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Op weg naar kant-en-klare,
energie-efficiënte oplossingen

A

lsmaar meer krijgen we vragen over kant-en-klare pakketten en systemen.
Oplossingen die eenvoudig te installeren zijn. Alles-in-één, klaar voor direct
gebruik.

Waar producten vroeger meestal afzonderlijk geproduceerd en verdeeld werden,
wordt het steeds belangrijker om ‘plug & play’-oplossingen aan te bieden. We zijn
ons daarvan bewust en zijn stilaan geëvolueerd van een fabrikant met een assortiment
appendages voor verwarming en sanitaire toepassingen naar een fabrikant met een
uitgebreid aanbod voorgemonteerde pakketten voor installateurs.
Een andere trend, die al langer zijn intrede gemaakt had, is die van de energiezuinige
oplossingen. Er is duidelijk een verhoogde aandacht voor efficiënte oplossingen,
met duurzaamheid en kostenbesparing als belangrijkste drijfveren. De trend zet zich
bovendien door bij zowel bestaande als nieuwe installaties en wordt uiteraard extra
gestimuleerd door de opgelegde doelstellingen vanuit lokale overheden en Europa.
Bij Caleffi trachten we steeds mee te denken met u. We vertrekken telkens vanuit de
probleemstelling om u de meest geschikte oplossing te kunnen bieden. Doorheen het
volledige traject of project. In deze Kiosk zetten we graag enkele van zo’n projecten
in de kijker. En laten we u kennis maken met een aantal nieuwe, energiezuinige
systemen voor stadsverwarming en centrale stookplaatsen.

Veel leesplezier.
Walter Schincariol
General Manager

“ We vertrekken telkens vanuit de
probleemstelling om u de meest geschikte
oplossing te kunnen bieden.”
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NieuwsfLASH

Weetje

Legionellabacterie
rukt op in
2010

Uitgelicht

1.335.000
euro naar
kankeronderzoek

Tijdens het Hemelvaartweekend vond de ‘1000 km van
Kom op tegen Kanker’ plaats. De ‘1000 kilometer’ is naast
een steunbetuiging in de eerste plaats een sportieve manier
om geld in te zamelen voor de wetenschappelijke strijd
tegen kanker. Elk deelnemend team engageert zich immers
om 5000 euro in te zamelen.

In 2010 werden in Nederland bijna
dubbel zoveel legionellabesmettingen
vastgesteld als het jaar voordien, 473
ten opzichte van 256 in 2009. Naar
de oorzaak is het voorlopig nog in het
duister tasten, er zijn geen besmettingsbronnen gevonden die de stijging
kunnen verklaren. De forse stijging van
het aantal besmettingen staat in schril
contrast met de lichte vooruitgang die
geboekt werd bij de controle van drinkwaterinstallaties. Voldeed in 2009 48 %
van de onderzochte locaties geheel of
bijna aan de wettelijke eisen, in 2010
was dat 51 %. n

Volgens Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma is het moeilijk
om maatregelen te treffen, aangezien de
oorzaak van de stijging tot op heden niet
aan te wijzen is.

General Manager Walter Schincariol (rechts) kan terecht
trots zijn op de prestaties van Team Caleffi.

Deze tweede editie bracht maar liefst 276 wielerteams
aan de start, die het totaalbedrag van 1.335.000 euro bij
elkaar fietsten. Onder hen Team Caleffi, dat samen met
co-sponsors groothandel Varey, groothandel Vanden Bergh
en installatiebedrijf Jimmy D’Hondt de ‘1000 km’ succesvol
wist af te ronden. En zo een steentje heeft kunnen bijdragen aan het goede doel. n
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Beursnieuws

Beleid

Vlaamse overheid
zet in op groene
warmte

Beurskalender
Het najaar staat traditioneel synoniem voor vakbeurzen,
en ook dit jaar is dat niet anders. Met HVAC easyFairs in
Brussel en de Installatie Vakbeurs in Hardenberg had
Caleffi twee beurzen in september met stip aangeduid
in de agenda. Caleffi stelde er zijn belangrijkste product
vernieuwingen voor, onder meer het gamma van de nieuwe
distributie-units voor stadsverwarming of centrale stookplaatsen en de programma’s rond hernieuwbare energie.
Hebt u ons gemist, of had u geen tijd om ons een bezoekje
te brengen? Geen nood. In de komende maanden tekenen
wij ook present op de onderstaande beurzen. n
Meer info of toegangskaarten kunt u aanvragen op
www.caleffi.be of www.caleffi.nl.

Aquarama, Brabanthal

Met het ‘Actieplan Groene Warmte’ stimuleert de Vlaamse overheid investeringen in
de productie van groene warmte, de warmte
op basis van hernieuwbare energiebronnen.
Er komt onder meer een steunmechanisme
voor grote industriële installaties van groene
warmte. Het gaat zowel om warmteopwekking
via de verbranding van biomassa en -gas als
om warmteproductie op basis van zonneenergie (via zonneboilers) en de benutting van
warmte uit de ondergrond of omgevingslucht
(via warmtepompen). Ook voor gezinnen en
kmo’s zijn er energiepremies die zonneboilers
en warmtepompen moeten aanmoedigen. n

In de marge

7,31 sec
Meer had Aaron Voermans van installatie
bedrijf Weijs-Voermans niet nodig om een
thermostaatkop en onderblok op een radiator
te monteren. Aaron won met deze recordtijd
het wedstrijdje ‘snel installeren’ dat Caleffi
samen met groothandel Saniceve tijdens
de beurs van Venray georganiseerd had.
De prijs was een Bongobon ter waarde van
200 euro. n

16/11/2011

Leuven (BE),
www.aquarama.be

Energies+, WEX

18/11/2011 – 20/11/2011

Marche-en-Famenne (BE)
www.energiesplus.be

VSK Utrecht, Jaarbeurs

06/02/2012 – 10/02/2012

Utrecht (NL)
www.vsk.nl
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project in de kijker

Nieuwe toekomst voor Ko
Kolderbos is een multiculturele sociale woonwijk in de bosrijke omgeving ten zuiden van Genk.
Zo’n 70 appartementsblokken en 400 gezinswoningen bepalen er het landschap en vormen een
thuis voor om en bij de 3000 Genkenaars. In 2006 startte sociale huisvestingsmaatschappij
‘Nieuw Dak’ met de renovatie van de appartementen. Het stond voor een van zijn meest
ambitieuze renovatieprojecten en selecteerde daarvoor zorgvuldig de nodige partners.
Enkel de muren blijven overeind
Dat het om grondige renovatiewerken gaat, bewijst
de tijdsspanne van het project. De renovatie werd in
verschillende fases opgedeeld en zal over een periode
van 15 jaar lopen. ‘Tijdens de renovatie zetten we de
appartementen meteen volledig op punt. In principe
blijven enkel de muren overeind. Elektrische leidingen
en toestellen, sanitair, keukenmeubilair, binnenschrijnwerk, vloeren, dakbedekking… alles wordt volledig
vernieuwd. Om de hinder bij de bewoners tot een

“Dankzij de know how en
de kwaliteitsvolle producten van
Caleffi konden we een systeem
uittekenen dat perfect aansluit op
de noden van dit project.”
Christophe Boexstaens

minimum te beperken, kunnen ze tijdens die periode
in wisselappartementen terecht’, luidt het bij Renotec,
hoofdaannemer van het project.

Energiezuinige keuzes
Met de renovatie worden de woningen meteen ook
energiezuinig gemaakt. Naast isolerende beglazing
wordt elk appartement uitgerust met een zonneboiler.
Die zal mee instaan voor de verwarming van de woning
en van het sanitaire water. De elektrische verwarming
die er tot dan lag, verdwijnt volledig en wordt ver
vangen door een centrale verwarming op aardgas.
Voor het spoelen van de toiletten wordt regenwater
gebruikt dat opgevangen wordt in grote bekkens.

Totaaloplossing voor zonthermische energie
Om de appartementen van zonthermische energie te
voorzien, werd voor elk appartement een zonneboiler
in combinatie met een gaswandketel geïnstalleerd.
Alle componenten van het zonneboilersysteem werden
geleverd door IZEN Energy Systems, een bedrijf
gespecialiseerd in hernieuwbare energieoplossingen

Oplossingen van Caleffi in het project
01

Automatische ontluchter - serie 250
De automatische ontluchter op het
zonnepaneel op het dak is bestendig
tegen hoge temperaturen (tot 180°C)
en kan tot 50 % glycol aan om een
optimale werking bij zowel hoge
als lage buitentemperaturen te
garanderen.
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02 108 solar circulatiegroepen - serie 269
De circulatiegroep zorgt voor de
circulatie van het warmtegeleidende
medium glycol tussen het opslagvat
en de zonthermische collectoren.
Dankzij de Solar pompgroep is het
systeem makkelijk op te vullen en te
controleren op een correcte werking.

olderbos
dat al 25 jaar ervaring op de teller heeft staan. IZEN
leverde de zonneboiler en -panelen, en koos op zijn
beurt voor de Solar circulatiegroepen van Caleffi als
essentieel onderdeel van het systeem.

IZEN

Solar circulatiegroep als basis
voor drukgevuld zonneboilersysteem
De keuze voor de Solar circulatiegroepen van Caleffi
kwam er niet zomaar. ‘Op de bouwbeurs in Utrecht
zijn we voor het eerst in contact gekomen met Caleffi’,
vertelt Christophe Boexstaens, Head Engineering
HVAC bij IZEN. ‘En we waren meteen overtuigd van
hun kwaliteitsvolle producten. Caleffi produceert al
meer dan 50 jaar onderdelen voor centrale verwarmingsinstallaties en het bedrijf behoort internationaal
tot de belangrijkste fabrikanten.’
‘Maar daar houdt het niet op’, gaat hij verder. ‘Voor
het project in Kolderbos moesten we een oplossing op
maat uittekenen. Glenn Bammens, Product Manager
bij Caleffi, heeft meegezocht naar de beste oplossing
en de meest geschikte producten.’ Uiteindelijk is de
keuze gevallen op een drukgevuld zonneboilersysteem
op basis van Solar circulatiegroepen. Christophe licht
de keuze toe: ‘We konden simpelweg niet rond de
unieke voordelen van de Solar circulatiegroep. De groep
verzamelt alle essentiële componenten in één kanten-klare oplossing, is standaard geïsoleerd en laat het
inregelen via een debietmeter toe, waarbij je het juiste
debiet gemakkelijk kunt aflezen. De prijs-kwaliteitverhouding gaf de definitieve doorslag.’ n

Solar circulatiegroep
269 onder de loep
Caleffi brengt met de Solar circulatiegroep verschillende
componenten samen tot één kant-en-klare oplossing:
01 Handmatige ontluchter 3/8”
02 Solar veiligheidsklep
03 Circulatiepomp ups 15-65
04 Debietmeter
05 Vul- en aftapkraan

IZEN Energy Systems
• Opgericht in 1987
• Gespecialiseerd in hernieuwbare energieoplossingen
• Zowel kleine, residentiële systemen als grote,
industriële projecten
• Van ontwerp tot uitvoering

Een sterk staaltje teamwerk
• Nieuw Dak, de sociale huisvestingsmaatschappij,
kiest Renotec als hoofdaannemer.
• Renotec kiest IZEN als leverancier van het
zonneboilersysteem en installeert het.
• IZEN werkt samen met Caleffi het concept van
het systeem uit en levert de materialen.

meer info: ww.callefi.be
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focus

Collectief verwarmen
voor individueel comfort
Om het vooropgestelde E-peil bij nieuwbouw en verbouwingen in de toekomst te kunnen
realiseren, zullen we verplicht worden om meer warmtebronnen op hernieuwbare energie
te gebruiken, zoals zonneboilers, warmtepompen, warmtekrachtkoppelingen of pelletketels.
We zullen er ook reeds vanaf het ontwerp van de installatie rekening mee moeten houden dat
leidingverliezen in de installatie tot een minimum beperkt moeten worden. Deze factoren zorgen
ervoor dat het principe van collectief verwarmen steeds meer aan belang wint.
Naar een centrale ketel met distributie-units
Voor grotere residentiële projecten – denk onder meer
aan sociale woningbouw, appartementen, rust- en
verzorgingstehuizen en vakantiewoningen – zullen aparte
condenserende gaswandketels langzaam maar zeker
verdwijnen. Hoofdreden is het beperkte rendement
van de individuele gaswandketel in vergelijking met het

rendement van een centrale ketel. Een centrale ketel
in combinatie met een alternatieve energiebron levert
bovendien extra voordeel op bij het berekenen van het
E-peil.
Distributie-units nemen de gevraagde hoeveelheid CVwater van de centrale ketel of stadsverwarming af om

De SAT K – units
De SAT K - units worden geleverd met een warmtewisselaar van 40 kW voor de productie van sanitair warm water. Afhankelijk
van het type stookplaats en het type verwarmingsinstallatie in de woning kan het model van de SAT K aangepast worden om een
optimaal rendement te bekomen.

Voordelen van de SAT-distributie-units
• Energiebesparing en comfort
• Lokale productie van sanitair warm water
• Elektronische instelling van verwarming
en sanitair warm water
• Compacte afmetingen en beperkt gewicht
• Attractief design: eenvoudig te integreren
in het interieur van de woning

8
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de SAT K20 voor installaties met
een centrale stookplaats

de SAT K30 voor stadsverwarmingsinstallaties met
gescheiden systemen

aan de verwarmingsbehoefte te voldoen en maken
door middel van een warmtewisselaar ter plekke de
gevraagde hoeveelheid sanitair warm water aan. Zo
garanderen ze voldoende comfort voor elke gebruiker
van de verwarmingsinstallatie. Vaak worden deze units
voorzien van energiemeters zodat de kosten voor
verwarming en warm water eenvoudig en zonder discussie aangerekend kunnen worden. Maar er zijn nog
meer voordelen. De installatiekosten voor gasleidingen
en schoorstenen zullen veel lager worden en ook de
jaarlijkse onderhoudskosten voor de installatie zullen
verminderen. En de installatie wordt veel veiliger. De
kans op CO-vergiftiging of een gasontploffing wordt
immers geminimaliseerd.

SAT K20 en SAT K30
Caleffi startte in de jaren 70 al met de ontwikkeling
en de productie van distributie-units. In het voorjaar
van 2011 werden op de ISH-beurs in Frankfurt nu de
jongste telgen uit de familie voorgesteld : de SAT K20
voor installaties met een centrale stookplaats en de
SAT K30 voor stadsverwarmingsinstallaties. Belangrijkste vernieuwing is de miniaturisatie van de unit. Waar
distributie-units vroeger al gauw de afmetingen van
een gaswandketel aannamen, zijn de afmetingen nu
gereduceerd tot een maximale breedte van 550 mm
en een maximale hoogte van 630 mm. Het gewicht
bedraagt nog maximaal 19 kg. Hierdoor kan hij perfect
in een standaard keukenkast ingebouwd worden. De
tweede belangrijke troef is de elektronische controleunit. Die laat toe de temperatuur van het verwarmingswater en het sanitair warm water eenvoudig in
te stellen en aan te passen. Daarnaast wordt het ook
mogelijk om de prioriteit van het sanitair warm water
in te stellen. Daar waar iedereen gewoon is om bij het
produceren van sanitair water geen water meer te
hebben voor verwarming (100% prioriteit), kan bij de
SAT K de prioriteit aangepast worden tot 70%. Bij
langdurig gebruik van sanitair warm water kan de
woning zo toch nog verwarmd worden. n

De mening van expert
Paul De Schepper
We polsten naar de mening van Paul De Schepper over centrale
ketels en distributie-units in het kader van de Belgische EPCregelgeving. De Schepper is ervan overtuigd dat, in een woonblok met pakweg 20 appartementen, een collectieve instalatie
met condensatieketel energie-efficiënter is ten opzichte van
individuele condenserende gaswandketels. ‘Momenteel is het
echter zo dat de EPC-scores voor collectieve installaties in
het nadeel zijn, omdat de EPC-berekeningssoftware enkele
voordelen van de collectieve verwarming niet opneemt. Maar
in de toekomst zullen, door het streven naar bijna nul-energie
woningen, duurzame energiebronnen steeds meer aan belang
winnen. En dat zet de deur voor collectieve verwarmings
systemen en distributie-units natuurlijk wagenwijd open.’
Naast het E-peil, spelen ook subsidies een belangrijke rol voor
de bouwheer. ‘En die financiële tegemoetkomingen kunnen
de keuze voor een collectief verwarmingssysteem met een
duurzame energiebron heel aantrekkelijk maken. In België
hebben we twee soorten subsidies. Enerzijds is er een fiscaal
voordeel, namelijk 40 % van het factuurbedrag met een
(jaarlijks geïndexeerd) maximumbedrag. Anderzijds
bestaat er een premiesysteem van de netbeheerder,
maar dat varieert naargelang het project.’

Paul De Schepper
Docent aan de Katholieke
Hogeschool Kempen en
energiedeskundige type A, B en C

meer info: www.energiesparen.be
of bij een energiedeskundige
Kiosk – oktober 2011
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Project in de kijker

Grootse uitdagingen
voor Spoorzone Delft
Delft vormt sinds enkele jaren het decor van ambitieuze werkzaamheden. Een ingrijpende
verplaatsing van het treinspoor en de herinrichting van de openbare ruimte rond het Centraal Station
herschiepen het historische centrum in een enorme bouwplaats.
Knelpunten
De spoorlijn in Delft is aangelegd in
de negentiende eeuw en loopt langs
de historische binnenstad. Door de
toename van het treinverkeer werd
de spoorwegovergang een steeds
grotere barrière in de stad. In de
jaren zestig werd een treinviaduct
onder het spoor aangelegd, maar
het viaduct groeide op zijn beurt uit
tot een nieuw knelpunt. Het was
niet berekend op het toekomstige
treinverkeer en vormt een flessenhals
voor de 350 treinen die er dagelijks
passeren. Daarnaast veroorzaakt het
treinverkeer in het viaduct geluids
overlast voor de omwonenden,
ontsiert het viaduct het historische
stadsbeeld en levert het veiligheidsrisico’s op. Bovendien is het Delftse
station krap en voldoet het niet meer
aan de eisen van deze tijd.

Naar een duurzame oplossing
Om aan die problemen tegemoet
te komen, wordt gekozen voor de
aanleg van een spoortunnel met vier
sporen, een verdubbeling van het huidige aantal. De keuze voor een tunnel
maakt een grondige bovengrondse
opwaardering van de stationsbuurt
mogelijk. Voor de herontwikkeling
10
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van de Spoorzone in Delft werd
vertrokken uit de volgende ideeën:
• Leefbaarheid en
ophef van barrières
De spoortunnel maakt een einde
aan de overlast door het treinverkeer. De wijken aan weerszijden
van het spoor sluiten beter op
elkaar aan.
• Aantrekkelijke binnenstadsrand
De westrand van de binnenstad
wordt aantrekkelijker, met ruimte
voor groen en water: op de spoortunnel komt een ruim stadspark.
• Ruimte voor nieuwbouw
Er ontstaat ruimte voor ongeveer
1500 woningen en 50.000 m2
kantoorruimte.
• Centraal knooppunt
voor openbaar vervoer
Het ruime en goed bereikbare
ondergrondse treinstation wordt
gebouwd als onderdeel van een
compact knooppunt voor openbaar vervoer. De spoortunnel biedt
ruimte voor een uitbreiding naar
vier sporen, om in te spelen op de
toename van het treinverkeer.

CrommeLijn
De bouw van de spoortunnel werd
gegund aan de aannemerscombinatie ‘CrommeLijn’. Naast de
bouw van de spoortunnel van 2,3
kilometer bestaat hun opdracht uit
de bouw van het ondergrondse
station, de ondergrondse fietsenstalling en de parkeergarage langs de
Spoorsingel. Ze staan ook in voor
het bouwrijp maken van het gehele
plangebied en een groot deel van de
bovengrondse inrichting.

Droge brandblusinstallatie
In het station moet een (droge)
brandblusinstallatie worden aangelegd. ImProvia, een technische
ondernemersgroep gespecialiseerd
in engineering, project-, kennis- en
onderhoudsmanagement, verzorgt
het ontwerp en de keuze van componenten als pompen, appendages
enz. Dat deed het samen met
Dynatech, een praktijkgericht
advies- en ingenieursbureau actief
in het ontwikkelen van zowel
specialistische als multidisciplinaire
oplossingen voor vraagstukken
rond eenvoudige tot complexe en
geïntegreerde technische systemen,
processen en producten. n

X

Q&A met Ir. Dirk Van Duijn, Algemeen Directeur bij Dynatech
Met welke opdracht zijn jullie
bij het project betrokken geraakt?
Onze opdrachtgever ImProvia contacteerde ons met de
volgende probleemstelling. Het blussysteem bestaat uit
4 leidingen, die normaal droog staan. Twee redundante
pompensets moeten het systeem bij inschakeling binnen de
gestelde tijd opvullen en onder druk zetten. Daarbij worden
ze gelijktijdig gestart en gevoed vanuit een hoger gelegen
vaart. Ze ondervinden nauwelijks leidingweerstand waardoor
het debiet veel te groot wordt en het werkpunt ver buiten de
pompkromme komt te liggen. Het pomprendement is dan zeer
laag en de stroomopname zou daardoor veel te hoog oplopen.
Per pomp is een maximaal elektrisch vermogen van 90 kW
beschikbaar. Dit houdt in dat ongeacht de vullingsgraad per
pomp maximaal 280 – 290 m3/u mag worden verpompt.

Jullie zagen een oplossing in de automatische
debietregelaar AUTOFLOW® van Caleffi?
Klopt. Toen ik online zocht naar debietregelaars, belandde ik
op de site van Caleffi. Ik zag meteen het potentieel van de
automatische debietregelaar.

Hij begrenst automatisch het debiet en houdt het werkpunt
binnen de pompkromme waardoor het maximaal beschikbare
vermogen niet overschreden wordt. Simulaties van het in
WANDA-geschematiseerde pompleidingsysteem wezen uit dat
de ‘zelfdenkende’ DN300-debietregelaar in zowel stationaire
als niet-stationaire omstandigheden de meest robuuste en
regeltechnisch verantwoorde oplossing is.
Caleffi speelde bovendien een prima ondersteunende en
meedenkende rol. En daarbij spaarden ze kosten noch moeite.
Voor gespecialiseerde, inhoudelijke vragen – met name over
het gedrag van de regelaar buiten het reguliere werkgebied –
waar niet direct een standaardantwoord op was, deden onze
contactpersonen een beroep op de kennis van de fabriek in
Italië.

Waarom de automatische debietregelaar en
bijvoorbeeld niet toerengeregelde pompen
of de doorlaat elektronisch regelen?
Hier kan ik kort op antwoorden: robuustheid. Elektronica komt
de degelijkheid van het systeem en daarmee het faalrisico
niet ten goede. We hebben het systeem opgezet als een puur
functioneel systeem, zonder enige ‘luxe’. Immers, techniek die
er niet in zit, kan ook niet kapot. Het feit dat wij in de techniek
overwegend ‘mechanisch’ opgevoed zijn, speelde ongetwijfeld
ook een rol.

Caleffi speelde een prima ondersteunende
en meedenkende rol. En daarbij
spaarden ze kosten noch moeite.
Dirk Van Duijn

De oplossing van Caleffi in het project
AUTOFLOW® - serie 103
Automatische debietregelaar met flensaansluitingen
• Lichaam van gietijzer
• AUTOFLOW®-patroon van RVS
• Geleverd met flenzen EN 1092-1 (PN 16),
trekstangen, dichtingen en meetadapters
• Beschikbaar tot DN 350

meer info: ww.callefi.nl
Kiosk – oktober 2011
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SAMENWERKING

Energie-efficiëntie met aardwarmte
De troeven van energiezuinig bouwen staan niet ter
discussie. Door onze CO2-uitstoot te verlagen, dragen we bij
aan een duurzamer leefmilieu en door minder te verbruiken,
besparen we op onze verbruikskosten. En we hoeven zelfs
niet eens aan comfort in te boeten.

Op zoek naar alternatieve
verwarmingsinstallaties
De vraag naar energie-efficiënte
woningen zal in de komende jaren
alleen maar toenemen. Een trend
die in de hand gewerkt wordt door
het stijgende belang van energie
certificaten. Zij geven op basis van
een scoresysteem aan hoe energie
zuinig een woning is. En vooral
verwarmingsinstallaties blijken een
grote invloed te hebben op het

energieverbruik. Geothermie of
aardwarmte wordt steeds vaker naar
voren geschoven als hét alternatief
voor fossiele brandstoffen.

Strategische samenwerking
Om een totaaloplossing op vlak van
aardwarmtesystemen te kunnen
aanbieden, gingen Feba Warmtepompen & Advies, BOMAR Bronboringen & Aardwarmtesystemen
en Caleffi een strategische samenwerking aan. Zowel Feba als Bomar
zetten hoog in op kwaliteit. Dat start
al bij het maken van een berekening
van het grondsysteem met behulp
van ISSO 73 en trekt zich door in de
keuze van de verdeler.

Feba Warmtepompen & Advies
Geothermie duidt op de hogere
temperaturen van de dieper gelegen
aardlagen ten opzichte van ons
aardoppervlak. Door middel van
een warmtepomp kan die warmte
uit de aarde onttrokken worden en
kan energie opgewekt worden.

Feba Warmtepompen & Advies is
een adviesbureau voor particulieren
en installateurs. Feba adviseert over
de keuze van het bronsysteem, de
warmtepomp, het afgiftesysteem
en de naregeling. Op de Wascojubileumbeurs werden de eerste

De oplossingen van Caleffi
Aardwarmtesystemen kunnen gebaseerd zijn op een open bron of op verticale of horizontale bodemwisselaars.
Voor die laatste groep levert Caleffi bronverdelers met drie inregelmethodes.

01

02

03

De oplossing voor de experts

De flexibele oplossing

De basisoplossing

• Inregeling volgens het
vortex-principe
• Horizontale en verticale
installatie mogelijk

• Inregeling door middel
van strangregelventielen
• Horizontale en verticale
installatie mogelijk

• Inregeling met behulp
van debietmeters
• Enkel verticale installatie
mogelijk

De Geo-verdeelunit van Caleffi is modulair opgebouwd. Dat betekent dat de verdeler aan het gewenste aantal kringen kan
worden aangepast, van twee tot acht. De Geo-verdeelunit is opgebouwd uit dubbelwandige, isolerende kunststof verdeelstukken.
Hij is leverbaar in de 3 verschillende inregelmethodes en in 3 verschillende bronzijdige aansluitmaten (25, 32 en 40 mm).
12
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contacten met Caleffi gelegd,
waarna Feba de opgedane info
deelde met Bomar Bronboringen.

Bomar Bronboringen
& Aardwarmtesystemen
Bomar Bronboringen & Aardwarmtesystemen richt zich op het
uitvoeren van het buitenwerk van
een aardwarmtesysteem. Het voert
de capaciteitsberekening uit, doet
de bronboring, legt de bronnen
aan, plaatst de bronpompen en/of
de bodemwisselaars en brengt het
systeem tot in de woning. Bomar
boort met een zelf ontwikkelde
spuitboorinstallatie en maakt gebruik
van hoogwaardige materialen. n

Bomar richt zich op het uitvoeren van het
buitenwerk van een aardwarmtesysteem.

De voordelen van de vortex-debietinregelmethode
De keuze van Bomar voor de Caleffi verdeelcollectoren met
de vortex-debietinregelmethode biedt hen volgende voordelen:
• Onbevoegden kunnen de instelling na de installatie niet (laten)
veranderen. Een ondeskundige inregeling zou de werking van
de warmtepomp, het bronsysteem en het rendement namelijk
negatief beïnvloeden.
• De dubbelwandige uitvoering maakt isoleren overbodig.
• Door de keuze voor de vortex-methode, behoudt Bomar de flexibiliteit
van het horizontaal of verticaal monteren van de verdeler of collector.

Vortex-debietinregelmethode
De kringen worden ingesteld met behulp van een speciaal meetapparaat dat met
elektromagnetische velden en piëzo-elektrische sensoren werkt. Enkel met het
meetapparaat en de juiste sensoren kunnen de instellingen nadien veranderd worden.
De methode is dus uiterst interessant om wijzigingen door onbevoegden te vermijden.

Kiosk – oktober 2011
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in woord en beeld

De nieuwe
catalogus is er!

B

ij Caleffi trekken we de kaart van
de toekomst. Het spreekt dan ook
voor zich dat we met ons product
assortiment volop inzetten op
energie-efficiënte installaties.
Daarom hebben we ons gamma producten
substantieel uitgebreid. Om die uitbreiding
overzichtelijk aan u voor te stellen, lanceren

Naast de gebruikelijke
onderdelen voor verwarming
en sanitaire toepassingen,
bevat de catalogus nu ook
hoofdstukken rond solaren biomassa-installaties.

we een nieuwe catalogus. Naast de gebruikelijke onderdelen voor verwarming en
sanitaire toepassingen, bevat de catalogus
nu ook hoofdstukken rond geo-, solaren biomassa-installaties. Maar ook de
distributie-units voor centrale stookplaatsen
en stadsverwarming krijgen een prominente
plaats, net als het uitgebreide aanbod van
voorgemonteerde collectoren. n
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Bestel nu gratis
onze nieuwe catalogus
• Vul het bijgevoegde faxformulier in
• Stuur een mailtje naar info@caleffi.nl
• Of download de digitale versie op onze website

798

Voor keuze van verdelerkast zie pag. 5.6
Pour choix du coffret voir page 5.6
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Tips & Tricks
Zowel moderne als traditionele kranen hebben te kampen met een waterslag
telkens de kraan open- of dichtgedraaid wordt. De plotse onderbreking
van de waterstroming zorgt voor hoge drukpieken in de leidingen en een
blijvende verhoogde druk in de installatie. Daardoor zullen drukgevoelige
onderdelen als reduceerventielen (drukverminderaars), terugslagkleppen
en terugstroombeveiligers sneller verslijten en kunnen lekken ontstaan.
Vooral snelsluitende ventielen van ééngreeps- of zelfsluitende kranen en
magneetventielen van wasmachines of vaatwassers zijn er gevoelig voor.

Waterslagdemper ‘Antishock’
Artikelnummer 525040
met PTFE-dichting
Voor aansluiting op een verdeler of T-stuk
• Aansluiting 1/2”
• KIWA-gekeurd
Het aanbod van voorgemonteerde collectoren
werd uitgebreid. Zo zijn
er nu versies van staal,
messing en kunststof.

Artikelnummer 525150
met wartel
Voor rechtstreekse aansluiting op
een dubbeldienst- of hoekstopkraan
• Aansluiting 3/4” of 3/8”
• KIWA-gekeurd

5

LLECTOR VOOR VLOERVERWARMING /
EMBLÉ POUR CHAUFFAGE DE SOL

Onze tips voor een efficiënt gebruik

668...S1
Voorgemonteerde collector.
Collecteur pré-assemblé.
Pmax.: 10 bar.
t°min.÷max.: 0÷80°C.
Bestaande uit:
- aanvoercollector met geïntegreerde debietmeters en inregelventielen;
- retourcollector met afsluiters geschikt voor elektrothermische bediening;
- eindgroepen voorzien van kogelkranen (multipositie),
automatische ontluchters en vul- en aftapkraan;
- kit met excentrische bypass voorzien van aansluiting;
- kogelafsluiters;
- draagbeugels voor montage in verdelerkasten of tegen de wand.
Composé de:
- 1 collecteur départ avec débitmètre et vannes de réglage de débit
incorporées;
- 1 collecteur retour avec vannes d’arrêt pouvant recevoir
une tête électrothermique;
- ensemble de terminaison avec vanne à sphère multiposition,
avec purgeur d’air automatique et robinet d’alimentation/vidange;
- kit de by-pass avec tube de raccordement;
- vannes d’arrêt à sphère;
- supports pour fixation au coffret ou au mur.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aanvoercollector
De aanvoercollector is uitgerust met ingebouwde debietmeters en
inregelventielen.
Door middel van de regelklep met speciale conische afsluiter kan het
debiet naar de afzonderlijke circuits nauwkeurig op de gewenste
waarde worden geregeld. Deze waarde kan rechtstreeks worden afgelezen
van de afzonderlijke debietmeter met een schaal van 1÷5 l/min.
Collecteur départ
Le collecteur départ est équipé de débitmètres et de vannes de
réglage incorporées.
La vanne de réglage dotée d’un obturateur conique permet de régler
le débit de chaque circuit avec précision sur la valeur choisie, valeur
affichée directement sur chaque débitmètre, échelle 1÷5 l/min.

ALEFFI

De waterslagdemper ‘Antishock’ werd speciaal ontworpen om aan deze problemen
tegemoet te komen. De onderstaande tips zetten je alvast op weg naar de meest
efficiënte en economische oplossing.
• Plaats een waterslagdemper op elke warmwater- en koudwaterverdeler. Hoe
dichter je de waterslagdemper bij de bij de oorzaak van de waterslag kunt
installeren, hoe beter de resultaten.
• Combineer de installatie van elke waterslagdemper ‘Antishock’ met een
reduceerventiel (drukverminderaar). Stel het ventiel in op 3 bar. Bij deze druk
is er geen stilstaand water in de waterslagdemper. Zo sluit je het risico op
bacteriegroei in het drinkwater uit.

De voordelen van de waterslagdemper ‘Antishock’
• Vangt drukpieken tot 50 bar op, dankzij een roestvrij stalen veer.
• Is niet onderhevig aan slijtage, aangezien de zuiger uit hoogwaardig
polymeer vervaardigd is.
• Heeft compacte afmetingen en is eenvoudig te installeren.
• Voorkomt bacterievorming, aangezien er geen stilstaand water is.

meer info: www.caleffi.be of www.caleffi.nl
Kiosk – oktober 2011
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50 JAAR CALEFFI:
U VIERT MEE!

BOXPROMOTIES OP TOPARTIKELEN
Actie
• Van ontluchters, lucht- en
vuilafscheiders tot
expansievatconsoles
• Unieke prijzen
• Makkelijk stapelbare boxen
met handige labelmogelijkheid

VRAAG eRNAAR BiJ UW
VAKGROOtHANDeL
Meer weten?
Surf naar www.caleffi.nl - www.caleffi.be
Actie geldig tot 31/12/2011 of zolAng de voorrAAd strekt

