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Gedeelde kennis is dubbele kennis
Kennis is macht in deze dynamische informatiemaatschappij. Innovatieve

Wim Berten

Sales Representative

technologieën en nieuwe, verbeterde producten worden steeds belangrijker

+32 475 91 91 27
benelux@caleffi.nl

voor succesvol ondernemerschap. Daar willen we bij Caleffi actief aan
meewerken door onze kennis en ervaringen met iedereen te delen.

Uw contacten bij Caleffi

Kennisdeling en -overdracht zijn structurele onderdelen van onze werking.
Zo houden we de vinger aan de pols en blijven we op de hoogte van

De verkoopsorganisatie Benelux
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wat er leeft bij onze klanten. We hebben contact met vakgroothandels,
installatiebedrijven, adviesbureaus, architecten, woningbouwverenigingen,
waterleidingsmaatschappijen, ... De informatie bieden we aan via onze
website, persoonlijke adviezen, dienstverlening bij verkoop, scholingsdagen,
beurzen en bedrijfsbezoeken.
Maar de informatiestroom mag zeker geen eenrichtingsverkeer zijn. Het
succes zit hem in de uitwisseling van ideeën. En dat beogen wij bij Caleffi.
Het zijn onze klanten die ons de beste respons vanuit de markt kunnen

De radiator in beeld

geven. Voor ons is wederzijdse kennisdeling veeleer een filosofie dan een

Van thermostatische kop
tot ontluchter

strategie. We nemen in deze Kiosk dan ook graag even de tijd om alle

4pagina

contactpersonen bij Caleffi eens op een rijtje te zetten.

3-6

Namens het hele Caleffi-team,
Met de beste groeten,

Walter Schincariol
General Manager

Uit de praktijk
Installateur wordt groothandelaar
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Caleffi is het leidinggevend bedrijf in de ontwikkeling en productie
van componenten voor centrale verwarming en sanitair.
Moesdijk 10-12, P.O. Box 10357, NL-6000 GJ Weert
e-mail: info@caleffi.nl I website: www.caleffi.nl

NL: tel.: +31 495 54 77 33 I fax: +31 495 54 84 02
B: tel.: +32 89 38 68 68 I fax: +32 89 38 54 00
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Wie, wat, waar?
Onze medewerkers, uw contacten

onze medewerkers staan steeds klaar om u met raad en daad bij te staan. om dit kracht bij
te zetten, geven we u een overzicht van onze medewerkers uit de verkoopsorganisatie van
de Benelux met hun contactgegevens. Zo vindt u snel en makkelijk de weg naar de juiste
persoon. Aarzel zeker niet om ons op te bellen of te mailen (info@caleffi.nl). Tot bij het
volgende contact!
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Rob Roza

5 Ronny Bockstaele
Sales Representative België

Sales Representative Nederland
+31 6 535 500 95

+32 475 89 48 16

Z – O Nederland
Postcodes 40 - 81, 83 - 99

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant (postcodes 1500 – 1999)

Roland Bottenheft
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Sales Representative Nederland

Sales Representative België

+31 6 520 200 60

+32 475 91 91 27

W – Nederland
Postcodes 10-39 + 82

Antwerpen, Limburg,
Vlaams-Brabant (postcodes 3000-3499)

Hub Gelissen
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Sales Representative

Maurice Paul

Sales Representative België

+31 6 557 325 63

+32 473 43 01 12

Fabrikanten Nederland

Brussel, Wallonië,
GH Luxemburg en Waals-Brabant

Anjo Kater
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Technical Advisor

Carolien Smolak
Product Manager

+31 6 517 523 46

+32 473 80 32 80

Adviseurs en architecten
Nederland

Opleidingen en studiebureaus
België
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Nieuws

Product Manager

Opleidingen en fabrikanten België
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België

Hans Nikolajsen
+31 6 549 905 54
+32 477 72 13 80

Nederland
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Wim Berten

Luxemburg

Van thermostatische kop
tot ontluchter
Meer dan ooit wordt de klemtoon gelegd op duurzaam bouwen en verbouwen.
Door de stijgende energieprijzen hebben we er alle belang bij om in onze
woning gebruik te maken van energiebesparende materialen en toestellen.

Door de jaren heen
De radiator is geëvolueerd en heeft zich in de tijd weten aan te
passen aan alle comfortvragen, door innovatie op het vlak van
materiaalkeuze, afwerking, afmetingen en design. Dat resulteert
in radiatoren met een gemakkelijke, snelle montage en aansluitmethode en een optimaal gebruiksgemak voor de eindgebruiker.
Een radiator met thermostatische kop is dé manier om verantwoord
om te springen met energie zonder in te boeten aan comfort. De
radiator met thermostatische kop is bijgevolg erg populair in de
vervangings- en renovatiemarkt of als supplement bij vloerverwarming. Bovendien is de kostprijs van een verwarmingsinstallatie met
radiatoren gevoelig lager dan de installatie van vloerverwarming.
Thermostatische koppen regelen de temperatuur automatisch.
Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, sluiten ze de toevoer
meteen af. Ze zorgen eveneens voor een optimaal comfort en energiebesparing door snel te reageren op externe temperatuursveranderingen. De instellingen van de moderne thermostatische koppen
kunnen begrensd en geblokkeerd worden.
De radiator is ook esthetischer geworden. Zo wordt een groot deel
van de radiatoren reeds voorzien van een onderaansluiting in plaats
van een traditionele aansluiting aan de zijkanten. Caleffi heeft hier een
aangepast product voor ontwikkeld, de zogenaamde H-onderblok.
Deze speciale afsluiter voor radiatoren met ingebouwde thermostatische kraan maakt het geheel mooier en zorgt voor een groter gemak
en snelheid van aansluiting. Op de ingebouwde thermostatische
kraan kan eveneens de Caleffi thermostatische kop gedraaid worden.
Kunststof wordt steeds vaker toegepast in de verwarmingsindustrie.
Veel componenten, zoals bijvoorbeeld de collector voor vloerverwarming, bestaan reeds uit kunststof. Er worden ook meer
kunststofleidingen gebruikt. Speciaal hiervoor heeft Caleffi de Darcal
koppeling ontwikkeld, een koppeling met zelfaanpassende diameter,
specifiek voor kunststofleidingen.
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De radiatoronderdelen van Caleffi
1. Thermostatische kop
Werking
Het werkingsmechanisme van de Caleffi thermostatische kop (serie 200)
bestaat uit een vloeistofgevulde balg. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer
vloeistof er verdampt. Hierdoor stijgt de druk en zet de balg uit. Dat zorgt
ervoor dat de klep sluit en de toevoer van warm water afgesloten wordt.
Het omgekeerde gebeurt bij daling van de temperatuur.
De thermostatische kop is voorzien van 7 standen die elk overeenkomen
met een bepaalde temperatuur. Bovendien is hij niet enkel voorzien van een
vorstbeveiliging maar ook van een nulstand. De instelling kan begrensd of

Vloeistofgevulde balg

geblokkeerd worden. De belettering op de thermostatische kop is met laser
aangebracht en is onuitwisbaar.
Innovatie
• Thermostatische kop met aanduiding van de
temperatuur (art. 202000).
• Verchroomde thermostatische kop, specifiek ontworpen
voor toepassing op designradiatoren (art. 200013).
Artikel 202000

Technische specificaties
Regelbereik:

0÷5

Temperatuurbereik:

0÷28°C

Vorstbeveiliging:

~7°C

Max. omgevingstemperatuur:

50°C

Artikel 20001
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Tip!
Bepaalde landen, waaronder België, geven tegemoetkomingen voor de installatie van energiebesparende maatregelen
waaronder de plaatsing van thermostatische koppen. Iedere belastingplichtige in België heeft recht op een belastingvermindering van 40% van de factuur (incl. BTW). Voor het inkomstenjaar 2008 is dat beperkt tot 2.650 EUR.

2. Ventielen
Werking
Elke radiator wordt voorzien van twee ventielen: een radiatorventiel en een voetventiel. Deze ventielen zorgen
samen voor de bediening van de radiator door de hoeveelheid water die door het element stroomt te regelen.
Radiatorventiel
Het radiatorventiel wordt geïnstalleerd op de aanvoerleiding van de radiator en kan op 2 manieren bediend worden:
• Standaard is het radiatorventiel voorzien van een handwiel voor de manuele bediening.
• Dit handwiel kan gemakkelijk vervangen worden door een thermostatische kop voor een automatische bediening.
Voetventiel
Het voetventiel wordt geïnstalleerd op de retourleiding van de radiator. Hiermee wordt het maximale debiet dat door
de radiator kan stromen, ingesteld. Door dit ventiel samen met het radiatorventiel dicht te draaien, kan de radiator bij
onderhoudswerken afgekoppeld worden.
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Innovatie
Nieuw in het gamma zijn de gepolijste en verchroomde HIGH STYLE ventielen
(serie 400), specifiek ontworpen voor toepassing op designradiatoren. Ze
zijn manueel te bedienen, maar kunnen eveneens voorzien worden van de
verchroomde thermostatische kop (art. 200013) om de temperatuur automatisch
te regelen.

Artikel

Omschrijving

Serie 4001

Thermostatiseerbaar radiatorventiel en voetventiel.
Haakse uitvoering. 1/2"

Serie 4003
Serie 4004
Art. 200013

Thermostatiseerbaar radiatorventiel en voetventiel.
Dubbel haakse uitvoering. 1/2".
Linkse en rechtse uitvoering.
Thermostatische kop voor designradiatoren. M30x1,5.
Gepolijst verchroomd.

Serie 400

3. Koppelingen
Werking
In de verwarmingssector worden verschillende soorten en maten kunststof
buizen gebruikt. Bij werkzaamheden komt het dan ook regelmatig voor dat
men voor het herstellen of verbinden van kunststofleidingen niet over de juiste
koppeling beschikt. De Darcal koppeling lost dit probleem op door het verschil in
buisdiameter op te vangen. De volledige serie maakt het mogelijk dat buizen met
een buitendiameter tussen 12 en 22,5 mm en een binnendiameter tussen 7,5 en
17 mm kunnen aangesloten worden. De Darcal wordt toegepast bij enkellagige
en meerlagige buizen. Een isolatiering voorkomt dat bij meerlagige buizen het
messing en het aluminium rechtstreeks met elkaar in contact komen.
Innovatie
Kunststofbuizen vervormen veel gemakkelijker dan koperbuizen. Daarom heeft
de Darcal een kunststof klemring in plaats van een messing klemring. Deze
bicoonvormige ring heeft versprongen inkepingen waardoor hij een gelijkmatig

Kunststof klemring

verdeelde klemming over de buis garandeert en toleranties kan opvangen.

4. Radiatorontluchter
Werking
Met behulp van de hygroscopische ontluchter (serie 5080) wordt de lucht die
gevangen zit in een radiator, zowel tijdens het vullen van de installatie als
tijdens de normale werking, verwijderd. De ontluchter kan zowel manueel als
automatisch gebruikt worden en is zeer gemakkelijk te monteren.
De automatische werking is gebaseerd op de eigenschappen van de cellulosevezelschijfjes of hygroscopische schijfjes die het afdichtingspatroon vormen.
Deze schijfjes zijn luchtdoorlatend maar niet waterdoorlatend. Onder normale
werkingsomstandigheden zijn de schijfjes in contact met water. In aanraking
met water vermeerdert het volume van de schijfjes met 50% en sluiten zij
de ontluchtopening af. Is er daarentegen lucht in de radiator aanwezig,

Serie 5080

dan drogen de schijfjes op en kan de lucht ontsnappen.
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Automatisch.

Manueel.

Voor automatische ontluchting

Door het handwiel één

moet de knop volledig vastge-

omwenteling los te draaien,

draaid zijn.

kunt u de ontluchter manueel
bedienen. Dit wordt hoofdzakelijk
tijdens het vullen van de installatie
toegepast.

Cellulosevezelschijfjes

Innovatie
Op de aansluiting zit een PTFE-ring die voor een perfecte dichting zorgt en vlas en andere dichtingsmiddelen
overbodig maakt. De ontluchter vereist geen inregeling. Het patroon is zodanig gefabriceerd dat hij onmiddellijk
geplaatst kan worden.
Technische specificaties
Materialen
Lichaam:

Messing. Verchroomd.

Knop:

Warmtebestendige POM, wit RAL 9010

Dichting:

PTFE

Pmax.:

10 bar

t°max.:

100°C

Aansluiting:

1/8”M, 1/4"M, 3/8”M, 1/2"M

5. Radiatoraftap
Werking
Het water dat in een radiator zit, moet – om bijvoorbeeld reparaties te
kunnen verrichten – afgetapt kunnen worden. Dit gebeurt met behulp van
een radiatoraftap die gemonteerd wordt op de onderste radiatoraansluiting
en die ontworpen is voor gebruik met een aftapbuisje. Dit buisje, dat op de
aftap wordt geschroefd, maakt het mogelijk het radiatorwater gemakkelijk af

Serie 560

te tappen.
Innovatie
De radiatoraftap van Caleffi (serie 560) past perfect bij de rest van het gamma radiatoronderdelen. Door het witte
afdekkapje lijkt hij op een mooi afgewerkte, dichte stop.
Radiator aftappen

2

1
Verwijder het kunststof afdekkapje.
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Schroef het aftapbuisje op het
slangpilaartje van de aftap.

3
Door aan het buisje te trekken, wordt de
aftap mee naar buiten getrokken en kan
het water naar buiten stromen.

Uit de praktijk

Installateur wordt groothandelaar

Intervie

w

Beerse, donderdag 3 juli 2008. Caleffi brengt een bezoekje aan Jan Van den Heuvel.
Van installateur tot groothandelaar. Een verhaal uit het leven gegrepen ...
Jan Van den Heuvel was 13 jaar lang zelfstandig installateur,

en zijn bovendien esthetisch mooi afgewerkt.

gespecialiseerd in centrale verwarming. Hij was actief in

Degelijkheid betekent ook minder defecten. En

particuliere woningbouw, industriebouw, sociale projecten

herstellingen kosten geld ..."

én als serviceverlener voor ketelfabrikanten. Door een tekort
uitdaging, besloot Jan zijn carrière een nieuwe wending te

Hoe zou u de samenwerking met
Caleffi omschrijven?

geven. Hij richtte de groothandel Bedicom nv op. De rest is

"De samenwerking verloopt heel erg vlot. Twee zaken

geschiedenis.

zijn voor ons heel belangrijk: betrouwbaarheid en stipt-

aan gekwalificeerd personeel en de nood aan een nieuwe

heid van de leveringen én toegankelijkheid. En bij Caleffi

Jan, zou je iets meer kunnen vertellen
over je huidige zaak?

krijgen we beiden. Veel producten uit het assortiment

"Twee jaar geleden heb ik de groothandel Bedicom nv

betekent voor mij een aanspreekpunt voor technische,

opgericht. We zijn gespecialiseerd in centrale verwar-

administratieve en prijsgerelateerde vragen. Voor tech-

ming. Dat is een logisch gevolg van mijn praktijkervaring

nische hulp kunnen we altijd terecht bij de vertegen-

als installateur. Bovendien ben ik erg geboeid door de

woordiger of bij één van de product managers. En voor

techniek en de evolutie van verwarming. We verkopen

de rest zijn contacten maar zelden nodig ... want de

onze producten enkel aan installateurs en proberen hen

afspraken worden altijd netjes nagekomen."

zijn direct uit voorraad leverbaar. Goede toegankelijkheid

zo veel mogelijk van onze kennis door te geven."

Waarom heeft u ervoor gekozen
producten van Caleffi te verdelen?
"Als installateur had ik al jarenlang ervaring met Caleffi.
Van veiligheidskleppen tot de sepcoll ... we werkten
er vroeger heel vaak mee. Ik weet dus dat Caleffi een
kwaliteitsproduct is. Daarom hebben we er bij de
opstart van onze groothandel bewust voor gekozen om
énkel producten van Caleffi te verdelen. We leveren één
merk, één compleet gamma van kwaliteitsproducten
met een complete technische ondersteuning.
Installateurs kunnen altijd bij ons terecht voor specifieke
vragen, voor het opstarten en het programmeren van
regelingen, enzovoort."
"Kwaliteit – in de ruime betekenis van het woord –
wordt altijd op prijs gesteld! De installateurs die naar
Caleffi producten zijn omgeschakeld, zijn hier het beste
bewijs van. De appendages laten zich gemakkelijk en

Er werd bewust voor gekozen om enkel producten van
Caleffi te verdelen.

snel monteren, zijn degelijker en zwaarder uitgevoerd
Bedicom nv

Wist je dat
Voorraadartikelen bij Caleffi in Nederland binnen
24 uur en in België binnen 48 uur leverbaar zijn.

Zaakvoerder:
Dhr. Jan Van den Heuvel
Lilsedijk 28, B-2340 Beerse
Tel.: +32 14 61 74 00
Fax: +32 14 61 75 00
E-mail: mail@bedicom.be
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Productnieuws
AUTOFLOW serie 12
Compacte automatische debietregelaar met kunststof patroon

NIEUW

!

Autoflows zijn automatische debietregelaars. Ze verzekeren een constant debiet bij wijzigende
werkingsomstandigheden van het hydraulisch circuit. De serie 127 is uitgerust met een innovatief
regelelement, vervaardigd uit polymeer met een hoge bestendigheid, speciaal bestemd voor toepassing in
klimaatregelinginstallaties en sanitaire installaties.
Voordelen

Technische specificaties

• Levert een constant debiet en zorgt
voor een automatische balancering
van de installatie

Medium: Water,
glycoloplossingen
(max. 50 %)

• Het regelelement is gemaakt van een
polymeer met een hoge bestendigheid

Pmax.: 16 bar

• Maakt weinig geluid

Werkingsgebied

• Vervangbaar patroon

Debieten: 0,12 ÷ 1,6 m3/h

• Compact lichaam

Nauwkeurigheid: ± 10%

• Eenvoudig en snel te installeren

Aansluitingen: ½”F en ¾”F

Autoflow serie 127

t°min.÷max.: 0 ÷ 100°C
p.: 15 ÷ 200 kPa

WWW

Meer info op www.caleffi.nl/kiosk

Beurskalender
sEPTEMBER 2008

okToBER 2008

Installatie Vakbeurs Hardenberg
9 – 11 september 2008
Evenementenhal Hardenberg,
Hardenberg, NL
www.evenementenhalhardenberg.nl

Solar Power Conference & Expo
13 – 16 oktober 2008
San Diego Convention Center,
San Diego – Californië, US
www.solarpowerconference.com

JANUARi 2009

MAART 2009

APRiL 2009

AHR Expo
26 – 28 januari 2009
McCormick Place, Chicago – Illinois, US
www.ahrexpo.com

ISH Frankfurt
10 – 14 maart 2009
Messe Frankfurt, Frankfurt am Main, DE
www.ish.messefrankfurt.com

Estbuild (Eesti Ehitab)
1 – 4 april 2009
Estonian Fairs Center, Tallinn, EE
www.fair.ee

APRiL 2009

APRiL 2009

NoVEMBER 2009

Resta
7 – 10 april 2009
Litexpo, Vilnius, LT
www.litexpo.lt/en

Installatie Vakbeurs Gorinchem
21 – 23 april 2009
Evenementenhal Gorinchem,
Gorinchem, NL
www.evenementenhalgorinchem.nl

VSK België
19 – 21 november 2009
Tour & Taxis, Brussel, BE
www.vskbelgie.be

Ben je nieuwsgierig naar meer? Stuur dan de antwoordfax naar ons op voor bijkomende informatie of stuur ons snel een mail (info@caleffi.nl).
Caleffi International NV
Moesdijk 10-12 I P.O. Box 10357
6000 GJ Weert, Nederland
info@caleffi.nl I www.caleffi.nl
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Nederland:
tel.: +31 495 54 77 33
fax: +31 495 54 84 02

België:
tel.: +32 89 38 68 68
fax: +32 89 38 54 00

Redactie: Hanne Loos, Carolien Smolak I Realisatie: Cypres, Brussel/Leuven I Fotografie: Caleffi SpA I V.U. Caleffi International NV

Montage van het patroon

• Ideaal voor installaties met verschillende zones of rechtstreeks aan elk
verwarmingselement

