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Crisis? Hét moment
om het verschil te maken!

B

erichten over herstructureringen en over bedrijven in moeilijkheden zijn al een tijdje
dagelijkse kost. Financiële studies goochelen met procentcijfers voorafgegaan door
mintekens. Ook de installatiesector wordt niet gespaard. Bij Caleffi zien we deze
situatie als een uitdaging. Als een mogelijkheid om het moeilijke economische klimaat om
te buigen tot iets positiefs.
Het is algemeen bekend dat markten tijdens crisisperiodes veeleisender worden. Dat
klanten twee keer nadenken alvorens te investeren. En dat schept mogelijkheden voor wie
het klanten gemakkelijk kan maken – het zogenaamde ‘ontzorgen’– door de juiste service
en oplossingen voor te stellen. Wie kan en wilt meedenken en de juiste oplossingen weet
aan te bieden, kan nog steeds prima zaken doen.
Neem bijvoorbeeld het project dat in deze Kiosk aan bod komt, waarbij een voormalig
ziekenhuis wordt omgetoverd tot een hotel. Ondanks het feit dat een hotel in een groeistad
als Mechelen – waar nog geen overaanbod aan hotels bestaat – nog steeds loont, werd er
door de investeerders gezocht naar een kostenefficiënte en kwalitatieve oplossing om het
gebouw van sanitair te voorzien. Door van bij het begin van het project het juiste advies te
geven en bouwheer, architect en installateur bij te staan met raad en daad, werd het een
succesverhaal dat we graag met jullie delen.
Veel leesplezier.

Mauro Manfredi
Sales & Marketing Manager

“ Alleen wie klanten kan
‘ontzorgen’, zal een meerwaarde
betekenen tijdens de crisis.”
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NieuwsfLASH

Certificering

Thermostatische
radiatorventielen
TELL-gecertificeerd
De thermostatische radiatorventielen van
Caleffi (artikelnummers 200000 en
201000) zijn opgenomen in de lijst van
TELL-goedgekeurde producten
(Thermostatisch Efficiëntie Label).
Beide producten kregen het
A-label. n

Opinie

“Heilige zones
voor drinkwater
respecteren”
“Bouwen heeft niet alleen zichtbare gevolgen. Ook
onder de grond, buiten ons zicht, voltrekken zich forse
veranderingen. Denk maar aan de vele bodemlagen die
doorkliefd worden als er honderdenmeterslange pijpen
doorgetrokken worden om ijskoud aircowater of kokendhete aardwarmte naar boven te halen.” Aan het woord is
Theo Schmitz, directeur van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). “Hoewel Nederland al
jaren aan structuurschema’s voor de ondergrond werkt,
verloopt momenteel niets geordend. Wie eerst arriveert,
doet in principe wat hij wil. Daardoor loopt de bescherming van drinkwaterwingebieden gevaar. Bij grondwater
en zijn bronnen moet sprake zijn van heilige zones waar
niet aan geraakt wordt.” n www.vewin.nl
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Onderzoek

Industriële
isolatie kan beter
Uit het rapport ‘Klimaatbescherming met een
snelle terugverdientijd’ van Ecofys en de European industrial insulation Foundation (EiiF) blijkt
dat er een grote potentiële besparing van energie
en CO2-uitstoot mogelijk is in industriële isolatie.
Het rapport toont ook aan dat dit potentieel tot
op heden niet benut wordt. De Europese industrie
verspilt met andere woorden elke dag energie en
geld door tonnen vermijdbare CO2 uit te stoten.
“In de EU werd afgesproken om tegen 2020 20%
minder energie te verbruiken. Aan het huidige
tempo lijkt slechts de helft haalbaar. Met een beter
onderhoud en een consequentie isolatie van de
industriële installaties kunnen we al twee derde
van de energie besparen”, aldus Kornelis Blok,
Director of Science bij Ecofys. “En aangezien
investeringen in isolatie zichzelf meestal in minder
dan een jaar terugverdienen, is dit een geweldige
kans.” n www.ecofys.com

Politiek

Europees ‘Actieplan voor
de bouw’ in de steigers
Om de bouwsector een boost te geven en tegelijk het Europese
CO2-beleid in de kijker te zetten, werkt de Europese Commissie een
actieplan voor de bouw uit. Bevoegd eurocommissaris voor industrie
en ondernemerschap Antonio Tajani zegt het plan in nauw overleg
met de sector te willen uitvoeren. Een van de concrete maatregelen
van het plan zal erin bestaan het lage btw-tarief voor de renovatie van
gebouwen te promoten in de EU-lidstaten. n

Onderzoek

OWI publiceert
onderzoeksresultaten
Het Öl-Wärme Institut (OWI) uit het Duitse Aachen heeft zijn onderzoeksresultaten voor 2011 gepubliceerd. Het instituut is een van de
wetenschappelijke motoren van het Europese onderzoek naar efficiënte en duurzame verwarming. Dankzij dergelijke onderzoeken zijn
verwarmingstoestellen de laatste 20 jaar meer dan 20% efficiënter
geworden. Een belangrijke besparing, zowel ecologisch als economisch. Want na dakisolatie is vervanging van oude verwarmingssystemen nog steeds de investering met de snelste terugverdientijd. Om een bredere verspreiding van de onderzoeksresultaten te
verzekeren, worden ze voor het eerst gebundeld in een Engelstalig
jaarverslag. n www.owi-aachen.de

Wetgeving

Kiwa-ATA
basis voor
Europese
norm
Vanuit de Europese Drinkwaterrichtlijn stelt de Nederlandse overheid
strenge eisen aan materialen en
chemicaliën die de kwaliteit van
het drinkwater kunnen aantasten.
Waterleidingsbedrijven, die de kwaliteit van het drinkwater bewaken,
mogen in hun producten uitsluitend
materialen en chemicaliën gebruiken die aan die eisen voldoen.
Is dat het geval, dan krijgen ze
het ‘Kiwa-Attest Toxicologische
Aspecten’ (Kiwa-ATA).
Om de verschillende nationale
beoordelingssystemen tot één
geharmoniseerd systeem om te
vormen, is nu een samenwerkingsverband opgericht tussen Frankrijk,
Duitsland, Groot-Brittannië en
Nederland. Aangezien Kiwa-ATA
grotendeels overeenkomt met het
systeem dat ontwikkeld wordt,
zullen Kiwa-ATA-gecertificeerde
producten zo goed als zeker
toegelaten worden in de deel
nemende EU-landen.
Daarnaast is een aantal EU-lidstaten bezig met het invoeren van een
systeem dat gebaseerd is op de
Nederlandse aanpak. Als de systemen in werking treden, zullen KiwaATA-gecertificeerde producten dan
ook meteen toegelaten worden. n
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Project in de kijker

Van ziekenhuis tot luxehotel
Het voormalige Sint-Elisabethziekenhuis in Mechelen wordt door Dockx Woningbouw
omgevormd tot een viersterrenhotel. Meteen ook het eerste hotel met een binnen- en
buitenzwembad in hartje stad. Bovendien zal het nieuwe hotel beschikken over een
waterdicht systeem om legionellabesmetting tegen te gaan.
Alles van een hotel in zich

Volledig gestript

Het Sint-Elisabethziekenhuis werd in 2003 definitief
gesloten. Het gebouw van zes verdiepingen stond acht
jaar leeg toen het werd opgekocht door Dockx Woningbouw, die besliste om het te verbouwen tot een hotel.
Tom Michiels, architect en projectleider bij Dockx vertelt:
“Het gebouw verkeerde nog in zeer goede staat en had
alles in zich om te worden omgevormd tot een hotel.
Binnen waren zelfs relatief weinig aanpassingen nodig.
De oude ziekenkamers worden elk voorzien van sanitair
en omgetoverd tot hotelkamers, zestig in totaal. In een
tweede fase voorzien we ook een ondergrondse parking
(waarvan een gedeelte dienst zal doen voor het hotel) en
de bouw van 11 serviceflats op het aanpalende terrein.”

De firma Dockx staat in voor de volledige ontwikkeling
en opvolging, van ontwerp tot uitvoering. “Het gebouw
werd volledig gestript. Alle oude sanitaire toestellen,
radiatoren, installaties, leidingen en elektriciteit werden
verwijderd”, gaat Tom verder. “Het hele gebouw wordt
volledig opnieuw voorzien van de nodige technieken.
Het ruwbouwgedeelte hebben wij voor eigen rekening
genomen, de technieken en de binnenafwerking hebben
we uitbesteed.”

“ De samenwerking verliep zoals
het hoort: vlot en productief!”
Tom Michiels, architect en projectleider Dockx Woningbouw

Oplossingen van Caleffi

6

Legiomix
Serie 6000

Thermische regelaar
Serie 116

Zoneventielen
Serie 6442

Terugstroombeveiliger
type BA - Serie  575

Een eenvoudige en kostengun
stige oplossing voor legionella
preventie, zonder nodeloos
complexe elektronica

Waarborgt een constante
temperatuur

Spoelen mogelijk geïnfecteerd
water automatisch weg

Terugstroombeveiliger met
controleerbare lagedrukzone
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Betrokken partijen

Partners in sanitair
Voor de sanitaire technieken nam Dockx contact
op met installatiebedrijf Jos Janssens. Zij werkten
een voorstel uit voor de waterbevoorrading van de
verschillende sanitaire ruimtes. Voor de berekening
van de diameter van de hoofd- en retourleiding en
de bepaling van de ketels en voorraadboilers werd
beroep gedaan op Kris Jansse van groothandel
Lembreghts uit Oevel. Kris Jansse heeft op zijn beurt
Caleffi aangesproken voor het vraagstuk legionella
en voor de berekening van het gedeelte sturing. Tom
Michiels: “Er werd een werfbezoek georganiseerd met
Kris Janssens (installateur en zoon van Jos Janssens,
nvdr), Patrick Hagen van Caleffi en mezelf om te
bespreken hoe alle leidingen en sturingen geplaatst
zouden worden. Ook het probleem van legionella
werd uitvoerig bekeken. Aan de hand van het werfbezoek hebben Patrick Hagen en installateur Kris
Janssens een volledig voorstel uitgewerkt, inclusief
berekeningen en een hydraulisch plan.”

Dockx Woningbouw
en Projectontwikkeling bvba
Gespecialiseerd in het bouwen en renoveren van woningen,
appartementen en rusthuizen. Met hun 30 werknemers (23
arbeiders en 7 bedienden) verzorgen ze de ruwbouw, dak- en
schrijnwerken van hun projecten. De rest wordt uitbesteed.

Installateur Jos Janssens bvba
Installatiebedrijf met focus op residentiële installaties,
van kleine tot middelgrote projecten. In totaal tellen ze
12 werknemers: 9 monteurs en 3 bedienden. De zaak
wordt nu geleid door zonen Kris en Guy.

Vlot en productief
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Patrick Hagen legt uit welke producten uit Caleffi’s
programma voor legionellapreventie gekozen werden
en waarom: “Ons elektronisch mengventiel Legiomix
en zijn stuurunit regelen de temperatuur tijdens normaal gebruik, starten op de geprogrammeerde tijdstippen automatisch een thermisch desinfectieprogramma
en slaan alle temperatuurgegevens, gegevens over de
desinfectie en eventuele alarmen op in het logboek.
Op het einde van elke aftakking van de koud- en
warmwaterleiding installeren we spoelkleppen serie
6642. De Legiomix zal ze automatisch na elke desinfectie gedurende een korte tijd openen om water dat
eventueel met de legionellabacterie geïnfecteerd is,
weg te spoelen. De thermische regelaar serie 116 op
zijn beurt garandeert in elke aftakking van de warm
waterleiding een constante temperatuur van 55°C.”

205

205

De keuze om samen te werken met Caleffi werd
in eerste instantie genomen door Kris Janssens
en groothandel Lembreghts. Tom Michiels was snel
akkoord: “We kenden Caleffi van een vorig project,
waar ze de nodige sturingen en thermostaten leverden voor 45 serviceflats. Dat verliep toen vlekkeloos.
De samenwerking was alleszins opnieuw vlot en
productief, helemaal zoals het hoort!” n

390

hotel
***

H

hotel
***

H
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DOSSIER

Staat het water
ons aan de lippen?
Verbruiken wij te veel water? Hoe is het gesteld met de kwaliteit van ons drinkwater? Wat zijn
de aandachtspunten bij drinkwaterinstallaties? Hoe zit het op vlak van wetgeving? Interessante
vragen die een antwoord verdienen. Wij bundelen ze voor u in dit dossier rond watertechnologie.

Toegenomen verbruik
Het huishoudelijke waterverbruik per gezinslid van de
huidige generatie is hoger dan dat van voorgaande
generaties. Dit komt enerzijds door veranderende normen
op vlak van hygiëne: kledij wordt sneller gewassen en we
nemen vaker een bad of douche dan vroeger. Anderzijds
worden de huishoudens steeds kleiner, waardoor verhoudingsgewijs meer water per persoon verbruikt wordt dan
bij grote gezinnen. Denk bijvoorbeeld aan het (af)wassen
met een halfvolle (af)wasmachine.

Zichtbaar en virtueel
Waterverbruik valt op te delen in zichtbaar en virtueel
waterverbruik. In Nederland gebruikt men dagelijks gemiddeld 121 liter zichtbaar water. Dat is het verbruik waar
mensen zelf invloed op hebben: de kraan wordt open of
dicht gedraaid. Daarnaast gebruikt men per dag 3300
liter virtueel water. Dat indirecte waterverbruik, gekoppeld

Ons waterverbruik in
enkele cijfers
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aan geïmporteerde grondstoffen en levensmiddelen, vindt
grotendeels plaats buiten het land en buiten hun directe
invloed. Het zit in de productie en verwerking van de
producten.

Het belang van een onderhouden installatie
Water besparen begint bij eenvoudige, alledaagse
handelingen: een douche nemen in plaats van een bad,
de kraan niet laten lopen tijdens het tandenpoetsen, één
grote afwas in plaats van verscheidene kleintjes, enz.
Daarnaast mag ook het belang van een goed onderhouden installatie niet onderschat worden. Controleer
de installatie regelmatig op waterverlies. Het is belangrijk
dat onder andere radiatoren, ventielen, koppelingen, het
overstortventiel en het drukvat lekvrij zijn. Een regelmatig
onderhoud van een installatie verbetert het rendement met
gemiddeld 5%. n

2700
Voor de productie van één katoenen T-shirt wordt 2700 liter
water gebruikt. Hoewel bepaalde levensmiddelen en grondstoffen
zelf nauwelijks water bevatten, verbruiken ze veel water tijdens
de groei en het productieproces. Ook een reep pure chocola
(2400 liter), 100 gram rundvlees (1550 liter), een kop koffie
(140 liter) en een boterham (40 liter) hebben een aanzienlijke
watervoetafdruk.

In de kijker: opleidingsdagen UNETO-VNI

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de Nederlandse installatiebranche en elektrotechnische detailhandel. Als een van de grootste werkgeversorganisaties
in Nederland is ze continu in gesprek met overheid,
politiek, onderwijs, media, vakbonden en fabrikanten- en
consumentenorganisaties. De organisatie van opleidingen is een andere belangrijke pijler.

Gevarieerde sector
De Nederlandse installatiebranche is zeer gevarieerd. Instal
latiebedrijven zijn actief in de woningbouw, utiliteitsbouw,
industrie of infrastructurele sector. Ze richten zich zowel op
ontwerp, advies, uitvoering als beheer van technische instal
laties. UNETO-VNI vertegenwoordigt 90% van de omzet van
de installatiebranche, goed voor een bedrag van om en bij de
14,5 miljard euro. De circa 5.000 aangesloten installatiebe
drijven bieden aan zo’n 150.000 personen werkgelegenheid.

Serviceconcept voor controles
Een belangrijke bepaling in de Drinkwaterwet 2011 en het
Bouwbesluit 2012 is dat eigenaren van leidingwaterinstalla
ties verplicht zijn de installaties te beheren. Dit betekent
dat beveiligingstoestellen zoals keerkleppen jaarlijks gecon
troleerd moeten worden – en zo nodig vervangen – om te
voorkomen dat de drinkwaterinstallatie verontreinigd raakt.
Voor installateurs die deze controles willen gaan uitvoeren,
ontwikkelt UNETO-VNI een serviceconcept. Het concept
omvat onder meer informatie over het belang van de controle,
invulformulieren voor de opdracht en resultaatcontroles.

3300
Nederlanders gebruiken per dag 3300 liter virtueel
water. Nederland is in absolute, maar ook in relatieve
zin grootverbruiker van virtueel water: het staat op de
derde plaats van de wereldranglijst. De belangrijkste
verklaring is dat Nederland door het geringe grond
oppervlak wel gedwongen is de meeste grondstoffen
en landbouwproducten te importeren.

Opleidingsdagen
Naast een serviceconcept, organiseert UNETO-VNI in samen
werking met Kiwa, OTIB en 3 leveranciers (waaronder Caleffi)
een praktijkgerichte techniekbijeenkomst rond keerklep
controle. Er wordt onder andere gefocust op het belang van
terugstroombeveiliging, de types terugstroombeveiligers en
hoe de werking ervan goed te controleren. Ook de wet- en
regelgeving, de aansprakelijkheid en de relatie met de klant
worden toegelicht.

Deze techniekbijeenkomsten worden in het najaar van 2012
georganiseerd op 6 verschillende locaties in Nederland.
■■ 8

oktober 2012..................................... Capelle aan de IJssel

■■ 23

oktober 2012............................................................ Leek

■■ 29

oktober 2012.................................................... Apeldoorn

■■ 5

november 2012..................................................... Alkmaar

■■ 20
■■ 4

november 2012................................................... Eerbeek

december 2012 ................................ Capelle aan de IJssel

■■ 11

december 2012....................................bij Caleffi in Weert

100
Belgen verbruiken dagelijks
gemiddeld 100 liter zichtbaar
water. Bij Nederlanders is dat
gemiddeld 121 liter, bijna twee
keer zoveel water als de
gemiddelde wereldburger.

meer info: www.caleffi.nl

745
In Vlaanderen wordt jaarlijks zo’n
745 miljoen m³ water verbruikt.
Ongeveer één derde daarvan nemen
de gezinnen voor hun rekening. Bij
leidingwater loopt dat percentage op
tot bijna 60%.
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DOSSIER

Focus op drinkwater: expert aan het woord

“ De installateur heeft de cruciale rol na
te gaan of de producten die hij gebruikt
de drinkwaterkwaliteit niet negatief
zullen beïnvloeden. ”
Luc Mouton, senior projectleider bij TMVW

Watervoorziening moet voldoen aan
de strengste technische en ecologische eisen. Luc Mouton, senior
projectleider bij TMVW staat stil bij
de belangrijkste eisen en loodst ons
door de laatste bevindingen op vlak
van drinkwater.

Drinkwateranalyses in functie
van de volksgezondheid
In het belang van de volksgezondheid is
het belangrijk dat sanitaire binneninstal
laties de toename van ziekmakende mi
cro-organismen en ongewervelde dieren
in het drinkwater niet in de hand werken.
Als we spreken over micro-organismen,
hebben we het onder meer over virussen,
bacteriën en eencelligen; ongewervelde
dieren zijn onder andere legionella,
protozoa en parasitaire wormen.
Waterleveranciers voeren dan ook
verplicht drinkwateranalyses uit, met de
wetgeving ‘Water bestemd voor mense
lijke consumptie’ van 22 april 2002 en
het nieuwe legionellabesluit van 4 mei

2007 als kader. Uit die analyses blijkt dat
verontreinigingen in binneninstallaties
vaak te wijten zijn aan onvoldoende
kennis van een aantal factoren. Zo wordt
er nog te weinig aandacht besteed aan:
• het ontwerp en de tracébepaling
• het hygiënisch installeren tijdens
sanitaire werken
• de technische voorschriften van
Belgaqua
• de stagnatie en hydraulische
evenwichten
• het onderhoud van binneninstallaties
• de controle van de drinkwaterkwaliteit

Het belang van juiste producten
Daarnaast ligt de oorzaak van veront
reinigingen ook vaak bij de gebruikte

Belgaqua
Belgaqua is de Belgische federatie voor de Watersector. Als beroepsvereniging verdedigt
het de gemeenschappelijke belangen van haar leden zowel federaal, Europees als inter
nationaal. De federatie stimuleert de verwezenlijking van studies van wetenschappelijke,
technische, economische en administratieve aard. Zij geeft informatie aan beroepsmensen
en aan verbruikers over het gebruik van drinkwater en over de bescherming van de water
kwaliteit. Belgaqua staat ook in voor de technische keuring van apparatuur aangesloten op
het drinkwaternet en van materialen die in contact komen met het drinkwater.
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De oplossingen van Caleffi

Keerklep – Serie 3045
Voorkomt dat vervuild water terugstroomt in het waterleidingsysteem
■■ Controleerbaar
■■ Lichaam van messing
■■ Met binnendraadaansluitingen
■■ Maximale druk: 10 bar
■■ Maximale temperatuur: 90°C
■■ Voldoet aan de richtlijnen
opgelegd door KIWA

Terugstroombeveiliger – Serie 573
materialen, omdat ze niet geschikt zijn
voor drinkwatertoepassingen. Sommige
toestellen als afsluitkranen en verbin
dingsstukken worden vervaardigd uit
materialen die, bij stilstaand water, de
kwaliteit van het drinkwater negatief
beïnvloeden. De installateur heeft dan
ook de cruciale rol om – naast een
economische evaluatie – na te gaan
of de producten die hij aankoopt geen
negatieve invloed kunnen hebben op de
drinkwaterkwaliteit.

Controles
Controles van sanitaire binneninstallaties
zijn voor de meeste installateurs niet
nieuw. Ze gebeuren door het Agentschap
Zorg & Gezondheid. De legionellawet
geving en de bijhorende ‘Beste Beschik
bare Technieken’ zijn daarbij van kracht.
Ook een gescheiden afvoer van afvalen regenwater is vandaag verplicht.

Terugstroombeveiliger met niet-controleerbare lagedrukzone
■■ Inclusief trechter
■■ Lichaam van
ontzinkingsvrije messing
■■ PN 10
■■ Maximale temperatuur: 65°C
■■ KIWA-gekeurd

Terugstroombeveiliger – Serie 574
Terugstroombeveiliger met controleerbare lagedrukzone
■■ Inclusief trechter
■■ Lichaam van ontzinkingsvrije
messing of brons
■■ PN 10
■■ Maximale temperatuur: 65°C.
■■ Interventie drukverschil: 14kPa
■■ KIWA-gekeurd

Verchroomde of vernikkelde
appendages
DVGW, de Duitse Vereniging voor Gas
en Water belast met het creëren van de
technische voorschriften voor de veilig
heid en betrouwbaarheid van gas- en
watervoorziening, laat binnenkort geen
verchroomde of vernikkelde appendages
meer toe in drinkwaterinstallaties. De
meeste bedrijven bieden vandaag dan
ook messingproducten aan met een
laag loodgehalte. n

meer info: www.caleffi.be of www.caleffi.nl
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FOCUS

Hybrical, de verkeersleider
Tegenwoordig is het installeren van een warmtepomp als duurzame en energievriendelijke
oplossing geen uitzondering meer. Ook het gebruik van twee energiebronnen in één
verwarmingsinstallatie neemt gestaag toe. Vooral de combinatie van een cv-ketel met
lucht-waterwarmtepomp is aan een opmars bezig.
De meerwaarde van
een gecombineerd systeem
Uit onderzoek van Caleffi naar
de voor- en nadelen van luchtwaterwarmtepompen blijkt dat de
dalende Coefficient of Performance
(COP) bij lagere buitentempera
turen een van de grootste nadelen
is van lucht-waterwarmtepompen.
In die omstandigheden zal een
lucht-waterwarmtepomp ook vaker
overschakelen op ontdooicyclus.
‘Bijverwarmen’ vanuit een andere
energiebron kan bij die tempera
turen soelaas bieden.

komt. De voorgemonteerde hybride
unit maakt het immers mogelijk de
hydraulische circuits van bijvoorbeeld warmtepompen en cvketels binnen één systeem op een
eenvoudige manier aan te sluiten
en de verschillende afgiftesystemen
efficiënt te beheren. De stuurunit is
als het ware de verkeersleider in een
installatie van bivalente systemen.

Een toegevoegde waarde
voor elke installateur
Dirk Peytier, zaakvoerder van
Loodgieterij Peytier Plombier en

Verkeersleider

voorzitter van de Belgische Unie van
Installateurs Centrale verwarming en
Sanitair (ICS), is meer dan overtuigd
van de voordelen van de Hybrical:
“De Hybrical zit niet alleen technisch
gezien ongelooflijk goed in elkaar,
door zijn aansluiting tot 2” kun je
er zelfs in de meest ambitieuze
projecten een beroep op doen. En
door zijn eenvoudige regulatie is hij
een toegevoegde waarde voor elke
installateur.” Dirk is dan ook resoluut: “Als ik een bivalent systeem
installeer, dan is de keuze voor de
Hybrical een no-brainer.” n

“	Een bivalent systeem?
Dan is de keuze voor de
Hybrical een no-brainer. ”

Het combineren van twee energiebronnen, al dan niet in een bestaan
de installatie, is in de praktijk echter
vrij complex. Met de nieuwe stuur
unit HYBRICAL® heeft Caleffi een
uniek concept ontwikkeld dat aan
die complexe uitdaging tegemoet

Dirk Peytier, zaakvoerder Loodgieterij
Peytier Plombier en voorzitter ICS

De voordelen van de HYBRICAL®
■■ Automatische

omschakeling tussen de verschillende warmtebronnen
(lucht-waterwarmtepomp, cv-ketel, enz.) en de verschillende afgiftesystemen
(vloerverwarming, convectoren, enz.) in een hybride systeem.
Zowel voor koelen als verwarmen.
■■ Combineerbaar met alle types en merken van ketels, warmtepompen
en afgiftesystemen. Ook inzetbaar in bestaande ketelinstallaties.
■■ Snel en eenvoudig te monteren, compact en standaard voorzien van isolatie.
■■ Zijn servomotor is standaard uitgerust met handbediening.
■■ Het ventiel is standaard leverbaar in een 1”-aansluiting met een
kv-waarde van 13 m3/h.
■■ De stuurunit is ook los leverbaar en in combinatie met de nieuwe ventielen
serie 638 te combineren tot een 2”-aansluiting. De kv-waarde bedraagt dan
maar liefst 50 m3/h.
12
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in bivalente systemen
Concrete toepassingen
Lucht-waterwarmtepomp vs. ketel
De HYBRICAL® zorgt ervoor dat bij de ingestelde
buitentemperatuur automatisch van de luchtwaterwarmtepomp op de ketel overgeschakeld
wordt. Als er meerdere ketels zijn, bepaalt hij ook
op welke ketel overgeschakeld moet worden.

Vloerverwarming vs. boiler
In deze toepassing verwarmt de warmtepomp zowel
water voor de verwarming als indirect tapwater. Bij
een buitentemperatuur lager dan de ingestelde waarde
zal de cv-ketel dankzij de HYBRICAL® automatisch
de verwarming én de productie van warm tapwater
overnemen. De tweede HYBRICAL® zorgt voor de
omschakeling tussen warm tapwater en verwarming.

Vloerverwarming vs. koeling
via ventilo-convectoren  
De eerste HYBRICAL® zorgt ervoor dat bij de inge
stelde buitentemperatuur automatisch op de cv-ketel
overgeschakeld wordt. De tweede HYBRICAL® staat in
voor de omschakeling als er via de ventilo-convectoren
gekoeld moet worden. De koeling gebeurt door ventiloconvectoren om te voorkomen dat er bij een te lage
watertemperatuur (minder dan 18°C) condensatie op
de vloer zou ontstaan. De productie van warm tap
water gebeurt volledig door de cv-ketel.
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TIPS & TRICKS

De lucht- en vuilafscheiders
een oplossing voor elke situ

I

nstallaties voor verwarming en sanitair worden steeds
compacter. Dat impliceert smallere en kortere leidingen, maar ook meer vuil en meer lucht. En dat kan
dan weer leiden tot geluidsoverlast, corrosie van de leidingen, oververhitting en mechanische beschadigingen.

Het meest flexibele en uitgebreide gamma
Caleffi adviseert om naast een automatische ontluchter
voor de afvoer van lucht, standaard ook een luchten vuilafscheider te installeren. Op die manier worden
zowel alle microbellen als alle onzuiverheden, zoals

Vuilafscheiders
Dirtmag® Serie 5453

Dirtmag® Serie 5463 en serie 5468

Kunststof vuilafscheider met magneet

Vuilafscheiders met magneet

Algemene voordelen:
Geen bijkomend drukverlies
n Efficiënte afscheiding van
magnetische deeltjes
n Spuikraan met groot debiet
n 	Eenvoudig onderhoud
n

NIEUW

Uitgelicht: de voordelen van de Dirtmag® Serie 5453
Voorzien van een manuele ontluchter
Zowel horizontale als verticale installatie mogelijk door de verstelbare aansluiting
Intern element dat alle vuildeeltjes, ook metalen, tot 5 μm
uit de installatie verwijdert
Uiterst snelle en makkelijke reiniging dankzij de verwijderbare magnetische
band aan de buitenzijde
Minder onderhoudsbeurten door grote opvangruimte
van vuildeeltjes onderaan
Spuikraan met groot debiet

14
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van Caleffi,
atie
zandkorrels en roestdeeltjes, systematisch verwijderd.
Caleffi bezit het meest flexibele en uitgebreide gamma
aan lucht- en vuilafscheiders op de markt, van groot tot
klein (tot DN 300). Alle vuilafscheiders verwijderen
bovendien vuildeeltjes tot 5 µm. n

Gerust de winter in

D

e vorstvrije
gevelkraan
ICECAL® werkt volgens
een uniek principe. Hij is voorzien
van een speciale vorstbeveiliging die
bevriezing van het tapwater voorkomt,
waardoor mogelijke schade aan leidingen en
toestellen vermeden wordt. Het is zelfs onnodig
de toevoer van de kraan in de winter af te sluiten.

Voorwaarden voor een correcte installatie

Luchtafscheider
Discal® Serie 551

n

n
n

n

n

Voert automatisch micro
bellen en lucht af uit de
installatie, bij zeer lage
drukverliezen
Hoge ontluchtingscapaciteit
Installaties functioneren
optimaal, dankzij de circulatie
van volledig ontlucht water
Leverbaar in uitvoeringen
met schroefdraad en knel
verbinding
Horizontale versie ook
beschikbaar

Lucht- en vuilafscheider
DiscalDirtmag® Serie 546

n

n

n
n
n

Elimineert automatisch
alle in de circuits aanwezige
lucht tot op het niveau
van microluchtbelletjes
Scheidt onzuiverheden in
het water af en verzamelt
ze in het onderste gedeelte
van het ventiellichaam,
vanwaar ze afgevoerd worden
Hoge afvoercapaciteit
Verwijderbare magneetband
Geen problemen met
lawaai, corrosie, plaatselijke
oververhitting of mechanische
schade

Om een optimale werking van de gevelkraan
te verzekeren is een correcte installatie uiterst
belangrijk. Enkele voorwaarden:
■■ Installeer de ICECAL® als gevelkraan.
De werking van het vorstvrije principe vervalt
als de kraan bijvoorbeeld in een open veld
wordt geïnstalleerd (akkers, wijnbouw, enz.)
■■ Zorg ervoor dat de leiding tijdens de installatie
niet bevroren is.
■■ Sluit de binnenkraan nooit af. De doorstroming
van het water moet gegarandeerd worden.
Zoniet kan het water in de afsluitklep bevriezen
en zal de afsluitklep barsten.

Werkingsprincipe
Het thermostatisch element 01 staat in contact met
het water en bedient de afsluitklep 02 onderaan de
kraan. Als de watertemperatuur tot 3°C zakt, gaat
het thermostatisch element krimpen en wordt de
afsluitklep geopend. Door deze minimale opening
kan een minimale hoeveelheid water uit het element
druppelen en wordt bevriezing van de kraan
voorkomen. Stijgt de watertemperatuur opnieuw tot
4°C, dan wordt de afsluitklep gesloten en wordt de
normale werking van het circuit hervat.

01
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Abonneer je
nu online op Kiosk
eKiosk, uw perfecte bron aan Caleffi-nieuws
n
n
n
n

Tweemaandelijkse online nieuwsbrief
Focus op nieuwe producten en niet te missen promoties
Links naar relevante projecten op de Caleffi-website
eKiosk Flash: nieuwsflashes met sectornieuws heet van de naald

Schrijf je nu in!
Stuur een e-mail naar info.nl@caleffi.com
met de vermelding van je naam en e-mailadres.

