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Modulair concept
Dit najaar heeft Mitsubishi Electric zijn assor-
timent in ons land aangevuld met een modu-
laire chillerserie. Deze E-series bestaat in drie 
uitvoeringen: alleen koelen, alleen verwar-
men en een omkeerbaar model. Het basisele-
ment is een toestel van 90 kW, dat uitgerust 
is met twee invertergestuurde scrollcompres-
soren, met dezelfde techniek als werd toege-
past in de succesvolle City Multi VRF-serie. Ze 
hebben dus een hoge efficiënte en een goede 
werking in deellast. Het vermogen kan im-
mers tussen 8 en 100% variëren. Het ESEER 
van de E-series is dan ook 5,5, onder Eu-
rovent-condities. De toestellen werken op het 
koelmiddel R410A, zodat er geen problemen 
zijn in het kader van de F-gasverordening. 
Als er meer vermogen nodig is, kunnen er tot 
zes chillers gecombineerd worden. Dat gaat 

handig dankzij de interne collector, waardoor 
men de toestellen in lijn kan koppelen. Men 
kan ze ook tegenover elkaar plaatsen. In dat 
geval moet er wel een ruimte van 90 cm tus-
sen de toestellen worden opengelaten, om 
service mogelijk te maken.
Een ander voordeel van deze chillers is dat ze 
nauwelijks lawaai maken. Op een meter voor 
de ventilatoren bedraagt het geluidsniveau 
slechts 64 dB(A). Elk koelcircuit is voorzien 
van drie toerentalgeregelde ventilatoren. Zo 
kan het ventilatorvermogen precies op de 
werking van het koelcircuit worden afge-
stemd, voor een beter rendement en stillere 
werking. Verder is de E-series bijzonder com-
pact. Bij het ontwerp werden de onderdelen 
zo veel mogelijk in de hoogte geplaatst, 
waardoor de breedte van een unit op 90 cm 
kon worden gehouden. 

Mitsubishi Electric is een gevestigde waarde als het gaat om systemen met directe expansie en VRF-techniek. De fabrikant heeft 
echter meer in zijn mars. Zo introduceerde het bedrijf recent een chiller, die goed onthaald werd op de markt. De primeur van 

de plaatsing van het eerste toestel ging naar Tomra Sorting Solutions in Leuven.

Mitsubishi Electric lanceert chiller
Primeur voor Tomra-vestiging bij Leuven

Een eerste installatie
De introductie op de markt wekte heel wat 
belangstelling. Het eerste toestel in ons land 
werd geplaatst door Cool-Technics in de ves-
tiging van Tomra Sorting Solutions in Leuven. 
Dat bedrijf ontwikkelt sorteermachines voor 
de voedingsindustrie en aanverwanten. De 
Mitsubishi Electric-chiller kwam in de plaats 
van een 15 jaar oud toestel, dat de luchtbe-
handelingskasten voor de laboratoria be-
diende, en voor comfortkoeling zorgde in de 
cafetaria en een aantal kantoren door middel 
van ventiloconvectoren. Omdat er geen ver-
warming gevraagd werd, koos men een uit-
voering voor alleen koelen. De chiller staat op 
een binnenkoer opgesteld en is aangesloten 
op een buffervat van 600 liter dat op 6 °C 
wordt gehouden. Vanuit dat vat worden de 
verschillende eindunits bevoorraad.

De chiller bij Tomra Sorting Solutions werd op 
een binnenplaats gezet. Aan de sokkel voor het 
oorspronkelijke toestel is duidelijk te zien dat de 
nieuwe chiller veel compacter is.
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Voor de opdrachtgever was een vervanging 
van de chiller de eenvoudigste oplossing, 
omdat dan de verdeelinstallatie niet hoefde 
aangepast te worden. De keuze voor Mitsu-
bishi Electric lag voor de hand, omdat Tomra 
Sorting Solutions al goede ervaringen had 
met de fabrikant. Diverse andere delen van de 
vestiging zijn al uitgerust met VRF-toestellen 
van deze constructeur. In totaal zijn er al 17 
VRF-buitenunits geplaatst. De opdrachtgever 
hoefde dus niet overtuigd te worden van de 
kwaliteiten van Mitsubishi Electric.

Gemak van plaatsing 
Erwin Pauwels van Cool-Technics kon vooral het 
gemak van montage van het toestel waarderen. 
De E-series is grotendeels plug-and-play. Een-
maal het oude toestel was weggehaald, hoefde 
men alleen nog de aansluiting en de voeding 
aan te passen, en men kon de nieuwe chiller 
opstarten. Dat verliep erg vlot, en het nieuwe 
toestel werkt volledig naar wens. Hoewel Erwin 
Pauwels nog maar een jaar bezig is als zelf-
standig installateur, heeft hij in zijn carrière als 
werknemer Mitsubishi Electric leren kennen als 
een betrouwbare partner. Ook bij dit project kon 
hij rekenen op de steun en het advies van de 
fabrikant. Cool-Technics is een vaste partner ge-
worden voor Tomra Sorting Solutions. Behalve 
voor de airconditioning, staat het bedrijf in voor 
plaatsing en onderhoud van allerlei HVAC en 
installatietechnieken in de vestiging.

Tomra Sorting Solutions
Het bedrijf Tomra Sorting Solutions is ontstaan 
door de integratie van het vroegere Best Sorting 
in de Tomra-groep. De specialisatie van de ves-
tiging is het ontwikkelen en de prototypebouw 
van sorteermachines voor bulkgoederen, in de 
eerste plaats voor de voedings- en de tabaks-
industrie. Het personeel bestaat dan ook hoofd-
zakelijk uit jonge ingenieurs, in vele gevallen al 
met relevante ervaring in een kenniscentrum of 
in de academische wereld. Als technische firma 
hechtte men dan ook belang aan het niveau van 
de techniek van de gebouwenuitrusting. Zoals 
gezegd, was men al overtuigd van de kwaliteit 
van Mitsubishi Electric, op basis van de ervarin-
gen met het bestaande VRF-park. Toen het in-
stallatiebedrijf een oplossing van die fabrikant 
voorstelde tegen een aantrekkelijke prijs, was de 
beslissing snel gemaakt. Voor Mitsubishi Electric 
is de introductie van de chiller een mooie gele-
genheid om een totaalpakket te kunnen aanbie-
den voor commerciële gebouwen.
(Door Alex Baumans)

 �www.mitsubishi-electric.be

 �www.cool-technics.be

Het montageteam van Cool-Technics voor de 
E-series-chiller. Ook hier vallen de compacte 
afmetingen van het toestel op. (v.l.n.r Tom van de 
Gaer, Stijn Simons en Erwin Pauwels)

Tomra Sorting Solutions hoefde niet meer over-
tuigd te worden van de kwaliteit van Mitsubishi 
Electric. De vestiging was al uitgerust met verschil-
lende City Multi VRF-systemen.


