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DEEL 4 SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, … 

LOT 40 CENTRALE VERWARMING - INDIVIDUELE INSTALLATIES 
40.40.--. CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES - HYDRAULISCHE KRINGEN 

40.45.00. LEIDINGNET - INSTALLATIE-ONDERDELEN - DISTRIBUTIE-UNIT 

40.45.10. Verwarmingsinstallaties / C.V., distributie-units, alg. / voor woningen  CALEFFI 

(56.4) Xa (T18) 

 

.10. OMVANG 

.11. Definitie: 

- Een wanddistributie-unit levert en regelt onmiddellijk de verwarming en het sanitair warm water voor elke 
verblijfseenheid. De bedoeling is om met slechts drie buizen in het geheel van noden te voorzien 
(verwarming - sanitair water) door middel van warmtedragende vloeistof met centrale verdeling. 

- Een compacte distributie-unit is de meest eenvoudige en meest complete oplossing voor het boeken van 
individuele verbruiken in een complexe gecentraliseerde installatie. 

- Een distributie-unit heeft drie hoofdfuncties: 

 1. Modulerende verwarmingsregeling. 

 2. Modulerende regeling voor SWW. 

- Additionele functies kunnen toegevoegd worden. 

.12. De werken omvatten: 

#- Alle werken en leveringen het gebruiksklaar installeren binnen de centrale 
verwarmingsinstallatie #lage temperatuur #gemiddelde temperatuur #hoge temperatuur #hoge 
temperatuur met ondersteunende pomp #van compacte distributie-units, wandmodel, 2-
pijpsaansluiting en onmiddellijke productie van sanitair warm water met voorrang op de 
verwarmingsfunctie, van het merk Caleffi serie SATK20... conform richtlijn 2004/22/CE (MID). 

#- Alle werken en leveringen voor het gebruiksklaar installeren binnen de centrale 
stadsverwarmingsinstallatie van compacte distributie-units, wandmodel, installatieruimte met 
gescheiden watercircuits en onmiddellijke productie van sanitair warm water met voorrang op 
de verwarmingsfunctie, van het merk Caleffi serie SATK30 conform richtlijn 2004/22/CE (MID). 

#- Alle werken en leveringen voor het gebruiksklaar installeren binnen de centrale 
verwarmingsinstallatie gecombineerd met een hoge statische opvoerhoogte van compacte 
distributie-units, wandmodel, installatieruimte met gescheiden watercircuits en onmiddellijke 
productie van sanitair warm water met voorrang op de verwarmingsfunctie, van het merk Caleffi 
serie SATK30 conform richtlijn 2004/22/CE (MID). 

.13. Tevens in deze post inbegrepen: 

- Het reinigen van de leidingen vóór de montage v.d. distributie-units. 

- De aan de distributiepunten aangepaste elektrische aansluiting. 

- Het leveren en plaatsen per distributie-unit van een aparte ingebouwde meetkast. 

#- Het leveren en plaatsen per distributie-unit van een warmtemeter. 

#- Het leveren en plaatsen per distributie-unit van een element voor gecentraliseerde verzending 
van de gegevens. 

- De controle van hun goede werking in de installatie. 

- Een drukproef van het leidingensysteem. 

- De eventuele aanpassingen en/of vervangingen tot perfecte werking in de installatie. 

#- ... 

.14. Niet in deze post inbegrepen: 

… 

.15. Toepassing: 

#- De installatie gebeurt buiten de woonruimte, binnen de gemeenschappelijke delen. 

#- De installatie gebeurt binnen de woonruimte mits uitzondering van de meetkast uitsluitend 
binnen de gemeenschappelijke delen. 

#… 

.16. Belangrijke opmerking: 

De distributie-units worden kant-en-klaar geleverd, compleet. Plaatsen, aansluiten en in bedrijf 
stellen is bijzonder snel en eenvoudig te realiseren. Een distributie-unit mag niet buiten gemonteerd 
worden. 

… 
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40.45.12. Verwarmingsinstallaties / C.V., distributie-units onmiddellijke productie SWW / voor opbouw  
CALEFFI  Serie SATK20 & SATK30 

(56.4) Xa 

 

Volgnr.  1 

Serie SATK20 - Distributie-unit met onmiddellijke productie van sanitair warm water met voorrang op de verwarmingsfunctie - 
Wandmodel 

#P1 Distributie-unit, wandmodel, lage temperatuur SATK20101 [warmtewisselaar SWW 30 kW] VH [st] 

#P1 Distributie-unit, wandmodel, lage temperatuur SATK20103 [warmtewisselaar SWW 40 kW] VH [st] 

#P1 Distributie-unit, wandmodel, gemiddelde temperatuur SATK20201 [warmtewisselaar SWW 30 kW] VH
 [st] 

#P1 Distributie-unit, wandmodel, gemiddelde temperatuur SATK20203 [warmtewisselaar SWW 40 kW] VH
 [st] 

#P1 Distributie-unit, wandmodel, hoge temperatuur SATK20301 [warmtewisselaar SWW 30 kW] VH [st] 

#P1 Distributie-unit, wandmodel, hoge temperatuur met ondersteunende pomp SATK20401 [warmtewisselaar SWW 
30 kW] VH [st] 

#P1 Distributie-unit, wandmodel, hoge temperatuur met ondersteunende pomp SATK20402 [warmtewisselaar SWW 
40 kW] VH [st] 

 

Volgnr.  2 

Serie SATK20 - Opties 

#P1 Warmtemeter met directe aflezing Conteca Serie 7554 [3/4"] [24 VAC] [mono-jet] VH [st] 

#P2 Centrale gegevenstransmissie via regelaar 755010 VH [st] 

#P3 Compensatiesensor aanvoer voor distributie-unit 798586 [voor SSI SATK201 & SATK202]  VH [st] 

 

.20. MEETCODE 

.21. Aard van de overeenkomst: 

.21.50. Vermoedelijke hoeveelheid. [VH] 

.22. Meetcode: 

.22.10. Meeteenheid: 

.22.16. Statistische eenheden: 

.22.16.10. Per stuk. [st] 

● Distributie-units. 

● Sensoren. 

#● Warmtemeter met directe aflezing. 

#● Centrale gegevenstransmissie. 

.22.20. Opmetingscode: 

- Per gelijksoortige componenten, ven zelfde aarde, type of kenmerken. 

.30. MATERIALEN 

.32. Kenmerken of eigenschappen v/d distributie-units: 

.32.10. Componentbeschrijving: 

Distributie-unit, compact wandmodel, conform richtlijn 2004/22/CE (MID) die in een woning de 
KSW-verdeling en, dankzij een elektronische regelaar, in het geheel de warmtenoden (verwarming 
en met voorrang sanitair warm water) van een woning efficiënt verzekert door middel van het 
warmtedragend fluïdum van de centrale verdeling. 

.32.11. Werkingsprincipe: 

Basisfuncties: 

- Modulerende verwarmingsregeling. 

- Modulerende regeling voor SWW. 

Optionele functies: 

- Warmtemeter met directe aflezing. 

- Centrale gegevenstransmissie-regelaar 

- Compensatiesensor aanvoerset. 

- Sensor voor temperatuurregeling van retour van primair circuit. 

.32.20. Basiskenmerken: 
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#.32.21. [fabrikant] 

- Leverancier: CALEFFI 

- Handelsmerk en type: #distributie-unit, wandmodel, lage temperatuur, 
warmtewisselaar SWW 30 kW, SATK20101 
#distributie-unit, wandmodel, lage temperatuur, 
warmtewisselaar SWW 40 kW, SATK20103 
#distributie-unit, wandmodel, gemiddelde temperatuur, 
warmtewisselaar SWW 30 kW, SATK20201 
#distributie-unit, wandmodel, gemiddelde temperatuur, 
warmtewisselaar SWW 40 kW SATK20203 
#distributie-unit, wandmodel, hoge temperatuur, 
warmtewisselaar SWW 30 kW, SATK20301 
#distributie-unit, wandmodel, hoge temperatuur met 
ondersteunende pomp, warmtewisselaar SWW 30 kW, 
SATK20401 
#distributie-unit, wandmodel, hoge temperatuur met 
ondersteunende pomp, warmtewisselaar SWW 40 kW, 
SATK20403 

#.32.22. [neutraal] 

- Type: distributie-unit voor centrale verwarmingsinstallatie, 
wandmodel, met elektronische regelaar en onmiddellijke 
productie sanitair water met voorrang op de 
verwarmingsfunctie, conform richtlijn 2004/22/CE (MID) 

- Materiaal frame: gelakt staal 

- Materiaal beschermende schaalafdekking: PPE, kleur grijs 

- Materiaal warmtewisselaar: hardgesoldeerd 

- Materiaal verbindingsleidingen: koper 

.32.24. Uitrustingen: 

.32.24.10. Standaard uitrustingen: 

Een distributie-unit wordt voorzien van de volgende onderdelen : 

- 1. Frame. 

- 2. Elektronische regelaar. 

- Voeding: 230 VAC - 50 Hz 

- Temperatuurbereik SWW: 40 - 60 °C 

- Temperatuurbereik verwarming: #▪ Lage temperatuur: 30 - 45 °C 
#▪ Gemiddelde temperatuur: 45 - 75 °C 
#▪ Hoge temperatuur : 45 - 75 °C 

#- 3. Thermische veiligheidsklep (lage temperatuur). [SATK201] 

- 4. Modulerende verwarmingsklep. 

- 5. SWW-klep. 

- 6. Aanvoersensor verwarming. 

#- 7. Thermische veiligheidssensor (lage temperatuur). [SATK201] 

- 8. Temperatuursensor SWW. 

- 9. Warmtewisselaar SWW. 

- 10. Aftapkraan. 

#- 11. Pomp UPS 15-60. [niet bij SATK203] 

#- 12. Veiligheidsbypass. [niet bij SATK203] 

#- 13. Compensatiesensor aanvoertemperatuur. [SATK201 - 202] 

- 14. Stromingsschakelaar voorrang SWW. 

- 15. Aansluitstuk/mal warmteteller. 

- 16. Filter dompelhuls aanvoersensor warmteteller. 



 

Copyright© Cobosystems 2012 FabrikantBestek - Release 6 - 2012 2014 10 17  -  11:39 
 Caleffi NV v1a 2012 5/10 

[versie L.T. en G.T.] 

.32.24.20. Mogelijke opties: 

#- Warmtemeter met directe aflezing met achtcijferig LCD-scherm. [755405] 

#- Centrale gegevenstransmissie via regelaar. [755010] 

.32.40. Beschrijvende kenmerken: 

.32.41. Vorm: 

- Vorm:  

    

.32.42. Maateigenschappen: 

- Afmetingen frame (h x b x d): 450 x 550 x 265 mm 

 

- Aansluitingen: ▪ Systeem: 1” M 
▪ Verwarmingszijde: 3/4” M 
▪ SWW-zijde: 1/2” M 

.32.43. Gewicht, massa: 

.32.50. Prestatiekenmerken: 

.32.54. ER4 Gebruiksveiligheid: 

- Toegepaste vloeistof: water 

- Maximale werkingsdruk: ▪ primair 16 bar 
▪ secundair 10 bar 

- Verwarmingstemperatuurbereik: 30-45 °C 

.32.80. Diversen: 

- Garantie: 3 jaar 

.40. UITVOERING 
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.43. Plaatsingswijze: 

.43.10. Detailplan: 

… 

.43.20. Montage: 

De distributie-units dienen, gemakkelijk toegankelijk, geïnstalleerd te worden volgens voorschriften, 
aanwijzende hydraulische schema's en advies van de fabrikant op het traject van het warmte 
dragend fluïdum van de gecentraliseerde distributie. 

#… 

.50. COORDINATIE 

.55. Met andere posten: 

.55.40. Deel 4 - Speciale technieken - Verwarming & SWW, ventilatie, HVAC… 

Aansluitingen. 

.55.50. Deel 5 - Speciale technieken - Elektriciteit 

Elektrische voeding 230 V en 24 V. 
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Volgnr.  3 

Serie SATK30 - Distributie-unit met gescheiden watervoorziening en onmiddellijke productie van sanitair warm water met voorrang 
op de verwarmingsfunctie - Wandmodel 

#P1 Distributie-unit, wandmodel SATK30101 [warmtewisselaar SWW 30 kW] VH [st] 

#P1 Distributie-unit, wandmodel SATK30103 [warmtewisselaar SWW 40 kW] VH [st] 

 

Volgnr.  4 

Serie SATK30 - Opties 

#P1 Warmtemeter met directe aflezing Conteca Serie 7554 [3/4"] [24 VAC] [mono-jet] VH [st] 

#P2 Centrale gegevenstransmissie via regelaar 755010 VH [st] 

#P3 Compensatiesensor aanvoer voor distributie-unit 798586 [voor SSI SATK201 & SATK202]  VH [st] 

 

.20. MEETCODE 

.21. Aard van de overeenkomst: 

.21.50. Vermoedelijke hoeveelheid. [VH] 

.22. Meetcode: 

.22.10. Meeteenheid: 

.22.16. Statistische eenheden: 

.22.16.10. Per stuk. [st] 

● Distributie-units. 

#● Warmtemeter met directe aflezing. 

#● Centrale gegevenstransmissie. 

.22.20. Opmetingscode: 

- Per gelijksoortige componenten, ven zelfde aarde, type of kenmerken. 

.30. MATERIALEN 

.32. Kenmerken of eigenschappen v/d distributie-units: 

.32.10. Componentbeschrijving: 

Distributie-unit conform richtlijn 2004/22/CE (MID), speciaal ontworpen voor 
stadsverwarminginstallaties en installaties met een centrale stookplaats gecombineerd met een 
hoge statische opvoerhoogte. Deze distributie-unit onderscheidt zich door een volledige 
hydraulische scheiding tussen het primaire circuit (stadsverwarming) en het secundaire circuit 
(huishoudelijke installatie). Dankzij modulerende kleppen gepositioneerd op de primaire zijde van 
de verwarmingswisselaar en de sanitair warmwaterwisselaar wordt de afname van de primaire zijde 
perfect afgestemd op de vraag aan de secundaire zijde. Hierdoor verkrijgt men een lagere 
retourtemperatuur aan de primaire zijde, wat noodzakelijk is voor condensatie in de warmtebron. 

Deze compacte distributie-unit verzekert doeltreffend de koud water distributie en, dankzij een 
elektronische regelaar; in het geheel de warmtenoden van een woning (verwarming en met 
voorrang sanitair warm water) d.m.v. het warmtedragend fluïdum van de centrale verdeling. 

.32.11. Werkingsprincipe: 

Basisfuncties: 

- Modulerende verwarmingsregeling. 

- Modulerende regeling voor SWW. 

Optionele functies: 

- Warmtemeter met directe aflezing. 

- Centrale gegevenstransmissie-regelaar. 

- Compensatiesensor aanvoerset. 

- Sensor voor temperatuurregeling van retour van primair circuit. 

.32.20. Basiskenmerken: 

#.32.21. [fabrikant] 

- Leverancier: CALEFFI 

- Handelsmerk en type: #distributie-unit, wandmodel met gescheiden watervoorziening, 
warmtewisselaar SWW 30 kW, SATK30101 
#distributie-unit, wandmodel met gescheiden watervoorziening, 
warmtewisselaar SWW 40 kW, SATK30103 

#.32.22. [neutraal] 
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- Type: distributie-unit voor centrale verwarmingsinstallatie, wandmodel 
met gescheiden watervoorziening, een elektronische regelaar 
en onmiddellijke productie sanitair water met voorrang op de 
verwarmingsfunctie, conform richtlijn 2004/22/CE (MID) 

- Materiaal frame: gelakt staal 

- Materiaal beschermende schaalafdekking: PPE, kleur grijs 

- Materiaal warmtewisselaar: hardgesoldeerd 

- Materiaal verbindingsleidingen: koper 

.32.24. Uitrustingen: 

.32.24.10. Standaard uitrustingen: 

Een distributie-unit wordt voorzien van de volgende onderdelen : 

- 1. Frame. 

- 2. Expansievat. 

- 3. Elektronische regelaar. 

- Voeding: 230 VAC - 50 Hz 

- Temperatuurbereik SWW: 40 - 60 °C 

- Temperatuurbereik verwarming: ▪ Lage temperatuur: 30 - 45 °C 
▪ Gemiddelde temperatuur: 45 - 75 °C 
▪ Hoge temperatuur: 45 - 75 °C 

- 4. Modulerende 2-wegklep (primair verwarmingscircuit). 

- 5. Aanvoertemperatuur sensor verwarming (secundair circuit). 

- 6. Warmtewisselaar verwarming. 

- Nominale druk (Pnom) : 15 kW 

- 7. Modulerende 2-wegklep - SWW. 

#- 8. Thermische veiligheidssensor (lage temperatuur). 

- 9. Aftapkraan. 

- 10. SWW sensor. 

- 11. Vulkraan secundair verwarmingscircuit. 

- 12. Veiligheidsklep 3 bar. 

- 13. Pomp UPS 15-60. 

- 14. Stromingsmeter voorrang SWW. 

- 15. Veiligheidsbypass. 

- 16. Pressostaat. 

- 17. Filter secundaire verwarming. 

- 18. Warmtewisselaar SWW, hardgesoldeerd. 

- 19. Aansluitstuk/mal warmteteller. 

- 20. Filter primair circuit. Dompelhuls aanvoervoeler warmteteller. 

- Compensatiesensor aanvoer voor distributie-unit [798586] 

 

.32.24.20. Mogelijke opties: 

#- Warmtemeter met directe aflezing met achtcijferig LCD-scherm. [755405] 

#- Centrale gegevenstransmissie via regelaar. [755010] 

.32.40. Beschrijvende kenmerken: 
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- Vorm:  

    

.32.42. Maateigenschappen: 

- Afmetingen frame (h x b x d): 550 x 630 x 265 mm 

 

- Aansluitingen: ▪ Systeem: 1” M 
▪ Verwarmingszijde: 3/4” M 
▪ SWW-zijde: 1/2” M 

.32.43. Gewicht, massa: 

.32.50. Prestatiekenmerken: 

.32.54. ER4 Gebruiksveiligheid: 

- Toegepaste vloeistof: water 

- Maximale werkingsdruk: ▪ primair 16 bar 
▪ secundair 10 bar 

- Verwarmingstemperatuurbereik: 0-90 °C 

.32.80. Diversen: 

- Garantie: 3 jaar 

.40. UITVOERING 

.43. Plaatsingswijze: 

.43.10. Detailplan: 

… 

.43.20. Montage: 

De distributie-units dienen, gemakkelijk toegankelijk, geïnstalleerd te worden volgens voorschriften, 
aanwijzende hydraulische schema's en advies van de fabrikant op het traject van het 
warmtedragend fluïdum van de centrale verdeling. 

#… 

.50. COORDINATIE 

.55. Met andere posten: 

.55.40. Deel 4 - Speciale technieken - Verwarming & SWW, ventilatie, HVAC… 

Aansluitingen. 

.55.50. Deel 5 - Speciale technieken - Elektriciteit 

Elektrische voeding 230 V en 24 V. 
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Caleffi-posten voor de meetstaat 

 

DEEL 4 SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, … 

LOT 40 CENTRALE VERWARMING - INDIVIDUELE INSTALLATIES 

40.40.--. CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES - HYDRAULISCHE KRINGEN 

40.45.00. LEIDINGNET - INSTALLATIE-ONDERDELEN - DISTRIBUTIE-UNIT 

40.45.10. Verwarmingsinstallaties / C.V., distributie-units, alg. / voor woningen  CALEFFI 
40.45.12. Verwarmingsinstallaties / C.V., distributie-units onmiddellijke productie SWW / voor opbouw  
CALEFFI  Serie SATK20 & SATK30 
Volgnr.  1 

#P1 Distributie-unit, wandmodel, lage temperatuur SATK20101 [warmtewisselaar SWW 30 kW] VH [st] 
#P1 Distributie-unit, wandmodel, lage temperatuur SATK20103 [warmtewisselaar SWW 40 kW] VH [st] 
#P1 Distributie-unit, wandmodel, gemiddelde temperatuur SATK20201 [warmtewisselaar SWW 30 kW] VH [st] 
#P1 Distributie-unit, wandmodel, gemiddelde temperatuur SATK20203 [warmtewisselaar SWW 40 kW] VH [st] 
#P1 Distributie-unit, wandmodel, hoge temperatuur SATK20301 [warmtewisselaar SWW 30 kW] VH [st] 
#P1 Distributie-unit, wandmodel, hoge temperatuur met ondersteunende pomp SATK20401 [warmtewisselaar SWW 

30 kW] VH [st] 
#P1 Distributie-unit, wandmodel, hoge temperatuur met ondersteunende pomp SATK20402 [warmtewisselaar SWW 

40 kW] VH [st] 
Volgnr.  2 

#P1 Warmtemeter met directe aflezing Conteca Serie 7554 [3/4"] [24 VAC] [mono-jet] VH [st] 
#P2 Centrale gegevenstransmissie via regelaar 755010 VH [st] 
#P3 Compensatiesensor aanvoer voor distributie-unit 798586 [voor SSI SATK201 & SATK202]  VH [st] 

Volgnr.  3 
#P1 Distributie-unit, wandmodel SATK30101 [warmtewisselaar SWW 30 kW] VH [st] 
#P1 Distributie-unit, wandmodel SATK30103 [warmtewisselaar SWW 40 kW] VH [st] 

Volgnr.  4 
#P1 Warmtemeter met directe aflezing Conteca Serie 7554 [3/4"] [24 VAC] [mono-jet] VH [st] 
#P2 Centrale gegevenstransmissie via regelaar 755010 VH [st] 
#P3 Compensatiesensor aanvoer voor distributie-unit 798586 [voor SSI SATK201 & SATK202]  VH [st] 

Caleffi-posten voor de meetstaat 

# 

 

Caleffi NV 

Moesdijk 10-12 - PB 10357 

NL 6000 GJ Weert 

Tel.: +32 (0)89 38 68 68 

Fax.: +32 (0)89 38 54 00 

info.be@caleffi.com 

www.caleffi.be 

mailto:info.be@caleffi.com
http://www.caleffi.be/

