Halfjaarlijkse publicatie rond verwarming en watertechnologie I nummer 17 I april 2012

Buitengewoon
bouwen voor BSBO
Meten is weten,
ook voor energie

Dossier Biomassa

Meer dan ooit een hot topic

X

INHOUD

Project in de kijker

06

Buitengewoon bouwen
voor BSBO

Focus

Dossier

Biomassa, meer dan
ooit een hot topic

12

Meten is weten,
ook voor energie

08

Nieuwsflash

04

Project BSBO

06

Dossier Biomassa

08

Biomassa in de praktijk

11

Meten is weten

12

Tips & Tricks

14

Caleffi is een leidinggevend bedrijf in de ontwikkeling en productie van componenten
voor centrale verwarming, watertechnologie en hernieuwbare energie.
Adres

Contact Nederland

Contact België

Moesdijk 10-12
P.O. Box 10357
NL-6000 GJ Weert

info.nl@caleffi.nl I www.caleffi.nl
tel.: +31 495 54 77 33
fax: +31 495 54 84 02

info.be@caleffi.be I www.caleffi.be
tel.: +32 89 38 68 68
fax: +32 89 38 54 00

Redactie: Patrick Hagen, Marc Heusinkveld, Romina Schincariol I Eindredactie: Mauro Manfredi I Ontwerp en realisatie: Cypres, Leuven I V.U. Caleffi International

2

|

Kiosk – april 2012

X

Rationeel omgaan met energie?
Een noodzaak!

N

ooit eerder zagen gezinnen zo’n groot percentage van het gezinsbudget aan energie
en brandstof opgaan. Nooit eerder kwamen zo veel bedrijven in de problemen door
de stijgende kosten voor energie en transport. Rationeel omgaan met energie is niet
langer een keuze, het is een noodzaak!
Het alternatief dat we allemaal kennen, maar nog te weinig gebruiken, is hernieuwbare
energie. Met wind- en zonne-energie als bekendste vertegenwoordigers, vindt hernieuwbare
energie intussen meer en meer maatschappelijke ingang. De misschien wel meest voor de
hand liggende bron van hernieuwbare energie, biomassa, is er vooralsnog niet in geslaagd
uit de schaduw van wind- en zonne-energie te treden.
Biomassa, de verzamelnaam voor alle natuurlijke producten die energie kunnen leveren,
wint wereldwijd en dus ook in de Benelux wel aan populariteit. Natuurlijk omwille van het ecologische aspect, maar ook – en vooral – omwille van het hoge rendement. Met ons innovatieve
BIOMASS®-programma bieden we ook u de kans om volop in te zetten op deze nieuwe trend.
En hoewel ze een stap in de goede richting zijn, volstaan de hernieuwbare energiebronnen niet
voor een duurzame energievoorziening. Voor consumenten is het ook zaak om rationeel om te
gaan met energie. Vooral gebouwen met installaties met een centrale stookplaats of stadsver
warming laten ruimte voor verbetering. Slimme energiemeters maken die verbetering mogelijk.
Ze stellen de bewoners in staat hun verbruik goed op te volgen, te beheren en zo aanzienlijke
besparingen te realiseren.
Rationeel omgaan met hernieuwbare energie is een must. En in combinatie met slimme meters
lijkt het meer dan ooit de succesformule voor een leefbare en groene toekomst.
Veel leesplezier.

Walter Schincariol
General Manager

“ Met ons innovatieve BIOMASS®-programma
willen we bijdragen aan een leefbare,
groene toekomst. ”
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NieuwsfLASH

Promotie

Weetjes

Behoefte aan nieuwe
woningen in Nederland groeit
Uit nieuwe cijfers van Minister van Infrastructuur en Milieu Schultz blijkt dat de
komende tien jaar fors meer woningen nodig zullen zijn dan tot nog toe werd
aangenomen. ABF Research die de prognose in opdracht van Schultz opstelde,
verwacht dat het tekort zal oplopen tot 70.000 wooneenheden in 2020. Volgens
de onderzoekers worden er jaarlijks 6.500 woningen te weinig gebouwd, omdat
de bouwproductie achterblijft op de toenemende behoefte. n

Caleffi breidt
boxactie uit!
Het principe blijft hetzelfde:
een pakket artikelen aan een
voordelige prijs, en u krijgt de
handige groene box gratis!
Bekijk het volledige
assortiment boxen
n op www.caleffi.be voor
het aanbod voor België
n op www.caleffi.nl voor
het aanbod voor Nederland

Rol installateur wint aan
belang in renovatiemarkt
De focus in de bouwsector verschuift steeds meer van nieuwbouw naar renovatie en onderhoud. Uit onderzoek van BouwKennis blijkt dat die verschuiving
gevolgen heeft voor de rol van installateurs. Hun adviserende rol wordt groter
en ze hebben meer invloed op de keuze voor producten en leveranciers.
Een verklaring is dat bij nieuwbouw veelal de architecten, aannemers en
installatie-adviesbureaus om advies gevraagd wordt. In het traditionele nieuwbouwproces wordt de installateur vaak pas aan het einde van het proces
ingeschakeld. De afstand tussen de opdrachtgever en de installateur is dan
groot. Renovatiewerkzaamheden daarentegen zijn veelal kleinschaliger dan
nieuwbouwwerkzaamheden. Daar raadpleegt de opdrachtgever over het
algemeen vaker rechtstreeks de installateur. n
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Beursnieuws

2012

Beurskalender

In het najaar vindt u ons op onderstaande beurzen. Surf voor meer
info en toegangskaarten naar www.caleffi.be of www.caleffi.nl.

HVAC EasyFairs

Wedstrijd

Winnaars van
onze wedstrijd
Tijdens VSK 2012 konden bezoekers
deelnemen aan onze wedstrijd.
Dit zijn de winnaars:

20 - 21/09/2012

Brussels Expo, Brussel (BE)
www.easyfairs.be

Installatie Vakbeurs

11 - 13/09/2012

Evenementenhal, Hardenberg (NL)
www.evenementenhal.nl/hardenberg

Bezoekers enthousiast
over VSK Utrecht 2012

Bert Spiek,
Spiek & De Vries BV (NL)
Tickets EK 2012: Nederland-Duitsland

VSK is de belangrijkste vakbeurs voor verwarming, sanitair en
klimaatbeheersing in de Benelux. Van 6 tot 10 februari 2012
maakten 445 exposanten het opnieuw tot dé ontmoetingsplek
voor de volledige installatiebranche. Traditiegetrouw nam ook
Caleffi deel aan de beurs. n

D.M. Verkerke,
Installatiebedrijf Tempus (NL)
Initiatie racen

Mauro Manfredi, Sales & Marketing Manager bij Caleffi, blikt terug op een
succesvolle editie: “We mochten op onze stand meer dan 700 bezoekers
verwelkomen en hebben zeer interessante en kwalitatieve contacten kunnen
leggen. Uit reacties van de bezoekers blijkt dat, naast ons innovatief en ruim
aanbod, onze goede ondersteuning erg gewaardeerd wordt. We blijven daar
dus sterk op inzetten.”

Robby Neeskens,
Noten NV (BE)
Rit met een Ferrari
We wensen de winnaars veel plezier!
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Project in de kijker

Buitengewoon bouwen
voor BSBO
BSBO Herentals is een lagere school voor leerlingen met een

en veel licht creëerden we optimaal
comfort en een aangename sfeer,
zodat ze er zich makkelijk thuis
kunnen voelen.”

van vloerverwarming beperken de
warmteverliezen door de ventilatie.
Door de lage stooktemperaturen
kan er met een condenserende
hoogrendementsketel gewerkt
worden, wat leidt tot een sterk
verlaagd jaarlijks energieverbruik.
De keuze voor een combinatie
van betonsteen en voorgespannen
gewelven draagt dan weer bij tot de
thermische inertie van het gebouw.
Samen met de zonnewerende
beglazing in de klaslokalen wordt
een aangenaam zomercomfort
gecreëerd.

Duurzame en
energiebesparende keuzes

Teamwerk als basis
voor de HVAC-installatie

Door een doorgedreven, integrale
aanpak van isolatie, ventilatie en verwarming bereikt het schoolgebouw
het E68-peil. Een balansventilatiesysteem met warmterecuperatie en
een verwarmingssysteem op basis

RSV-Centrale stond in voor het ontwerp en de uitvoering van de HVACinstallatie. Het installatiebedrijf dat Jos
Steemans in 1997 als éénmanszaak
startte, is ondertussen uitgegroeid
tot een KMO met acht werknemers

licht mentale achterstand, gedragsproblemen of sociaalemotionele problemen. Omdat de oorspronkelijke site in
Turnhout niet langer aan de specifieke, hedendaagse noden
van een school voor buitengewoon onderwijs voldeed, koos de
school voor een nieuwbouw in Herentals.

Geborgenheid en identiteit
Stéphane Beel Architecten tekende
het ontwerp van de school uit: “Om
deze buitengewone leerlingen een
gevoel van geborgenheid te geven,
kozen we voor een eenvoudig
ontwerp met een duidelijke, leesbare
structuur en architectuur die niet
provoceert, maar rust en harmonie
uitstraalt. Tegelijk wilden we het
gebouw een eigen identiteit geven,
waarmee de leerlingen zich kunnen
identificeren. Met voldoende ruimte

Een gebouw met een hart
01

Het schoolontwerp is opgebouwd uit twee parallelle klassenvleugels met daartussen een overdekte binnenplaats.

02

De binnenplaats is dubbel zo hoog als de klaslokalen en bevat de polyvalente zaal, de kinézaal, de ommegang,
het technisch blok en een buitenpatio. Ze is letterlijk en figuurlijk het hart van de school en kan dienst doen als
speelplaats, turnzaal, refter, theater, vergaderzaal, feestzaal, enzovoort.

03

Het verschuifbare dak zorgt ervoor dat de patio een binnen- of buitenklimaat kan aannemen, wat de kwaliteit
en flexibiliteit van de school vergroot.
03

01

01
02
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De betrokken partijen
n

en een duidelijke focus op industriële
projecten. “We werken zeer weinig
voor particuliere klanten. In ons
orderboek vind je momenteel vooral
opdrachten voor school- en appartementsgebouwen en rust- en verzorgingsinstellingen”, bevestigt Jos.
In zijn 15 jaar in het vak maakte hij
de evolutie naar steeds energie
zuinigere installaties vanop de
eerste rij mee: “Vloerverwarming
is ondertussen bijna standaard.
Ook het aantal warmtepompen en
zonneboilers dat we moeten plaatsen, stijgt gevoelig. Als installateur
betekent dit natuurlijk dat je moet
bijscholen in deze nieuwe technieken.” Ondanks zijn uitstekende
samenwerking met de groothandel,
vindt Jos rechtstreeks contact
met fabrikanten belangrijk. “Caleffi
speelt bij projecten een belangrijke
ondersteunende rol. Patrick Hagen,
Technisch Adviseur en Product
Manager bij Caleffi, staat altijd
paraat om mee te zoeken naar de
juiste oplossing en helpt me bij de
berekeningen. Afgelopen jaar heeft
hij me de Autoflow-inregelventielen
voorgesteld, een veel gemakkelijker
oplossing dan de inregelventielen die
ik tot dan gebruikte.”

n
n

n

Opdrachtgever Scholengroep Kempen schrijft een Open Oproep
uit voor het nieuwbouwproject in Herentals.
Architectenbureau Stephane Beel Architecten haalt de opdracht binnen.
Installateur RSV-Centrale tekent samen met Caleffi het ontwerp voor de
HVAC-installatie uit. RSV-Centrale staat in voor de installatie ervan.
Studiebureau Tech 3 keurt het ontwerp voor de HVAC-installatie goed.

“ Door voor de Autoflow te kiezen,
hoefde ik geen strangventielen
meer in te regelen.
Een enorme tijdswinst! ”
Jos Steemans (RSV-Centrale)

meteen overtuigd van de eenvoudige en efficiënte inregeloplossing.
En ook ik ben meer dan tevreden.
Met de automatische debietregelaar
Autoflow, serie 127, wordt inregelen
van de installatie overbodig en is
het debiet in het volledige werkings

gebied constant. Naast het optimaal
functioneren van de installatie en
besparing op de energiekosten door
de gegarandeerde balancering,
heeft de Autoflow nog zijn compacte
afmetingen en goede prijs-kwaliteitverhouding als extra troeven.” n

Oplossingen van Caleffi bij BSBO
Open verdeler/
Evenwichtsfles
(Serie 548)

AUTOFLOW®
(Serie 120 – 127)
Compacte, automatische
debietregelaars

Ook voor BSBO Herentals gebruikte
Jos de Autoflow-inregelventielen:
“Patrick heeft voor mij de juiste
Autoflows berekend, de juiste plaats
in de installatie aangeduid en mij
geholpen om studiebureau Tech 3
uit Gent te overtuigen. Met succes.
Davy de Pestel van Tech 3 was
Kiosk – april 2012
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dossier

Biomassa, meer dan ooit
Als we het huidige tempo aanhouden, zal ons energieverbruik
tussen 1995 en 2020 met maar liefst 65% gestegen zijn. Voor
de CO2-uitstoot loopt het stijgingspercentage zelfs op tot
70%. De verontrustende cijfers werden berekend door het
Internationale Energie Agentschap (IEA).

Zware tol
Naast de alsmaar stijgende kosten,
zijn de reststoffen van de energie
sector een bijkomend niet te onderschatten probleem. Ze hebben een
zware impact op het leefmilieu. Denk
maar aan het broeikaseffect veroorzaakt door onder meer koolstofdioxide, giftige gassen als koolstofmonoxide, stikstofoxide, lekken bij

de ontginning en het transport van
aardgas en -olie.

Oplossingen dringen zich op
Vandaag zijn we zeer sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen en
nucleaire energie, energiebronnen
die beperkt voorradig zijn. En terwijl
de voorraad snel slinkt, groeit zowel
de wereldbevolking als het ener-

giegebruik per hoofd. Om deze
wereldomvattende problemen niet
tot onbeheersbare omvang te laten
uitgroeien, moet er zeer dringend
aan oplossingen gewerkt worden.

Terug naar de roots
Spaarzaam omgaan met energie
biedt soelaas, maar is niet voldoende.
“We kunnen inderdaad nog veel
spaarzamer omgaan met energie,
zelfs zonder dat we aan comfort
inboeten. Het is een stap in de goede
richting, maar sowieso moeten we
op zoek naar alternatieven voor onze
eindige brandstoffen. En daarvoor
kunnen we leren uit het verleden. Voor
er sprake was van fossiele brandstoffen, was hout namelijk de belangrijkste energiebron”, weet Drs. Neimeijer.

Drs. Neimeijer, expert in biomassa
Na zijn studies Bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen, stond Martin Neimeijer (32)
in 2005 mee aan de wieg van HeatPlus. HeatPlus adviseert, verkoopt, verhuurt en onderhoudt
houtgestookte CV-installaties en onderdelen ervan, zoals buffervaten, grondleidingen en bunker
inrichtingen. Martin is er verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, verzorgt de adviesen vergunningstrajecten voor klanten en onderhoudt contacten met leveranciers, gemeentes en
klanten. Sedert 2005 heeft hij meer dan 150 houtgestookte CV-installaties geïnstalleerd.

8
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een hot topic
De geschiedenis lijkt zich te herhalen, want ondertussen is biomassa
uitgegroeid tot de belangrijkste bron
van duurzame energie. “Biomassa is
de verzamelnaam voor organische
materialen zoals hout, groenten-,
fruit- en tuinafval, plantaardige olie,
mest en speciaal daarvoor geteelde
gewassen die energie kunnen
leveren”, zegt Drs. Neimeijer. “De
energie die we uit biomassa halen,
heet bio-energie. Dat gebeurt onder
meer door biomassa te verbranden,
vergassen of vergisten.”

Wist je dat …
n

‘moderne biomassa’ voor ongeveer 2% van de energiebehoefte in
ontwikkelde landen instaat? Samen met waterkracht is biomassa daarmee
de belangrijkste hernieuwbare energiebron.

n

in ontwikkelingslanden 2,5 miljard mensen voor traditionele toepassingen
nog altijd afhankelijk zijn van hout, mest en andere vormen van organische
brandstoffen? Dat brengt het totale aandeel van biomassa in de wereldwijde
energievoorziening op zo’n 10%.

n

biomassa in Nederland de voornaamste bron van duurzame energie is?
90% van de groene stroom op het Nederlandse stroomnet is afkomstig van
biomassa.

n

in de middeleeuwen al grote delen van het Nederlandse veenlandschap
afgestoken werden en gedroogd tot een brandstof die we turf noemen? De
distributie ervan is een van de redenen waarom Nederland zo’n uitgebreid en
goed waterwegennet heeft.

n

de Europese richtlijn ‘Transport Fuel Directive’ ervoor ijverde dat tegen 2010
5,75% van de fossiele brandstoffen voor het wegverkeer in Europa vervangen
was door biobrandstoffen?

De voordelen van bio-energie
Drs. Neimeijer somt de voordelen
van de energieproductie uit biomassa op:
➜ In tegenstelling tot fossiele
brandstoffen is biomassa onuitputbaar. Op voorwaarde dat
het gekapte hout ook voldoende
heraangeplant wordt, zodat een
voortdurende vernieuwing van de
houtvoorraad plaatsvindt.
➜ Van de biomassa die verbrand
wordt, zijn onbehandeld resthout
uit zagerijen en snoeihout de
voornaamste bronnen. Door de

Opleidingen in Nederland
Meer weten over biomassa? Surf naar www.caleffi.nl voor meer
informatie en om je in te schrijven voor een van deze opleidingsdagen:
n
n
n

Vrijdag 07 september 2012 in Zwolle
Vrijdag 14 september 2012 in Eindhoven
Vrijdag 21 september 2012 in Rotterdam
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verbranding worden ze alsnog nuttig
aangewend.
➜ Biomassa is CO2-neutraal. Biomassa neemt tijdens de groei CO2
op uit het milieu. Die komt vrij
tijdens de verbranding. Hierdoor is
de netto-uitstoot aan CO2 ongeveer
nul. De opwekking van bio-energie
is een continu cyclisch proces van
vastlegging en vrijmaking van CO2,
dat past in de natuurlijke kringloop.
➜ De energie wordt ter plaatse

aangemaakt, waardoor er zo goed
als geen verlies is tijdens het transport ervan.
➜ De externe energiefactuur wordt
gereduceerd. Zelfs ten opzichte
van andere vormen van duurzame
energie is bio-energie vanuit kosten
oogpunt (al op korte termijn) het
aantrekkelijkst.
➜ Bio-energie opwekken draagt bij
aan de economie. Projecten leveren
een belangrijke economische toege-

voegde waarde en dragen bij aan de
werkgelegenheid, onder meer in de
land- en bosbouwsector.
➜ Bio-energie is relatief makkelijk in te passen in de bestaande
energievoorziening. Het kan als
vaste of vloeibare brandstof makkelijk opgeslagen worden en de
bestaande installaties en technologie
die voor fossiele bronnen ontwikkeld
zijn, kunnen grotendeels gebruikt
worden. n

De oplossingen van Caleffi
Veiligheidscomponenten
Het programma CALEFFI BIOMASS® werd
specifiek ontworpen voor installaties met
ketels op biomassa in vaste houtvorm
en een warmtegeleidende vloeistof zoals
water of glycoloplossingen. Doordat
de temperaturen in de installaties
zeer hoog kunnen oplopen, worden
extreme prestaties van de componenten
geëist. Ze vragen dan ook aangepaste
samenstellingen. De Caleffi-componenten
werden zorgvuldig samengesteld
om aan de specifieke veiligheids- en
efficiëntiebehoeften van de installaties te
voldoen. Met het BIOMASS®-programma
focussen we specifiek op veiligheid en
anti-condensatie.

Houtkachels met een CV-aansluiting verwarmen het CV-water. Bij weinig afname
zal het water hoge temperaturen bereiken. Als er dan geen of onvoldoende
circulatie is, bijvoorbeeld door een stroomuitval, kan het water beginnen koken
en zelfs overgaan in stoom. Aangezien 1 liter water overgaat in 1700 liter stoom,
is veiligheid van levensbelang. De thermische veiligheidsaftap zorgt ervoor
dat de overtollige hitte afgevoerd wordt en voorkomt zo oververhitting en
verbrandingsgevaar.

Art. 543513
Thermische
veiligheidsaftap

Art. 544400
Thermische
veiligheidsaftap
en vulling

Art. 544501
Thermische
veiligheidsaftap,
capillair ingebouwd

Anti-condensatiekleppen
Verwarmingssystemen met een vaste brandstof zijn gevoelig voor condensatie
in het toestel. De condensvorming kan roestvorming, spanningsverschillen en
dus schade aan de kachel veroorzaken. Een anti-condensatieklep zorgt voor een
constante retourtemperatuur, waardoor condensatie voorkomen wordt. Caleffi
levert de anti-condensatieklep in 3 varianten: zonder pomp, met pomp en in een
compacte pompset.

Meer info op
www.caleffi.nl
Serie 280
10
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Biomassa kleurt blauw en groen
Er zijn verschillende methoden om onkruid te bestrijden. Veelal kiezen gemeenten voor het gebruik
van het gif glyfosaat. Dat de alternatieven vaak
duurder en ook niet milieuvriendelijk zijn, steunt
hen in die keuze. De methode met heet water
bijvoorbeeld vergt veel diesel om het water te
verwarmen, terwijl een andere methode, branden,
dan weer niet lukt zonder LPG te stoken. Daarbij
komt dat deze methoden technisch en ingewikkeld
zijn, waardoor het moeilijk is geschikte mensen te
vinden voor de uitvoering.

Duurzaam onkruid bestrijden
met behulp van biomassa
Tweelingbroers Matthijs en Bastiaan Punt van het
Groen Aannemingsbedrijf Punt B.V. hebben met BlueGreen echter het pasklare antwoord. “Blue-Green is
een methode om onkruid CO2-neutraal te bestrijden
zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Voor onze
methode, op basis van heet water, zijn we vertrokken
van hetzelfde principe als waarmee we ons bedrijfs
gebouw in Rotterdam verwarmen: met afvalhout”, aldus

Matthijs. “Samen met de mensen van HeatPlus, die
we op een beurs in Hannover leerden kennen, ontwikkelden we een speciale biomassa-installatie waarmee
we 20.000 liter water kunnen verwarmen tot 98 °C.
We doen dat op basis van snippers en pellets”, gaat
Bastiaan verder. “En ondanks de bijzondere techniek,
hebben we geen problemen gekend. Dat is te danken
aan het meedenken en de uitstekende service vanuit
HeatPlus. Ook de ondersteuning van Technisch Adviseur Marc Heusinkveld van Caleffi, dat de appendages
voor de veiligheid leverde, was van cruciaal belang voor
het slagen van het project.”

Minimale CO2-uitstoot

“De vrachtauto is de enige die CO2 uitstoot”, zeggen de broers, “Maar ook dat kan tot een minimum
beperkt worden. De biomassa-installatie is namelijk
mobiel. Ze kan dus tijdelijk of permanent ergens
worden gezet om ter plekke oppervlaktewater op
te pompen en te verwarmen.” Blue-Green wordt
al succesvol toegepast in Alphen aan den Rijn,
Rotterdam en Dordrecht.

Blue-Green in drie stappen

01 Het water wordt uit de spoorsloot
achter het bedrijf in een geïsoleerde
container gepompt. De biomassainstallatie brengt het water op een
temperatuur van 96 tot 98 °C.

02 De container met bijna kokend

03 De container wordt op de locatie

water wordt per vrachtwagen (Euro
5-norm) vervoerd naar de plaats waar
we onkruid moeten bestrijden. De
vrachtwagen biedt naast de container
ook plaats aan twee elektrische
sproeiwagentjes.

neergezet. De wagentjes tappen er hun
water uit en besproeien het onkruid met
heet water.

Kiosk – april 2012
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Meten is weten, ook voor
In de zoektocht naar energiebesparende oplossingen staat energiemeting hoog op de Europese
agenda. De Europese richtlijn ‘Energie-efficiëntie en energiediensten’ stelt dat alle consumenten
op termijn moeten beschikken over een individuele meter om een beter inzicht te krijgen in hun
energieverbruik. Het ‘Derde Energiepakket’ van de Europese Unie formuleert het concreter:
in 2020 moet 80% van de consumenten beschikken over een op afstand leesbare meter.

Digitale revolutie
Vandaag vertegenwoordigen de analoge meters met
draaiende rollen nog het grootste deel van de energiemeters. De nieuwe generatie elektronische meters heeft
ondertussen informatie- en communicatietechnologie
aan boord. Deze ‘slimme meters’ kunnen dan ook meer
dan enkel het verbruik meten, ze kunnen automatisch
op afstand uitgelezen en bediend worden.

Noodzaak
“Hoewel de technologie al langer bestaat, wordt de
noodzaak ervan nu pas echt duidelijk”, zegt Patrick
Hagen, Product Manager bij Caleffi en gespecialiseerd
in de materie. “ Vanuit politieke hoek worden slimme
meters als een essentieel onderdeel van efficiënter
energiebeheer gezien. Ze kunnen de consument niet
alleen sneller en beter informeren over zijn verbruik en
zo helpen om energie te besparen, ze kunnen evenzeer
een belangrijke rol spelen als de consument zijn elektriciteits- en aardgasvoorziening moet regelen bij een
verhuizing, van energieleverancier wil veranderen of zelf
elektriciteit wil produceren.”

De voordelen
Dat er in installaties met een centrale stookplaats of
stadsverwarming volop op slimme meters ingezet

wordt, is niet toevallig. Patrick loodst ons door de
belangrijkste voordelen.
Nauwkeurige eindafrekeningen
Volgens Patrick zal de energiemeter ervoor zorgen
dat energiekosten nauwkeuriger afgerekend kunnen
worden. “In kleine, particuliere installaties met een eigen
gasketel was en is er geen probleem: iedereen betaalt
naargelang de stand van zijn gasmeter. Bij grotere installaties met een centrale stookplaats of bij installaties met
stadsverwarming lag het moeilijker. De totale energie
factuur werd onder de verschillende bewoners verdeeld
naargelang de oppervlakte die ze bewonen. Dat leidde
vaak tot energieverspilling, want niemand voelde zich
verantwoordelijk voor het energieverbruik van de instal-

“ Slimme meters worden
als een essentieel onderdeel
van efficiënter energiebeheer
gezien. ”
Patrick Hagen (Caleffi)

Patrick Hagen, energiespecialist bij Caleffi
46 jaar
Industrieel Ingenieur Elektromechanica
n Meerdere jaren ervaring in de HVAC-sector
n 2 jaar werkzaam bij Caleffi International NV als Product Manager
n Hoofdtaken bij Caleffi:
n opleidingen
n begeleiding van projecten
		 in België en het Groothertogdom Luxemburg
n
n
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Plurimod®

latie. De moderne installaties zijn nu uitgerust met een
energiemeter in elke wooneenheid, waardoor iedereen
betaalt wat hij effectief verbruikt. Discussies zijn verleden
tijd, want de energiemeter liegt niet.”
Geen manuele meteropnames meer
Doordat de slimme meter op afstand uitgelezen kan worden, wordt een manuele meteropname overbodig. “Dit
betekent dat er niet langer iemand moet langskomen om
de meterstand af te lezen. De tijd dat de consument zelf
de meterstanden afleest en per brief, telefonisch of met
de computer aan de leverancier doorgeeft, ligt daarmee
binnenkort ook achter ons.”

Universele distributie-unit voor
de centrale productie van
sanitair warm water
n Volledig voorgemonteerd
n Geïsoleerd
n Eenvoudig in te regelen

Bewustwording in energieverbruik
Het wordt voor alle consumenten mogelijk om zelf hun
verbruik op te volgen en er zich dus bewust van te worden.
“En dat kan heel eenvoudig, bijvoorbeeld door zelf het
verbruik af te lezen op de display van de meter of via een
webpagina van de leverancier. Het mag duidelijk zijn dat
consumenten met een slimme meter beter op de hoogte
zijn van hun energieverbruik en de indicatieve kosten.”
Gemakkelijker energie besparen
Wie beter op de hoogte is van zijn energieverbruik kan
gemakkelijker energie en dus geld besparen. “Als de
consument moet betalen wat hij zelf verbruikt, zal hij
sneller geneigd zijn om ’s nachts, of op de momenten
waarop hij afwezig is, de thermostaat lager te draaien.
Zo haalt hij op een eenvoudige manier de energierekening
omlaag. Er zijn installaties in appartementsgebouwen in
Denemarken waar door het plaatsen van energiemeters
tot 20% energie bespaard werd.”

Conteca®
Thermische energiemeter met directe aflezing
n Zowel bij verwarming als koeling
n Tot 3 extra meters aan te sluiten
n Gecentraliseerde gegevenstransmissie

Mee met de toekomst
Ook Caleffi trekt volop de kaart van de slimme meters:
“Onze Conteca’s voldoen aan de Europese MID-richtlijn,
een absolute noodzaak als je facturen wilt versturen op
basis van de meterstand. Bovendien leveren wij bij onze
temperatuursondes steeds koppelingen waarin de sondes,
na montage, verzegeld worden. Zo geven we ‘energieontduiking’ geen enkele kans. De Conteca’s zijn verkrijgbaar
met een ultrasone debietmeter of een debietmeter met
turbine, afhankelijk van de eisen van de installatie, en tot
een diameter DN 100. Er kunnen tot drie extra meters aangesloten en afgelezen worden op de Conteca, bijvoorbeeld
een koudwaterteller, een warmwaterteller, een regenwaterteller of een elektriciteitsmeter. En ze laten toe te werken
met een prepaid-systeem.” n

Opleidingen in België
Meer weten over energiemeting en SATK
(stadsverwarming of centrale stookplaats)?
Surf naar www.caleffi.be voor meer informatie
en om je in te schrijven voor een van deze
opleidingsdagen:
n
n
n

Vrijdag 01 juni 2012 in Antwerpen
Vrijdag 08 juni 2012 in Gent
Vrijdag 15 juni 2012 in Gembloux
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Tips & Tricks

Regel je CV-ketel correct in en
De installatie waterzijdig inregelen

R

ecent onderzoek in opdracht van de
EU wijst uit dat het overgrote deel van
de CV-ketels niet naar behoren functioneert. Als we ervan uitgaan dat er 12 miljoen
huishoudens zijn in Nederland en België met
een gemiddeld gasverbruik van 1200 m3 per
jaar en er gemiddeld zo’n 15% bespaard
kan worden, leert een eenvoudige rekensom
dat er in de huishoudens 2,2 miljard kubieke
meter gas bespaard kan worden. Met een
gemiddelde gasprijs van 0,50 euro levert dat
een besparing op van 1,1 miljard euro per
jaar! Er is dus nog heel wat verbetering mogelijk in het terugdringen van het energieverbruik
van verwarmingsinstallaties.
In Nederland zijn meer dan 75% van de CVketels hoogrendementsketels, in België ligt
dat aantal bijna even hoog. Veelal wordt er
foutief van uitgegaan dat een HR-ketel op zich
al zeer energiebesparend is, maar voor HRketels is een retourtemperatuur van maximaal
55 °C een voorwaarde. Alleen met een lage
retourtemperatuur kan een HR-ketel voldoende condenseren en het gewenste rendement
bereiken. Naast een te hoge retourtemperatuur is ook een te hoog rondgepompt debiet
een belangrijke oorzaak van het niet optimaal
functioneren van de ketel. n

Een HR-ketel optimaal
laten presteren kan
nochtans eenvoudig.
De tips & tricks hiernaast
helpen je op weg.

Waterzijdig inregelen van de installatie voorkomt dat er onnodig
veel water gecirculeerd wordt, water dat onnodig opgewarmd
moet worden en dus voor een hoger gasverbruik zorgt. Het zorgt
ervoor dat de retourtemperaturen lager worden en het bespaart op
het elektrisch energieverbruik van de pomp in de ketel, aangezien

Radiatoren inregelen
Om een CV-installatie goed in te regelen zijn twee voorzieningen
nodig. Ten eerste moeten alle radiatoren of convectoren
ingeregeld worden op de maximaal benodigde volumestroom.
Dit kan eenvoudig gedaan worden door gebruik te maken van

01

1 2
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02
Verwijder de
knop van het
ventiel.

03

[B]

[C]

|

4

Elke doorstroomopening komt overeen met een voorinstellingswaarde
(1-2-3-4-5) voor de balancering van
het debiet van de vloeistof.

[A]

14

3

Til de draairing [A] van het
voorinstellingsmechanisme op
en draai aan de bedieningsstang
[B] om de gewenste stand
te kiezen. Verwijder de
ring [A] niet helemaal van
de bedieningsstang [B]. Het
gekozen voorinstellingscijfer [C]
moet zich goed in het midden
van het venster bevinden.

X

bespaar!

Oplossingen van Caleffi

die veel minder water hoeft te circuleren. In de praktijk zijn de
volumestromen in niet-ingeregelde installaties vaak meer dan 3 of
4 keer zo groot dan nodig. Wie een positief effect op de opwarmtijd
van de installatie verwacht, komt ook bedrogen uit. Een hoog
debiet zorgt vaak voor een verwaarloosbare extra warmteafgifte.

voorinstelbare radiatorafsluiters. Ten tweede moet de totale
volumestroom in de installatie ingeregeld worden met een
centrale inregelafsluiter of automatische drukverschilregeling.

04

Strangregelventiel met
debietmeter (Serie 132)
voor statische inregeling

AUTOFLOW® (Serie 127)
Automatische debietregelaar
voor dynamische inregeling

Thermostatiseerbare radiatorventielen
met voorinstelling

Serie 421

Duw de ring
weer omlaag.

Serie 422

05
Plaats de
handbedieningsknop terug.

Serie 425

06

Het is ook mogelijk om
de thermostaatknop
of elektrothermische
actuator te installeren.

Serie 426

meer info: www.caleffi.be of www.caleffi.nl
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NATUURLIJKE VIJAND
Zijn magnetisme trekt alle metalen deeltjes aan

VUILAFSCHEIDER MET
MAGNEET DIRTMAG®
SERIE 5463 - 5468
• Zeer laag drukverlies
• Grote opvangkamer
• Eenvoudig reinigbaar
• Filtert vanaf 5 μm

www.caleffi.nl
www.caleffi.be

