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Cijfers, daar gaat het voor een deel over in deze Kiosk. Ons bedrijfsmagazine is namelijk aan zijn 
20ste editie toe. Een moment om stil te staan, maar vooral om vooruit te kijken.

We willen de volgende 10 jaar succesvol tegemoet gaan, samen met jullie, onze klanten. 
Klanten die belangrijk zijn in het geheel van Caleffi’s ontwikkeling en mede dankzij jullie zal deze Kiosk ook 
meer en meer over jullie gaan.

Cijfers, daar had ik het over. Die vervelende 20-20-20-regel van de Europese Unie. 
Of moeten we met zijn allen toch niet anders beginnen denken en de toekomst samen vorm geven?

Dat willen we vooral benadrukken met de diverse onderwerpen die we aansnijden in deze Kiosk.

Met opleidingen, goede oplossingen en toepassingen bereiden we de toekomst voor. Dat willen we vooral 
doen in samenspraak en samenwerking met de diverse doelgroepen in de sector. 

Zal het daarom gemakkelijk worden? 

Waarschijnlijk niet, maar moeilijk gaat ook. Uitdagingen zijn er vandaag nog meer dan 5 jaar geleden. 
En over 5 jaar zal de installatiebranche er wellicht anders uitzien. 
Verder digitaliseren wordt belangrijk. Totaaloplossingen en multidisciplinair denken worden essentieel. 

Caleffi zal haar uiterste best doen om dit te verwezenlijken, in dialoog met jullie, om zo de toekomst met veel 
vertrouwen tegemoet te gaan.

Veel leesplezier in deze speciale JUBILEUMEDITIE!

Mauro Manfredi
Marketing & Sales Manager

De toekomst moet …
zal groener worden

“Digitaliseren, totaaloplossingen 
en multidisciplinair denken zijn 
essentieel om de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet te gaan.”
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nieuwsflash

Nieuws Focus

Weetje

De catalogus is aangevuld met de nieuwste producten uit ons gamma. 
We hebben zelfs een extra uitgave voor het productgamma over 
warmtesystemen (distributie-units, energiemeting, etc.)

Wil je graag een exemplaar ontvangen? 
Stuur dan een mailtje naar info.nl@caleffi.com of download de 
digitale versie op www.caleffi.nl.

Vanaf nu kan je de nieuwe 
instructievideo’s van Caleffi 
op YouTube terugvinden!

Onze ervaringsdeskundigen
geven je een uitgebreide en 
gedetailleerde uitleg over de 
belangrijkste kenmerken van 
het product, de werking,
installatie,onderhouds-
advies en waar nodig 
veiligheidsinstructies.

Bekijk nu onze 
instructievideo’s! 

Onze nieuwe 
productcatalogus is er! Caleffi op     

 YouTube!

Het is tijd voor een opfrisbeurt!
De nieuwe website omvat een 
vereenvoudigde productcatalogus met 
alle beschikbare technische info, de 
laatste nieuwtjes en nog veel meer!

In het voorjaar steekt 
Caleffi haar website in 
een nieuw jasje

Surf naar www.caleffi.nl 
en klik door naar de Caleffi 
YouTube-pagina!
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VSK 
Jaarbeurs, Utrecht (NL)
3-7 februari 2014
Standnummer 07.D066

Beurskalender

Beursnieuws Na verschillende jaren productief te hebben samengewerkt, 
heeft Bosch Thermotechnic Caleffi in mei 2013 benoemd als 
'Preferred Supplier'. 

Dat wil zeggen dat Caleffi vanaf nu voor bepaalde producten 
voorkeursleverancier is binnen alle filialen van de BOSCH-groep. 
Caleffi heeft zo de top van de Robert Bosch GmbH-leverancierslijst 
bereikt. Hiervoor worden slechts enkele bedrijven geselecteerd. 

De award wordt toegekend wanneer aan specifieke criteria 
wordt voldaan. Deze zijn onder andere het garanderen van de 
productkwaliteit en de essentiële betrouwbaarheid van de 
leverancier.

Naast Bosch heeft ook de Deense pompfabrikant Grundfos 
Caleffi erkend als 'Best Performance Supplier' 

Caleffi behoort daarmee tot de top-5 in de leverancierslijst van 
Grundfos. Volgens de Deense pompfabrikant voldoet Caleffi 
uitstekend aan de kwaliteitsnormen waarmee Grundfos haar 
leveranciers beoordeelt. Deze kwaliteitsnormen bevatten onder 
meer kwaliteit, leveringstijd, prijs en service.  

Caleffi 2x bekroond als 
topleverancier

In het voorjaar neemt Caleffi opnieuw deel aan twee vakbeurzen.
Je kan ons bezoeken op één van de volgende locaties:

Mostra Convegno Expocomfort
Fiera Milano, Milaan (IT)
18-21 maart 2014
Pav. 7 stand A41-51 C42-52

Regelgeving

Je leest het goed! Dit is de 20ste publicatie van de Kiosk. 
Reden om te vieren dus!

Daarom belonen we onze meest aandachtige Kiosk-lezer met een 
bedrijfsbezoek naar de Caleffi-fabrieken in Italië.
Beantwoord beide vragen, stuur je antwoord naar 
info.nl@caleffi.com, en misschien ben jij de gelukkige winnaar.

 1. Hoeveel keer tel je het Jubileum-icoontje in deze Kiosk? 
 2. Hoeveel productartikelen staan er in de nieuwe   
  productcatalogus?

Wedstrijd

Win een bedrijfs-
bezoek naar Italië

Award

Op 1 januari 2014 schakelt het VEA (Vlaams Energieagentschap) over 
op een nieuw softwaresysteem voor de EPB-berekening. Het VEA 
stapt over naar het softwarepakket van de twee andere gewesten in 
België. Het nieuwe programma is gebruiksvriendelijker en bevat meer 
mogelijkheden.

Vanaf 1 januari 2014 zijn architecten of EPB-verslaggevers verplicht 
met de nieuwe software te werken. Wie vertrouwd wil worden met het 
nieuwe pakket, kan sinds juli opleidingen volgen bij het VEA.

   Meer info: 
   www.energiesparen.be

Nieuwe EPB-software



6   KIOSK Uitgave september

Shopping 1 in Genk, het oudste winkelcentrum van België, wordt 
momenteel grondig gerenoveerd. Het shoppingcentrum krijgt  - 
naast een nieuwe look - meer winkelruimte en parkeerplaatsen. 
Studiebureel Technum en installatiebedrijf Imtech besteedden 
daarbij veel aandacht aan energiezuinige oplossingen.

Shopping 1 trekt groen jasje aan

Modernisering en uitbreiding
Shopping 1 is het oudste overdekte winkelcentrum van België. Het 
shoppingcenter werd in 1968 geopend, naar het voorbeeld van de 
grote Amerikaanse malls. Sindsdien zijn er geen grote aanpassingen 
meer gebeurd, waardoor het gebouw gedateerd oogt. Bovendien 
bevat Shopping 1 relatief kleine winkelunits en is er een gebrek aan 
parkeerplaatsen.

Daarom werd beslist om Shopping 1 te moderniseren. Op dit moment 
telt Shopping 1 een totale oppervlakte van 15.600 m2. Na de werken 
komt er liefst 11.500 m2 winkeloppervlakte bij. Daardoor is er plaats 
voor 45 extra winkelunits, bovenop de 54 bestaande winkelruimtes. Deze 
uitbreiding is goed voor 190 extra arbeidsplaatsen. Ook de capaciteit van 
de parkings wordt opgevoerd van 720 naar 1.250 parkeerplaatsen. Het 
gebouw zelf krijgt een moderne look met veel daglicht. Het einde van de 
werken is voorzien voor eind 2014.

Duurzaamheid
Studiebureau Technum deed onderzoek naar de technische installatie 
van het project. “De bouwheer gaf ons daarbij de opdracht om veel 
aandacht te besteden aan duurzaamheid”, zegt Philippe Wellens van 
Technum. “De mensen van Shopping 1 wilden een BREEAM-score (score 

die duurzaamheid van gebouwen meet, red.) van minstens drie op vijf 
halen. Daarom hebben we een systeem met een ringleiding voorgesteld.”

Volgens Philippe Wellens zijn alle winkels in Shopping 1 op zo’n ringleiding 
aangesloten. “Dat gebeurt via een warmtepompsysteem”, vertelt hij. 
“Zo’n systeem zorgt er voor dat de verbruiker overtollige warmte of koude 
op de ringleiding kan zetten. Zo kunnen verbruikers onderling energie 
uitwisselen. Winkels die bijvoorbeeld moeten koelen, zetten energie 
op de ringleiding. Winkels die moeten bijverwarmen, kunnen diezelfde 
energie dan van de ringleiding halen. Op die manier verbruiken de ketels 
geen extra energie.”

Technische know-how
Installatiebedrijf Imtech zorgt tijdens het project voor de technische 
dienstverlening. “Het project was een hele uitdaging”, zegt ir. Yves De 
Permentier van Imtech. “We moesten verschillende technieken toepassen 
in een erg architecturale omgeving. Daarbij kwam dat Shopping 1 tijdens 
de werken gewoon open moest blijven. Gelukkig werden we al vroeg 
in het project betrokken, zodat we met onze technische know-how de 
nodige aanpassingen konden doen”.
Volgens Yves De Permentier dragen de winkeluitbaters een belangrijk 
steentje bij in de energiezuinigheid van het gebouw. “Om de uitbaters 

project in de kijker
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 Oplossingen van Caleffi

>>  Autoflow automatische debietregelaar   
 Serie 120

 ■  Pmax.:  25 bar
 ■ T°min.÷max.:  0÷110°C
 ■ Werkingsgebied Δp:  7÷100 kPa; 22÷220 kPa; 35÷410 kPa
 ■ Debieten:  0,12÷15,5 m3/h

>>  Autoflow automatische debietregelaar   
 Serie 103

 ■  Pmax.:  16 bar
 ■ T°min.÷max.:  -20÷110°C
 ■ Werkingsgebied Δp:  22÷220 kPa; 35÷410 kPa
 ■ Debieten:  6,5÷3850 m3/h

Voor meer informatie 
over het project, surf naar 
www.shopping1.be

 Genk, stad met een nieuw gezicht

De verbouwing van Shopping 1 is 
niet de eerste vernieuwing die het 
centrum van Genk de laatste jaren heeft 
ondergaan. In 2007 werd het centrum 
grondig vernieuwd met de heraanleg 
van het nieuwe Stadsplein, het Sint-
Martinusplein en de Grote Markt.

In totaal kwamen er 15000 m² handelsruimte en 111 
woongelegenheden bij, samen met een ondergrondse parking voor 
750 wagens.

Dit moest niet alleen een commerciële boost geven voor het 
Stadsplein en Shopping 1 zelf, maar ook voor andere commerciële 
plekken zoals Shopping 2, Shopping 3 en het Martinusplein. 

energiebewuster te maken, is op voorhand vastgelegd hoeveel energie 
zij mogen verbruiken”, vertelt Yves De Permentier. “Daarom moet het 
debiet in de winkels automatisch geregeld worden. Zowel studiebureau 
als installatiebedrijf hebben daarbij gekozen voor de Autoflow van Caleffi. 
De Autoflow verzekert een constant debiet bij een steeds veranderende 
werking van het hydraulische circuit. Zo gebeurt de volledige regeling van 
de warmte in alle winkels automatisch.”

 

Vlekkeloze samenwerking
De keuze voor de Autoflow van Caleffi kwam er niet toevallig. “We kenden 
de producten en diensten van Caleffi van vorige projecten”, zegt Yves De 
Permentier. “De onderlinge samenwerking verliep toen telkens vlekkeloos. 
De Autoflow voldeed bovendien aan de technische beschrijving van het 
lastenboek. Zo was de keuze snel gemaakt.”

Met dank aan stad Genk voor alle informatie en afbeeldingen. 
(Alle foto’s en afbeeldingen copyright Stad Genk)

“De Autoflow zorgt voor een constant 
debiet in iedere winkel. Zo worden de 
winkels automatisch verwarmd.”  Ir. Yves De Permentier, Imtech
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dossier: installaties van de toekomst

Klimaatverandering neemt 
een steeds prominentere rol in 
op de internationale politieke 
agenda. Met de zogenaamde 
'20-20-20-doelstell ingen' 
moet Europa tegen 2020 
20% minder broeikasgassen 
uitstoten, 20% energie uit 
hernieuwbare energiebronnen 
halen en de energie-efficiëntie 
met 20% verbeteren. Een 
hele uitdaging, ook voor de 
bouwsector. De Nederlandse 
en Belgische overheden 
hebben alvast hun EPC en 
EPB-normen aangepast.

Goed ingeregelde installaties dragen steentje bij aan 
20-20-20-doelstelling 

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 
40% van de totale energieconsumptie. 
Daarom heeft de Europese Unie beslist 
dat tegen 2020 alle nieuwe gebouwen 
energieneutraal moeten zijn. De Vlaamse 
Regering heeft in dat kader nieuwe 
maatregelen opgelegd voor bouwers en 
verbouwers. Zo moet er vanaf 2014 een 
E-peil van E60 in plaats van E80 gehaald 
worden. Volledig nieuw is de eis dat vanaf 
2014 elk nieuwbouw- of renovatieproject 
een deel van zijn energiebehoefte uit 
hernieuwbare energiebronnen (zonneboiler 
– zonnepanelen – warmtepomp – 
biomassa – stadsverwarming) moet halen. 
Naast het Vlaamse gewest, zullen ook het 
Waalse en Brusselse gewest binnenkort 
hun eisen verstrengen en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen verplichten.
In Nederland heeft het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) sinds enkele jaren 
de Energieprestatienorm voor maatregelen 
op gebiedsniveau (EMG) ingevoerd. 
Deze norm houdt onder meer rekening 
met het energiebesparend effect van 

stadsverwarming, collectieve zonnecentrales 
of duurzame warmte via warmtenetten. 
Daarvoor telden in het Nederlandse 
EPC (Energieprestatiecertificaat) enkel 
maatregelen in het gebouw of op het perceel 
mee.

Variabel debiet
Volgens dr. ir. Paul De Schepper, docent 
aan de Thomas More Hogeschool in Geel 
en medewerker van het Kenniscentrum 
Energie, is het momenteel nog koffiedik 
kijken welke alternatieve energiebron de 
overhand zal halen. “Echt nieuwe trends 
zijn er niet”, vertelt De Schepper. “Het 
gaat eerder om een verfijning van de 
bestaande technieken. Zo is het belangrijk 
om om te schakelen van installaties met 
een constant debiet naar installaties met 
een variabel debiet. Het grote voordeel 
van een installatie op variabel debiet is 
de lage retourtemperatuur, waardoor de 
condensatieketel meer condensatiewinst 
heeft. Een installatie op variabel debiet is 
echter wel gebaseerd op twee essentiële 

elementen: een dynamische inregeling en 
zoneverdeling met zoneregeling.” 

Inregeling 
Wie een installatie dynamisch inregelt, 
bezuinigt volgens De Schepper eveneens op 
zijn energiefactuur: “Een goed ingeregelde 
installatie kan 15 tot 30% energie besparen. 
We kennen zelfs voorbeelden van installaties 
waar we door goed in te regelen 35% 
energie hebben bespaard. 
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Goed ingeregelde installaties dragen steentje bij aan 
20-20-20-doelstelling 

INREGELING EN BALANCEREN

ZONEREGELING

DISTRIBUTIE-UNITS

Alles is afhankelijk van de opbouw van de bestaande 
installatie: ik denk dan onder andere aan het type 
ketel, de pompregeling, de temperatuurregeling 
en de aanwezigheid van thermostatische kranen. 
Belangrijk bij een goed ingeregelde installatie is 
dat alle retourtemperaturen quasi gelijk zijn. In 
Nederland werkt men vaak met kleurenstickers 
op de retourleiding van het verwarmingselement 
om visueel te kunnen vaststellen of de installatie 
is ingeregeld.”

Ir. Bart Bleys, projectleider Labo duurzame 
energie- en watertechnieken bij het WTCB 
(Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor 
het Bouwbedrijf), onderstreept het belang van 
inregelen voor grote sanitaire installaties met een 
circulatieleiding. “Vaak worden er wel regelkranen 
geplaatst, maar worden ze foutief of gewoonweg 
helemaal niet ingeregeld”, vertelt Bleys. “Bij 
een niet ingeregelde installatie dalen de (retour)
temperaturen ver beneden wat acceptabel is 
vanuit het oogpunt van Legionella-ontwikkeling 
(55°C, red.). Meestal wordt dan de circulatiepomp 
vervangen, wat weinig of geen effect heeft. De 
enige oplossing is om de installatie juist in te 
regelen.” 
>>>

Surf naar www.caleffi.nl voor het volledige 
gamma, of vraag een productcatalogus aan.

“In sommige gevallen bespaart 
een goed ingeregelde installatie 
tot 35% energie.”Dr. ir. Paul De Schepper, Thomas More Hogeschool Geel

Meer informatie

www.platformduurzamehuisvesting.nl
www.warmtenetwerk.nl

Nederland:

België:
■   Vlaams Energie Agentschap: www.energiesparen.be
■  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.ibgebim.be
■  Wallonië: energie.wallonië.be

 Oplossingen van Caleffi
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Zoneverdeling
Wie een juiste zoneverdeling maakt, kan ook 
energie besparen met zoneventielen.  “Een 
goed voorbeeld is de verdeling van de noord- 
en zuidzijde van een gebouw”, legt Paul 
De Schepper uit. “In de tussenseizoenen 
is er vaak geen verwarming nodig in de 
ruimtes aan de zuidzijde. In zo’n situatie 
zijn zoneventielen ideaal. De zoneventielen 
zorgen er voor dat enkel de ruimtes aan 
de noordzijde verwarmd kunnen worden. 
Hoeveel je hiermee kan besparen, is moeilijk 
te zeggen.”

Warmtenetten
Warmtenetten spelen een steeds 
belangrijkere rol in de energiebesparing 
in woningen. Klaas de Jong, directeur van 

Energieprojecten.com en hoofdredacteur 
van de Stichting Warmtenetwerk, merkt 
dat het toepassen van warmtenetten en 
stadsverwarming in de lift zit. “In Nederland 
is het gebruik van warmtenetten goed 
ingeburgerd”, vertelt de Jong. “Daar waar de 
meeste grote netten na de eerste oliecrisis 
in 1973 zijn aangelegd, dateert het eerste 
Nederlandse warmtenetwerk al van 1923.”
Volgens Klaas de Jong bieden warmtenetten 
tal van voordelen: “Zo is er geen ketel 
of warmtepomp nodig in de individuele 
woning. Daardoor ontstaat meer ruimte in 
je woning en heb je geen onderhoudskosten 
of geluidshinder meer. Daarnaast kunnen 
er heel wat vormen van alternatieve 
energiebronnen aan een warmtenet 
gekoppeld worden. Ik denk daarbij onder 
meer aan zonne-energie, geothermie 

of warmtepompen, maar ook aan 
warmtekrachtkoppeling en overschotten van 
warmte uit de industrie of afvalverbranding.”

“Warmtenetten leveren een grote bijdrage 
aan energiebesparing en de vermindering van 

de uitstoot van broeikasgassen.”
Klaas de Jong, Energieprojecten.com en Stichting Warmtenetwerk

dossier: installaties van de toekomst

Voorbeeld wamtenet Project Hoogeland Naaldwijk, DWA installatie- en energieadvies
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Bij een variabel debiet installatie is de 
dimensionering en de inregeling van de installatie 
veel kritischer dan bij een constant debiet 
installatie. Daarom organiseert Caleffi in het kader 
van het Caleffi Academy programma in het najaar 
een opleiding rond dit thema. 

Surf naar www.caleffi.nl voor meer informatie, of 
meld je aan via academy.nl@caleffi.com

Opleiding balanceren & inregelenBroeikasgassen
Het gebruik van duurzame warmte is de laatste jaren sterk 
toegenomen. “Logisch”, zegt Klaas de Jong. “Duurzame 
warmtebronnen zoals warmtenetten leveren een grote 
bijdrage aan energiebesparing en de vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen. Nederland heeft met 
de Europese Unie afgesproken om 14 procent van het 
eindverbruik van energie uit duurzame bronnen te halen. 
Dat is alleen mogelijk dankzij duurzame warmte. Met enkel 
duurzame elektriciteit is dat doel niet haalbaar omdat het 
aandeel van elektriciteit te klein is in het eindverbruik.”

Uitdaging voor België
En hoe zit het met het gebruik van warmtenetten in 
België? “Daar is er nog werk aan de winkel”, zegt de 
Jong. “Momenteel bestaan er in België slechts een drietal 
warmtenetten. Erg jammer, want de mogelijkheden om 
warmte uit de industrie te hergebruiken via warmtenetten 
zijn enorm. Toch is er beterschap in zicht. Zo werkt 
de haven van Antwerpen op dit moment hard aan de 
ontwikkeling van een warmtenet. Een stap in de goede 
richting, als je weet dat er met de 1000 mW aan bruikbare 
temperatuur nu simpelweg niets gedaan wordt. Je merkt 
dat de mogelijkheden om energie te besparen en gebruik 
te maken van duurzame energie in België gigantisch zijn”, 
besluit de Jong.

Opleiding 

Balanceren en

 inregelen

Voorbeeld geothermisch warmtenet

gasgedreven warmtepomp

vervangende 
verwarmingsketel

Warmte-
kracht-
koppeling

InjectieboringDiepteboring
Pomp

E-turbine
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Caleffi stampte in 2008 een hypermodern 
onderzoekscentrum uit de grond in het hoofdkantoor in 
Fontaneto d’Agogna, Italië. In het onderzoekscentrum, 
kortweg Cuborosso, zijn dagelijks een 30-tal mensen 
bezig met het verbeteren van bestaande Caleffi-
producten, het testen van standaardonderdelen en 
de ontwikkeling van nieuwe producten en concepten. 
Prioritair bij het onderzoek naar en de ontwikkeling 
van nieuwe componenten voor verwarmings- en 
drinkwaterinstallaties zijn de kwaliteit, de levensduur, 
innovatie en energiebesparing.

Levensechte situaties
Volgens Alessandro Crimella, hoofd van de technische 
afdeling bij Caleffi, kunnen de onderzoekers in de 
Cuborosso levensechte situaties nabootsen: “Het 
gebouw bestaat uit 14 kamers met een erg flexibele 
werking. Zo kunnen we bijvoorbeeld makkelijk 
kleinere testsystemen verschuiven of aanpassen. De 
researchers kunnen daardoor op een eenvoudige 
manier verschillende producten onderzoeken. Ieder 
hydronisch systeem laat de onderzoeker bovendien 
toe om op precieze wijze de temperatuur, druk en 
snelheid van het water te meten. Daarbij kunnen we 
elk systeem of boiler vanaf één computer testen.”

Tal van testen
Dagelijks worden in het onderzoekscentrum 
verschillende testen uitgevoerd. “Iedere dag doen we 
gemiddeld 8 à 15 testen”, zegt Alessandro Crimella. 
“De duur van de onderzoeken is erg verschillend. 
Zo bestaan er testen die tien minuten duren, terwijl 

andere onderzoeken dagen in beslag nemen. 
Bij de zogenaamde ‘life-tests’ zijn we dan weer 
ononderbroken aan het testen.”

Klimaatkamer
In de Cuborosso bestaan verschillende testsystemen. 
“Onze onderzoekers voeren onder meer chemische, 
mechanische en hydraulische proeven uit”, vertelt 
Alessandro Crimella. “Daarnaast doen we testen met 
debiet/drukverlies tot 120m³/H. Verder gaan onze 
onderzoekers ook het geluidsniveau volgens de ISO-
normen na. We meten er eveneens de levensduur 
van onze producten op temperaturen tot 200°C.” 
Andere belangrijke proeven zijn de corrosietesten in 
een zouthoudende omgeving en de testen in extreme 
omstandigheden. “Onze speciaal hiervoor ontwikkelde 
klimaatkamer genereert daarbij temperaturen van 
-40°C tot 160°C en een vochtigheid tot 95%”, vertelt 
Alessandro

Hernieuwbare energie
Volgens  Alessandro Crimella schenkt Caleffi in 
de Cuborosso veel aandacht aan hernieuwbare 
energie. “In het gebouw onderzoeken én ontwikkelen 
we onderdelen voor zonne-energie, biomassa en 
geothermische installaties. De daarbij geproduceerde 
energie wordt zowel gebruikt voor het testen van de 
onderdelen en systemen voor zonnepanelen als voor 
interne diensten in een groot deel van de vestiging.”

Cuborosso, 
Caleffi’s kloppend hart van kennis 
en onderzoek

“Ik wist niet dat Caleffi haar producten zo uitgebreid test”, vertelt Hanne Ledure, ir. Project Manager bij 
studiebureau Boydens. “Tijdens onze rondleiding in de Cuborosso waren we onder de indruk van het grote 
aantal testen dat dagelijks plaatsvindt. In de kamer waar zonnepanelen getest worden, zagen we onder andere 
een onderzoek naar de hoeveelheid energie die zonnepanelen opnemen. Daarnaast testte Caleffi tegelijk een 
continue bijsturing van de oriëntatie van zonnepanelen ten opzichte van de zon. In feite was het bezoek te kort.
Een volgende keer willen we graag enkele dagen langer blijven, zodat we de volledige werking van de Cuburosso 
kunnen leren kennen”, besluit Ledure.

Hanne Ledure, Ir. Project Manager Studiebureau Boydens

De Cuborosso, het onderzoekscentrum van Caleffi 
in Italië, krijgt een nieuw opleidingslokaal. Hier 
zullen installaties op ware grootte getoond worden. 
Lesgevers kunnen zo op een eenvoudige manier 
de werking van Caleffi-producten toetsen aan de 
praktijk. 

focus
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Cuborosso, 
Caleffi’s kloppend hart van kennis 
en onderzoek

Caleffi koos ervoor om het gebouw volledig rood te maken.  
Maar waarom rood? 

 ■ Rood is het symbool ter ere van de wetenschap 
 ■ Rood is het symbool van de Italiaanse technologie
 ■ Rood als symbool voor het voortdurend streven naar perfectie
 ■ Rood als symbool van de langetermijnvisie van Franceso Caleffi, stichter van Caleffi
 ■ De kleur zorgt er voor dat het gebouw opvalt in het geheel van de Caleffi-site
 ■ Cuborosso betekent letterlijk: rode kubus
 ■ Rode kleur van het gebouw is officieel Ducati-rood

“Dagelijks doen we gemiddeld 
  8 à 15 testen”Alessandro Crimella, hoofd technische dienst Caleffi

Energieklasse A
De Cuborosso is een schoolvoorbeeld van energiebesparing. Zo zorgt een centraal 
klimaatbeheersingssysteem voor de verwarming en koeling van het gebouw. Daarbij 
wordt gebruikt gemaakt van een geothermische warmtepomp. In iedere ruimte gebeurt 
de warmteregeling door een thermisch regelsysteem. Een mechanisch ventilatiesysteem 
zorgt voor de aan- en afvoer van lucht. 

Caleffi voorzag eveneens een hypermodern systeem voor de productie en distributie 
van sanitair warm water. Het systeem bestaat uit zonnepanelen met buffervaten en een 
geïntegreerde gasketel. Hiermee wordt ook de aangrenzende fabriek voor een groot deel 
gevoed. Ook werd de LEGIOMIX ingebouwd, waarmee het systeem beschermd is tegen 
de legionellabacterie.

Verder is de Cuborosso uitgerust met wand- en plafond ventilo-convectoren met 
4-pijpsaansluiting. Een zonne-energie-installatie voorziet de belangrijkste diensten van 
Caleffi van energie. Door de combinatie van energiebesparende voorzieningen situeert de 
prestatie van het gebouw zich in energieklasse A.

Wist je dat ...
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Zoneventielen zorgen voor een optimaal evenwicht in de installatie. Op die manier kan er flink wat energie bespaard worden. 
Maar waarmee hou je rekening om een zoneventiel zo goed mogelijk te laten renderen? Hoe regel je een zoneventiel zo in dat een installatie zo veel mogelijk 
energie bespaart? 
Een algemene regel die gehanteerd kan worden, is dat hoe meer zones en hoe kleiner de zones, hoe lager het energieverbruik en hoe hoger het comfort is. 
Met deze handige checklist helpen we je het juiste zoneventiel voor de juiste toepassing te kiezen.

Caleffi heeft een zeer uitgebreid 
gamma zoneventielen. Vraag een Caleffi 
productcatalogus aan via info.nl@caleffi.com

tips & tricks

Automatische ontluchter DISCALAIR voor hoge prestaties

Goed nageregelde installatie bespaart energie

Opgehoopte lucht in leidingen van een cv-installatie heeft negatieve gevolgen voor de 
duurzaamheid en het rendement van de installatie. Het veroorzaakt corrosie, kan  in 
verwarmingslichamen terechtkomen, en kan leiden tot cavitatie in de circulatiepomp.

De DISCALAIR is special ontworpen om grote hoeveelheden lucht te verwijderen 
uitkringen van verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties, zelfs bij hoge druk, 
zonder handmatig ingrijpen. Deze ontluchter is universeel inzetbaar, ook in grotere 
installaties.

HYGROSCOPISCH KAPJE:
zorgt ervoor dat de ontluchtingsopening bij een 
lekkage automatisch sluit 
LUCHTKAMER:
zorgt dat de vlotter langzaam omhoog of omlaag 
beweegt 
VLOTTER: 
zorgt dat de ontluchter voldoende drijfvermogen 
heeft en bestand is tegen hoge temperaturen
RVS-RING:
zorgt dat er geen vuil uit de installatie in de 
ontluchtingskamer terecht komt 

Artikelcode:  551004
Aansluiting:  ½” binnendraad
Temperatuur bereik:  0 ÷ 110 °C
Max. werkingsdruk: 10 bar
Max. ontluchtingsdruk:  10 bar
Max. glycol percentage:  50%
 (ook geschikt voor koelinstallaties)

Kenmerken

Checklist

Welk type zoneventiel heb ik nodig?
■ 2-weg of 3-weg zoneventiel, 
■ Met of zonder by-pass

Hoe lang mag de openingstijd zijn?
■ Kort (≤ 10 sec.)
■ Langer (≥ 10 sec.)

Welke motor gebruik je? 
■ Tweepuntsregeling met of zonder terugroepveer
■ Driepuntsregeling

Welke regeling wordt er aangesloten 
op het zoneventiel? Twee of drie bedieningsdraden

Bereken het drukverlies Hoe hoger de Kv-waarde, hoe lager het drukverlies.

In wat voor soort installatie wordt het 
zoneventiel gebruikt? Sanitair, koeling, verwarming, warmtepomp

Waar wordt het zoneventiel geplaatst en in 
welke positie?

■ Woonruimte, kelder, garage, vochtige ruimte
■ Horizontaal, verticaal, ondersteboven
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In mei 2013 startten de eerste opleidingsdagen van Caleffi Academy met de 
opleidingen rond zoneventielen (BE) en terugstroombeveiliging (NL). Inmiddels 
is ook de tweede reeks afgerond (distributie-units en energiemeting) en staan 
we klaar voor de laatste sessies van dit jaar.
Met trots melden we dat tot tot nu toe bijna 300 geïnteresseerden hebben 
deelgenomen aan de opleidingsdagen in België en Nederland.
De waardering en het groot aantal aanwezigen maakten van de eerste 
opleidingen een succes!  Uit een enquête bleek dat de deelnemers de opleiding 
een gemiddelde score van 8,3 op 10 gaven.  De interactieve live webinars, die 
de deelnemers toelieten de sessies vanop afstand bij te wonen, deden het met 
een 8 op 10 ook erg goed.

“Caleffi Academy:  
   ik doe mee!”

In oktober staan de laatste sessies van Caleffi Academy 
van 2013 op het programma. Deze keer focust Caleffi 
op balanceren en inregelen. Uit onderzoek blijkt dat 95% 
van de bestaande verwarmingsinstallaties onvoldoende 
ingeregeld zijn. Goed inregelen blijkt geen overbodige 
luxe, want een goed ingeregelde installatie is voordelig op 
het gebied van comfort, milieu en energiekosten. 
 
De opleiding gaat onder andere dieper in op waterzijdig 
inregelen. Het goed inregelen van de debieten is ten 
tijde van energiebesparingen een hot item. Verder komt 
het verschil tussen statisch en dynamisch inregelen aan 
bod. Handmatig inregelen van installaties gebeurt dikwijls 
op vollast. Veel installaties draaien echter op deellast 
waardoor druk en debiet anders zijn dan waar ze voor zijn 
ontworpen. 

INTERESSE? SCHRIJF JE IN!
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. 
Deelname is gratis. Kan je overdag niet aanwezig zijn? 
Volg dan ’s avonds de live webinar.

BELGIË:
• Charleroi 23 oktober 2013
• Drongen 24 oktober 2013 
• Grobbendonk 25 oktober 2013 

NEDERLAND
• Eindhoven 28 oktober 2013 
• Utrecht  29 oktober 2013 
• Zwolle  30 oktober 2013 

Webinar   06 november 2013 

Meld je aan via academy.nl@caleffi.com

Opleiding balanceren & inregelen



MULTIFUNCTIONEEL

SERIE 5495  
MULTIFUNCTIONELE 
HYDRAULISCHE EVENWICHTSFLES

Combineert verschillende functionele componenten, 
waarbij elk component voldoet aan de specifieke eisen 
waaraan moet voldaan worden in de installatie.

1) Vuilafscheiding
2) Luchtafscheiding
3) Hydraulisch evenwicht
4) Verwijdering ijzerdeeltjes

4-IN-1-BESCHERMING VOOR JE INSTALLATIE

Bekijk
onze 
video’s 
op

www.caleffi.nl
www.caleffi.be


