.

Weetje

Legionella in
Playboy Mansion
Dat legionella een sluimerend gevaar
is, daar bent u het ongetwijfeld mee
eens. Jaarlijks worden duizenden
mensen besmet met de bacterie, die
tot de veteranenziekte of zelfs de dood
kan leiden. De preventie ervan mag
dan ook niet onderschat worden. Dat
beseft nu ook Hugh Hefner. Toen een
tijd terug zo’n honderd bezoekers van
de Playboy Mansion 48 uur na het
bijwonen van een feestje ziek werden,
bleek de legionellabacterie de boosdoener. De bacterie werd in verschillende waterbronnen gevonden.
4
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Elk deelnemend team engageert zich 5000 euro in te
zamelen. Deelnemen aan de 1000 km maakt dus wel
degelijk een verschil.

X

Beursnieuws

Innovatie

204.000 bezoekers

Tijd winnen
met MOBICS

De beursgebouwen van de Messe Frankfurt waren van 15 tot
19 maart 2011 het Europese Mekka voor de HVAC-sector. Met
204.000 bezoekers was ook deze editie van de tweejaarlijkse
vakbeurs ISH weer een succes. Dat maar liefst 35% van de
bezoekers van buiten Duitsland afkomstig was, weerspiegelt het
internationale karakter van de vakbeurs. Als één van de 2355
exposanten stelde Caleffi er haar nieuwigheden voor zonne-ener
gie- en geothermische systemen, haar pompsets en beveiligingskits voor biomassa-installaties voor.

De papieren rompslomp
bij het uitvoeren van
een onderhoud achter
u laten? Het kan met
MOBICS! Samen met
softwareontwikkelaar
Giant Leap ontwikkelde
ICS, de Belgische Unie
van Installateurs Centrale
verwarming en Sanitair,
exclusief voor haar leden een
handige alles-in-een-oplossing om
gegevens van een onderhoud elektronisch in te geven en bij te houden.

op ISH Frankfurt 2011

De voordelen van MOBICS
• Enorme tijdswinst: u hoeft
weerkerende gegevens slechts
één keer in te geven.
• Accuraat en in regel: uw gegevens zijn dankzij de automatische software-updates steeds
in regel met de huidige wetgeving
van een gewest.

Beurskalender
najaar 2011
Met het begin van de herfst doen ook de vakbeurzen hun intrede. In
het najaar vindt u ons terug op de onderstaande beurzen. Plant u een
bezoekje? Voor beide beurzen kunt u gratis toegangskaarten aanvragen via onze homepagina op www.caleffi.be of www.caleffi.nl.

Installatie Vakbeurs
Hardenberg

easyFairs
HVAC

Evenementenhal
Hardenberg (NL)
13/09/2011 – 15/09/2011
www.hardenberg.nl

Brussels Expo
Brussel (BE)
22/09/2011 – 23/09/2011
www.easyfairs.com

• Eenvoudige verwerking: uw
gegevens worden automatisch
op de computer gezet als u het
toestel in de lader plaatst. Attesten
afdrukken gebeurt automatisch in
de juiste taal en volgens de voorschriften van de overheid.
• Uiterst robuust toestel: de
MOBICS-software draait op de
Motorola MC55.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met ICS:
telefonisch: +32 2 520 73 00
via fax :
+32 2 520 97 49
via e-mail: info@ubbu-ics.be
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project in de kijker

Poco Loco: Mexico aan de
Eind 2010 nam Poco Loco haar intrek in de nieuwe kantoren aan de vaart in Roeselare. De
fabrikant van onder meer tortillachips, salsa-dipsauzen en wraps ging voor het ontwerp van het
kantoorgebouw aankloppen bij architectenbureau D’Hondt uit Kortrijk. Voor hun installatie kon
Poco Loco rekenen op een knap staaltje teamwerk tussen verschillende partners.

Comfort voor de werknemers
Studiebureau Boydens uit Loppem-Zedelgem, één van
de grootste, onafhankelijke technische studiebureaus
in België, stond in voor de techniek. De installatie, die
ontworpen werd volgens de principes van het variabele
debiet, is een combinatie van verschillende verwarmingssystemen. In het gebouw werden radiatoren,
ventilo-convectoren, luchtgroepen, vloerverwarming en
koelplafonds samengebracht in één installatie. Som-

“De installatie draait
probleemloos. Zonder dat
ik één minuut heb
moeten inregelen, is er
geen enkele kring die
te warm of te koud is.”
Stijn Goddeeris

mige toestellen worden daarbij voor zowel verwarming
als voor koeling van het gebouw gebruikt. De installatie moet het comfort voor de werknemers zo groot
mogelijk maken.

Van klassieke strangregelventielen
naar automatische debietregelaars
De uitvoering van dit HVAC-project gebeurde door
installatiebedrijf Gebroeders Goddeeris, een familiebedrijf ‘pur sang’ uit Roeselare, dat volgend jaar zijn
50-jarig bestaan viert. De firma wordt geleid door
Jan Goddeeris, zoon van één van de oorspronkelijke
oprichters Louis, en door Tom en Stijn Goddeeris,
kleinzonen van de tweede oprichter, Bernard. De firma
Godddeeris stelt momenteel 25 mensen tewerk en is
actief in industriële piping-projecten en in de grotere
HVAC- en sanitaire projecten.
Stijn Goddeeris: “Aanvankelijk waren er in dit project
klassieke strangregelventielen voorzien voor het inregelen van de verschillende kringen en groepen. Maar toen
ik vorig jaar op de HVAC easyFairs-beurs in Brussel op

Het principe van koelplafonds is gelijkaardig aan dat van vloerverwarming, met het verschil
dat de plafonds enkel kunnen koelen. Plafondverwarming is onaangename warmte.

Poco Loco
• Opgericht in 1994
• Gespecialiseerd in Tex Mex-producten
als tortillachips, salsa-dipsauzen en wraps
• Nummer 1 fabrikant van Tex Mex
in Continentaal Europa
• 90% van de omzet gerealiseerd door export
• Klanten in 80 landen, verdeeld
over 5 continenten
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vaart in Roeselare
de stand van Caleffi voor het eerst kennismaakte met
de automatische debietregelaars AUTOFLOW®, zag
ik er onmiddellijk de voordelen van in. Omdat ik na de
opstart van de installatie de strangregelventielen in het
vals plafond niet meer hoefde in te regelen, konden de
koelplafonds dadelijk dichtgelegd worden. Dat klonk
uiteraard als muziek in de oren bij de mensen van
Interalu, de leverancier van de koelplafonds.”
Uiteindelijk belandde het voorstel bij Bart Demuyt,
technisch directeur bij studiebureau Boydens, die zijn
goedkeuring gaf om de inregeling van de verschillende
eindgroepen met AUTOFLOW® debietregelaars uit te
voeren. Goddeeris installeerde 76 AUTOFLOWS® van
verschillende types en diameters. “En de installatie
draait momenteel probleemloos”, gaat Stijn verder.
“Zonder dat ik één minuut heb moeten inregelen, is er
geen enkele kring die te warm of te koud is. Bovendien
werd er in deze installatie ook een Caleffi DISCAL®
luchtafscheider geïnstalleerd. Ook met dat product
verliep alles zonder problemen.”

De aanpak van Caleffi
Ook over de aanpak van Caleffi is Stijn zeer te spreken: “Ondanks het feit dat Caleffi vrij laat bij het project
betrokken werd, zijn ze er toch in geslaagd om alle
AUTOFLOWS® op relatief korte termijn te leveren. En
de persoonlijke opvolging van Patrick Hagen, Product
Manager bij Caleffi, doorheen het volledige traject weet
ik ten zeerste te appreciëren.” n

Van beurscontact
tot installatie
De begeleiding van Caleffi via vaste contactpersoon
Patrick Hagen verliep over vier cruciale stappen.

01 Beurscontact
Op de HVAC easyFairs-beurs wordt Stijn Goddeeris
overtuigd van de voordelen van de automatische
debietregelaars AUTOFLOW®.

02 Goedkeuring van het systeem
Patrick gaat samen met Stijn Goddeeris het systeem
voorstellen bij Interalu en Boydens.

03 Optimalisatie van de inregeling
Patrick en Stijn bespreken samen de verdere analyse,
om een optimaal ingeregelde installatie te verkrijgen.
Ze bepalen ook het type AUTOFLOW®.

04 Gedetailleerd installatieplan

Stijn berekent de debieten. Op basis van die berekening
maakt Patrick een gedetailleerde lijst met plaats, type,
diameter, debiet en artikelnummer om fouten bij de
plaatsing te voorkomen.

Een sterk staaltje teamwerk tussen:
•
•
•
•

Boydens, het studiebureau
Goddeeris, het installatiebedrijf
Interalu, de leverancier van de koelplafonds
Caleffi

meer info: ww.callefi.be

Oplossingen op maat
AUTOFLOW®
(serie 120 – 127)
Compacte, automatische
debietregelaars

DISCAL®
luchtafscheider
(serie 551)
Hoog ontluchtingsdebiet
met laag drukverlies
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Praktijkmiddagen
rond legionellapreventie
Als vakspecialist wilt u voortdurend op de hoogte zijn van
de meest recente ontwikkelingen binnen uw vakgebied, ook
op vlak van legionellapreventie. Met de praktijkmiddagen
bracht Gawalo, vaktijdschrift binnen de installatiebranche, de
verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij de preventie
van legionella samen in Nederland.
Legionella vanuit
verschillende standpunten
Tijdens de praktijkmiddagen rond
legionellapreventie werd dieper
ingegaan op de verschillende facetten van legionella: het gevaar van de
legionellabacterie, de actuele weten regelgeving, de rol en verantwoordelijkheden van de installateur,
de manieren waarop een installatie
kan worden aangepast, beheerd en
gecontroleerd enzovoort. Als één
van de organiserende partners was
ook Caleffi aanwezig op de praktijkmiddagen.

Will Scheffer en Leo Bikker, begrippen op het vlak van legionella,
wierpen hun licht op de zaak terwijl
Pepijn Prins, adviseur bij HydroScope, de rol van het studiebureau
uit de doeken deed. Leo Bikker
maakte vanuit zijn praktijkervaring
als nationaal inspecteur de ernst
en risico’s van de ziekte duidelijk.
“De ervaring leert mij dat 75% van
de installaties niet in orde is en dat
25% zelfs een ernstig gevaar vormt
voor de volksgezondheid”, stelt
Bikker. “In de eerste maanden van
2010 hebben we zelfs dubbel zoveel
legionellabesmettingen vastgesteld
als in diezelfde periode in 2009.
Bovendien bestaat de kans dat het
cijfer een onderschatting is van het

werkelijke aantal, omdat grondig medisch onderzoek vaak niet
gedaan wordt. Vanuit de Stichting
Veteranenziekte zouden we dan
ook willen dat elke ernstige longontsteking nader onderzocht wordt
en dat er een meldingsplicht komt
voor labo’s in geval van besmette
monsters.”

“Nog steeds zwaar onderschat”
Volgens Bikker wordt legionella
nog steeds zwaar onderschat, niet
enkel medisch, maar ook politiek
en technisch. “Er zou een betere
controle moeten komen vanuit de
overheid, zowel bij de aanleg als
de oplevering van installaties. Nog
veel te vaak zien we fouten in de
installaties. Oorzaak daarvan is vaak
de gebrekkige communicatie en coördinatie tussen architect, aannemer
en installateur. De zogenaamde hot
spots zijn daar een goed voorbeeld
van. Hierbij worden de voorzieningen
voor warm en koud water, vaak door
verschillende installateurs, te dicht
bij elkaar geplaatst.” Initiatieven als
de Gawalo-praktijkmiddagen zijn

Onze expert
Als inspecteur van drinkwaterinstallaties volgt Leo Bikker al meer dan 30 jaar alle
ontwikkelingen over legionella. Hij is gastdocent van de ISSO-cursussen ‘Veilige drinkwaterinstallaties’ en ‘Hot spots’ en geeft vaak lezingen over het belang van legionella
preventie. Sinds 2000 is hij ook bestuurslid van de Stichting Veteranenziekte, die de
belangen behartigt van mensen die getroffen werden door de veteranenziekte.
8
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De praktijkmiddagen richtten zich vooral tot installateurs,
studiebureaus en technische adviseurs.

dan ook meer dan welgekomen voor
Bikker, die elke vorm van voorlichting
als wenselijk ziet. “Het feit dat alle
betrokken partijen samengebracht
worden en het thema vanuit de
verschillende standpunten toegelicht
wordt, kan ik enkel maar toejuichen.
Elk initiatief dat aan de kennislacune
bij de betrokken partijen tegemoet
komt, is positief. Van de aanwezigen zelf heb ik bovendien niets dan
positieve reacties gehoord.”

Niets dan positieve reacties
Met een opkomst van 80 tot 100
personen per sessie en een waarderingsscore bij de aanwezigen van
9 op 10 waren de praktijkmiddagen
inderdaad een succes. En dat succes
was voor een groot deel te danken
aan het evenwicht in de presentaties.
Naast de uiteenzettingen door Prins
en Bikker nam ook Scheffer ruim
de tijd om de wet- en regelgevingen
op een heldere manier uit te leggen
en de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden van de betrokken
partijen duidelijk te maken.

Het thermisch
beheersconcept van Caleffi
Een ander luik tijdens de praktijkmiddagen waren de technische oplossingen. Anjo Kater, technisch adviseur
voor legionellaprojecten, kwam er
Caleffi’s thermisch beheersconcept
voorstellen. De uitgangspunten
van het thermisch beheersconcept
moeten het risico op vermeerdering

De gevaren voor legionella
• Een langdurige temperatuur van het water tussen 25°C en 60°C
• Stilstaand water in ‘dode leidingen’
• Voedingsstoffen en sediment

van legionella tegengaan: drinkwater
kouder dan 25°C, warm water warmer dan 60°C, geen stilstaand water
en minimaal een wekelijkse doorstroming van de installatieonderdelen.
Het beheersplan (gebaseerd op de
risicoanalyse) geeft aan welke (perio
dieke) beheersmaatregelen moeten

worden uitgevoerd als niet aan de
uitgangspunten van het thermisch
beheersconcept wordt voldaan.
Caleffi kan naargelang het project een
oplossing aanbieden van een elektronisch mengventiel, aangevuld met
appendages die ervoor zorgen dat de
installatie legionellaveilig blijft. n

Mengventiel Legiomix®
Het elektronisch mengventiel LEGIOMIX® van Caleffi is een legionellaveilige
oplossing, gebaseerd op regeling, registratie, archivering, automatisering en
signalering. Aan de hand van diverse appendages realiseert u een compleet
systeem voor thermische desinfectie.
Voordelen van dit systeem:
• Koudwaterleiding wordt ook gedesinfecteerd
• Geen stuwing van warm water in koud water
bij sluiten van tappunt
• Geen opwarming van lange koudwaterleiding
• 50% minder warmteverlies bij 38°C i.p.v. bij 60°C
• Minder installatie- en montagekosten
• Besturen en dataoverdracht via gsm mogelijk

meer info: ww.callefi.nl
Kiosk – mei 2011
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project in de kijker

Technisch bureau Klomp geeft
Onlangs heeft Klomp BV in Amsterdam een
nieuw kantoorgebouw in gebruik genomen.
Het gebouw is voorzien van alle nieuwe
energietechnieken. Aangezien ze fysiek
ook zichtbaar zijn in het gebouw, krijgen
bezoekers de gelegenheid om de nieuwe
installatietechnieken in werking te zien.

Energiezuinige klimaatinstallatie
Technisch bureau Klomp wilde haar installatie voorzien van
de allerlaatste energietechnieken als solar- en geothermische oplossingen. Omdat Caleffi in haar onderzoekscentrum ‘Cubo Rosso’ in Italië proefopstellingen van al deze
technieken heeft, nodigde het Frans Klomp uit om ze te
bezichtigen. Het gaf Frans Klomp de nodige ideeën en
inspiratie om zijn installatie optimaal te realiseren. Hans
Nikolajsen, Technisch Manager van Caleffi, toonde tijdens
het bezoek ook de automatische debietregelaars in werking als alternatief voor traditionele strangregelventielen.

Zeer duurzaam utiliteitsgebouw
Met zijn nieuwe energietechnieken voldoet het kantoor aan
de maatstaf ‘zeer duurzaam utiliteitsgebouw’ van Agentschap NL. Deze norm stelt eisen aan zowel bouwkundige
aspecten zoals toepasbaarheid en indeelbaarheid van het
gebouw als aan de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid. Het gebouw is ongeveer 30% energiezuiniger dan
een gebouw dat conform de huidige EPC-eisen gebouwd
is. Naast een optimale bouwkundige isolatie en hoogrendementsglas gebruikte Klomp tal van installatieconcepten,
waar ook Caleffi haar steentje toe bijdroeg.

Dit werd met enthousiasme onthaald en in een latere fase
werkten Marc Heusinkveld, technisch adviseur bij Caleffi,
Frans Klomp en diens technisch adviseur het systeem verder uit. Door in het gebouw bijna alle strangregelventielen
te vervangen door automatische debietregelaars, werd een
efficiëntere inregeling van de installatie mogelijk gemaakt.
In het pand is een grondgebonden warmtepomp-installatie
geïnstalleerd, die bivalent uitgevoerd is. De energiezuinige
pompen in de klimaatinstallatie verbruiken gemiddeld 60%
minder energie dan traditionele circulatiepompen.

“ Voor het gebouwbeheerssysteem hebben we
inspiratie opgedaan in het onderzoekscentrum
‘Cubo Rosso’ van Caleffi in Italië”.
Frans Klomp

Producten van Caleffi in het project
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6716E1

6716F1

668

120

Kunststof collector met
debietmeter 5 kringen

Kunststof collector met
debietmeter 6 kringen

Messing collector
(koeler)

Automatische debietregelaar
AUTOFLOW®
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het goede voorbeeld
Er werd gekozen voor diverse collectoren om de systemen voor vloerverwarming, vloerkoeling en plafondkoeling in te regelen. De kunststof collectoren werden
vooral gebruikt in de parkingruimten (anti-vries), terwijl de
messing collectoren voor de vloerverwarming en –koeling
binnen het gebouw werden ingezet.

Energieopwekking en -verbruik
De energieopwekking gebeurt milieuvriendelijk. 44 poly
kristal zonnepanelen en een windturbine met een rotor
diameter van 2,5 meter leveren Klomp jaarlijks 9400 kWh
aan ‘groene’ energie op. Tegelijk wordt het energieverbruik verminderd door energiezuinige TL-verlichting met
spiegeloptiek in de bedrijfsruimten en LED-verlichting in
de sanitaire ruimten, trap- en wandelruimten.
Naarmate de lichtintensiteit buiten hoger wordt, dimt de
verlichting binnen automatisch. Onnodig energieverbruik
wordt vermeden door verlichting met aanwezigheids
detectie en automatische uitschakeling van de apparaten
wanneer het inbraakalarm ingeschakeld wordt.

Andere voorzieningen
Een voorraadvat van 150 liter zorgt voor voldoende
tapwater. Om het te verwarmen maakt Klomp gebruik
van een zonneboiler met heat pipe-systeem. Dat is 20%
zuiniger dan een vlakkeplaatcollector. Daarnaast is al
het gebruikte hout in het gebouw FSC-gekeurd. Dat
garandeert dat het hout op milieuvriendelijke wijze is
gekapt. n

Klomp BV:
De mijlpalen
1961
Frans Klomp Sr. richt Klomp BV op. Het bedrijf
vestigt zich in de 6e Vogelstraat in Amsterdam
Noord. Enkele jaren later verhuist Klomp BV naar de
Nieuwendammerdijk, waar het ook een winkel met
verlichtings- en witgoedartikelen opent.

1982
Klomp BV verhuist naar de Landsmeerderdijk, waar de
basis gelegd wordt voor het huidige bedrijf. De zonen
van Frans Klomp volgen hun vader op.

2001
Klomp BV verhuist naar de Printerstraat in Amsterdam
Noord, telt inmiddels ruim 40 werknemers en werkt
voor verschillende klanten, van particulieren tot grote
hotelketens.

2010
Klomp BV verhuist naar de Digitaalstraat in Amsterdam
Noord en heeft ondertussen meer dan 80 mensen in
dienst.

Dankzij de nieuwste energietechnieken voldoet
het nieuwe kantoorgebouw van Klomp BV aan de
maatstaf ‘zeer duurzaam utiliteitsgebouw’.
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onderzoek

Onderzoek naar de verwarming
In september 2010 was Caleffi één van de 200 deelnemers die
op campus Hoboken van de Karel de Grote-Hogeschool kwamen
luisteren naar de resultaten van het VALID-project (variabel
debiet VALIDeren).

M

et het project onderzocht
het E&DO-onderzoeksteam (Energie en Duurzame Ontwikkeling) hoe
tegelijk pompenergie en warmte
bespaard kan worden door het
debiet beter af te stemmen op de
warmtevraag. Aangezien de insteek
van het project overeenkomt met
Caleffi’s visie op debietregeling en
het inregelen van installaties, besloot
Caleffi om het nieuwe project ‘Thermal Grid’ (thermisch net) actief mee
te ondersteunen en lid te worden van
de gebruikerscommissie.

E&DO
Eddy Janssen, leider van het
E&DO-onderzoeksteam, en Roel
Vandenbulcke, senior onderzoeker,
lichten de activiteiten van het onderzoeksteam toe. “De E&DO-onderzoeksgroep werd in 2004 opgericht
aan de Karel de Grote-Hogeschool in
Antwerpen en bestaat uit 6 mensen.
We concentreren ons op toegepast

wetenschappelijk onderzoek en
dienstverlening in het domein van
warmtedistributie. We onderzoeken
en verbeteren op de markt verkrijgbare technologieën en zetten ze om
naar nieuwe concrete toepassingen.”
De kennis en inzichten die opgedaan
worden tijdens de projecten worden
gecommuniceerd naar het bedrijfsleven (installateurs, studiebureaus,
onderhoudsdiensten, fabrikanten, …)
en naar de toekomstige Masters in
de Industriële Wetenschappen van
de Karel de Grote-Hogeschool. Eddy
Janssen: “De resultaten van ons
team dragen rechtstreeks bij tot de
kwaliteit van de ingenieursopleiding.
En dat is belangrijk, want het zijn die
mensen die een cruciale rol zullen
vervullen in het zoeken naar oplossingen voor de energieproblematiek.”
De onderzoeken van E&DO bieden
ook opportuniteiten voor de bedrijfswereld. Ze worden dan ook gevoerd
in nauw overleg met de bedrijfswereld, maar verlopen totaal onafhankelijk en los van elke commerciële druk.
Roel Vandenbulcke: “In ons onderzoek blijven we vooral erg kritisch.
Commerciële verhalen worden al snel
als waarheden aanzien en doorverteld, terwijl grondiger onderzoek

vaak toch wenselijk is. In dat opzicht
hebben we onderzoek gedaan naar
evenwichtsleidingen en de manieren
om de nadelen ervan weg te werken.
En momenteel onderzoeken we het
toepassingsdomein van drukgecompenseerde ventielen. We merken dat
die vrij veel toegepast worden, ook in
situaties waar het niet noodzakelijk is.
In die gevallen is de kostprijs en het
aanzienlijke drukverlies van dit soort
ventielen een nadeel. Daarnaast zijn
we ook in de afscheidingstechniek
zeer actief.”

Het VALID-project
Bij het VALID-project ontwikkelde het
team computersimulatiemodellen
waarbij het effect van de hydronische
opbouw op het rendement van de
installatie berekend kan worden. Het
computerprogramma kreeg de naam
HYSOP, wat staat voor HYdronic
Simulation and OPtimalisation. De
resultaten van het computermodel
werden ondertussen al gevalideerd
met labotests en toegepast op casestudies. “We zijn tot de conclusie gekomen dat besparingen van 95% op
pompenergie niet ongewoon zijn als
een variabel debiet toegepast wordt”,
zegt Eddy Janssen. “De besparingen
op warmteproductie zijn in procenten niet zo groot, maar als we naar
het aandeel in de totale energiekost
kijken, zijn ze meestal toch belangrijker.” Roel Vandenbulcke vult aan:
“Uit een bepaalde casestudie, meer
bepaald een schoolgebouw met 79
radiatoren en drie verwarmingskrin-

“Besparingen van 95% op pompenergie
zijn niet ongewoon als een variabel debiet
toegepast wordt.”
Eddy Janssen
12
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van morgen
gen, bleek dat de toepassing van de
principes van variabel debiet nauwelijks een meerinvestering vergt, maar
uit de simulatie bleek dat de totale
kost over de ganse levensduur daalt
met 10,5%. Deze daling is te danken
aan energiebesparing op het niveau
van de pompen en de ketels.”

Principes ‘variabel debiet’
Eddy Janssen verduidelijkt de principes van variabel debiet: “Bij een
condensatieketel is het rendement
in de eerste plaats afhankelijk van de
retourtemperatuur. En die wordt sterk
beïnvloed door het debiet. We kunnen de retourtemperatuur verlagen
door grote verwarmingsoppervlakken
(zoals vloerverwarming) te gebruiken, maar er zijn ook goedkopere
manieren. Allereerst moet men alle
onnodige mengpunten vermijden. In
het geval van evenwichtsleidingen
is dat bijvoorbeeld mogelijk door
een goede debietregeling. Verder
moet het debiet op alle plaatsen in
de installatie aangepast zijn aan het
vermogen. Niet alleen bij vollast, maar
ook bij deellast. Debietregeling levert
een aanzienlijk lagere retourtemperatuur dan de regeling van de aanvoertemperatuur, maar bij toepassing
voor een grote groep verbruikers
ontstaat een afwijkende temperatuur
in de verschillende lokalen. Dat zorgt
voor de nodige problemen op vlak
van comfort en efficiëntie. Om dit op
te lossen, ging men in de voorregeling werken met mengschakelingen.
Maar in een poging om de problemen
rond warmteverdeling op te lossen,
werden deze systemen geleidelijk aan
complexer en duurder. Ondertussen
zijn er meer performante naregelingen
beschikbaar. Daarom onderzoeken
we nu in ons nieuwe project of we
de voorregeling weg kunnen laten.
Door de mogelijkheid om lokaal per
lokaal te regelen, rekening houdende

“Ondanks onze nauwe samenwerking met
de bedrijfswereld, blijven we zeer kritisch
en onafhankelijk.”
Roel Vandenbulcke

met wisselende omstandigheden,
voorzien we voordelen als comfortstijging en een belangrijke energiebesparing. Om drukverschillen beter te
beheersen, wordt het distributienet
opgebouwd als een thermisch rooster (thermal grid), in plaats van een
boomstructuur.”

Verwarmingsinstallaties in de
toekomst
Op de vraag over hoe de onderzoeksgroep E&DO verwarmingsinstallaties in de nabije toekomst
ziet evolueren, antwoorden Eddy
Janssen en Roel Vandenbulcke:
“Fouten in een installatie of het concept sleept men tientallen jaren mee,
soms zelfs de hele levensduur. Energiebesparing begint dus al bij het
concept. Wij geloven in het behoud
van de thermo-hydronische netten,
maar deze zullen in schaal moeten

vergroten. Individuele ketels zullen
meer en meer plaats moeten ruimen
voor collectieve stookplaatsen omdat deze veel meer mogelijkheden
bieden voor een efficiëntere warmte
opwekking (WKK, hernieuwbare
energie…). Stadsverwarming wordt
in ons land nauwelijks toegepast,
waardoor heel wat restwarmte uit
de industrie niet kan worden benut.
Een inhaaloperatie zal veel geld en
tijd kosten, maar moet nu al worden
voorbereid. Ook voor deze systemen
verwachten we veel van het Thermal
Grid-concept en van de mogelijkheden van HYSOP om dergelijke
complexe systemen te ontwerpen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het
ontwerpen van installaties in de toekomst zal gebeuren met behulp van
simulatiemodellen, wat de kwaliteit
en de snelheid van de ontwerpen
ten goede zal komen.” n

De resultaten van het HYSOP-model worden uitvoerig
gevalideerd met labotests.
Kiosk – mei 2011
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in woord en beeld

De Caleffi-box
in woord en beeld

A

utomatische ontluchters,
vulsets, vul- en aftapkranen,
luchtafscheiders, expansievatconsoles, … Het zijn
courante artikelen waar u geregeld
gebruik van maakt. Om uw gebruiksgemak te verhogen, bieden we ze
vanaf nu ook aan in makkelijk stapel
bare boxen. Het project kwam tot
stand naar aanleiding van het 50-jarig
bestaan van Caleffi en werd uitvoerig

besproken met de groothandel in
België en Nederland. “Om de proef
op de som te nemen en maximaal rekening te houden met uw behoeften,
vroegen we verschillende installateurs
naar hun mening”, bevestigen Mauro
Manfredi (Marketing Manager) en
Hans Nikolajsen (Technisch Manager) van Caleffi. “Er zijn drie handige
formaten van de box, afhankelijk van
het soort artikel en het aantal dat u

01

02

De boxen worden gevuld bij Caleffi

Gestockeerd in ons magazijn

In het magazijn vullen we de boxen met een realistisch
aantal producten. Zo heeft u altijd een representatief aantal
van een bepaald artikel bij de hand.

Door hun handige formaat kunnen de boxen makkelijk
gestapeld worden.

04

14

bestelt. Zo heeft u het juiste artikel
altijd bij de hand en kunt u snel aan
de slag.” n

05

Makkelijk draagbaar

Handig stapelbaar

De formaten en het ontwerp van de boxen werden zo
gekozen dat ze gemakkelijk meegenomen kunnen worden.
Doordat u de boxen makkelijk kunt stapelen, draagt u
zonder probleem meerdere boxen tegelijk.

Ook in uw bestelwagen stapelt u de boxen snel en
eenvoudig, wat het transport ervan vergemakkelijkt.
Bovendien houdt u alle exemplaren van een artikel
makkelijk bij elkaar.

|
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Tips & Tricks
Automatische ontluchters

Caleffi-box
Een hele reeks van producten wordt nu tegen
unieke prijzen aangeboden in de Caleffi-boxen.
De actie loopt tot 31 december 2011. Informeer
ernaar bij uw vakgroothandel. Voor vragen over de
Caleffi-box kunt u met ons contact opnemen via
het antwoordblad.

Automatische ontluchters zijn ontworpen om
opgehoopte lucht te verwijderen uit verwarmings- en koelingssystemen, zonder dat u
handmatig hoeft in te grijpen. Ze voorkomen
schadelijke verschijnselen als corrosie,
luchtzakken en cavitatie in de circulatie
pompen, die de levensduur en prestaties
van een installatie kunnen beïnvloeden.

MINICAL® serie
De MINICAL® serie 502132 (3/8”) en 502142
(1/2”) zijn standaard voorzien van een hygroscopisch veiligheidskapje waarin schijfjes
gemonteerd zitten die vervaardigd zijn uit
een cellulosevezel. Deze schijfjes verdubbelen in volume zodra ze in contact komen
met water en sluiten zo de klep af. Op deze
manier wordt eventuele schade door lekkage
vermeden.

03
Verkoop van de boxen in de vakgroothandel
In de vakgroothandel kunt u de boxen aankopen.
Het formaat van de box varieert naargelang het artikel en
het aantal dat u aankoopt.

Voor een goede werking
dient u dit veiligheidskapje
handvast aan te draaien.

MINICAL®
serie 502132

06
Herbruikbaar, met handig label
U neemt de boxen mee van en naar de werf. De boxen zijn
ook gelabeld waardoor u achteraf allerhande materialen in
de boxen kunt bewaren en in 1 oogopslag kunt zien welke
artikelen zich in de box bevinden.

MINICAL®
serie 502142
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“

Last van lucht of vuil in uw installatie?
Problemen met cavitatie?
Ik voorkom het door Caleffi lucht- en
vuilafscheiders te installeren!

”

OPLOSSINGEN ZONDER GRENZEN
50 jaar Caleffi betekent 50
jaar van groei, innovatie en
oplossingen voor vandaag en
morgen.
•
•
•
•
Verwarming

Controle

www.caleffi.nl

Watertechnologie

Warmtesystemen

www.caleffi.be

Hernieuwbare
energie

Wereldwijd actief
Distributie in 70 landen
Assortiment van 8000 producten
ISO gecertificeerde kwaliteit
(UNI EN ISO 9001:2008)

