
publiscopie

Achter de imposante atriumgevel van Mezzo Hotel  
& Business  in Beringen vind je twee vleugels, nl. een 
hotelcomplex enerzijds en anderzijds een heus busi-
ness-center met kantoorruimtes, meeting rooms en 
workspaces. De focus  van dit complex ligt dan ook op 
hotel-overnachtingen,  gelinkt  aan het zakenleven. De 
stropdas in het logo is meer dan een knipoog. 

Na een rondleiding in het gloednieuwe complex 

door uitbater Rob Rutten noteren we drie pijlers: 

de 33 double-, de 18 twin- en enkele long-stay-

rooms. Allemaal ruime 2-persoonskamers met 

free WIFI, flat screen TV en airco/warmtepomp. 

Het atrium vormt architecturaal de eyecatcher 

met de inkom, receptie en lobby, die overlopen 

in een ruim terras aan de achterzijde. De kamers 

zijn voorzien van een ruim bureau, bedden (met 

lengte van 2m10) en binnenzicht op het atrium. De 

badkamers hebben een ruime inloopdouche.  Het 

business center biedt bedrijven, naast een ruim 

meeting aanbod (tot 100 personen), ook bedrijfs-

ruimtes voor kleinere kantoorfirma’s. Bij de profes-

sionele vergaderingen wordt catering aangeboden 

in de stijlvolle ‘buffet room’. Tenslotte telt Mezzo 

nog 60 ‘werkplekken’.

Het publiek is veelal technisch-zakelijk, maar va-

rieert naar mensen die events in de regio bijwo-

nen. Denk daarbij aan beurzen, shows, festivals, 

maar ook aan sportevents op het race-circuit van 

Zolder. De bezettingsgraad bedraagt 50 procent, 

in opstartfase. Sinds kort is het restaurant open. 

Het voert een internationale keuken, met zowel 

Aziatische als Mediterrane invloed, prijs-kwaliteit 

gegarandeerd. Dé absolute sterkte van Mezzo is  

zijn ligging, vlakbij afrit 26, voor de verkeerswis-

selaar van Lummen (E313/ E314). Je hoeft de as 

Antwerpen – Brussel niet over te steken. En dat is 

in het kader van het huidige fileleed meer dan een 

troef! Een ruime boven- als ondergrondse parking 

bevestigen dat. 

Uniek 2-pijpsysteem: gelijk-
tijdig koelen en verwarmen 
met energierecUperatie
Mezzo verzekert een rustig en comfortabel verblijf. 

Voor de klimatisatie heeft men beroep gedaan op 

Dirk Vermeulen en Mario Kverh van Dima Eco-

Technics. Zij zijn als installateurs vertrouwd met 

het huis en weten als geen ander dat een hotelklant 

in no-time vanuit een standaardinstelling zijn ei-

gen comforttemperatuur in de kamer wil instellen. 

Wanneer hij de kamer verlaat wordt de pré-setting 

telkens automatisch terug ingesteld. Een voorde-

lige regeling qua energieverbruik met behoud van 

comfort. Het systeem dat hiervoor een oplossing 

biedt is de R-2 serie van Mitsubishi Electric in 

combinatie met eigen regeling specifiek afgestemd 

voor hotels . De installatie werkt ruimte- en tijd-

besparend. Het systeem is perfect geïntegreerd in 

het gebouw, aldus Rudy Gielen, Product manager 

bij Mitsubishi Electric. De R2-serie van Mitsubishi 

Electric is ontwikkeld als een energiebesparend 

en milieuvriendelijk omkeerbaar warmtepompsys-

teem. Dit betekent dat overtollige warmte-energie 

(koeling) naar ruimten wordt afgevoerd die moe-

ten verwarmd worden en omgekeerd. Mezzo kent 

een Zuid-Noord orïentatie en een grote diversiteit 

aan lokalen. Om te allen tijde comfort te garande-

ren moet je gelijktijdig koelen en verwarmen in de 

kamers, kantoor of seminarieruimte. De R2-serie is 

wereldwijd het enige warmterecuperatiesysteem 

dat slechts met 2 leidingen gelijktijdig ruimtes kan 

koelen en verwarmen. Bovendien kan bij een R2-

systeem de gerecupereerde warmte-energie aan 

een watercircuit worden afgegeven, opgeslagen 

worden of in een andere ruimte gebruikt worden 

voor bvb aanmaak van sanitair warm water. 

FUzzy-logic
De centrale component van iedere R2-installatie 

is de BC-controller, een verdeelbox die een koel-

of regeltechnische eenheid vormt met de buiten-

unit en zo warmterecuperatie toelaat. Via deze 

BC-controller kunnen tot 50 binnenunits met een 

buitenunit worden verbonden, telkens met slechts 

2 leidingen. De compressor in de buitenunit kan 

via invertertechnologie tot een frequentie van 

15Hz worden ingesteld. Het vermogensbereik van 

de binnenunits kan tussen 50 % en 150 % liggen. 

De regeling van de binnenunits gebeurt door het 

Fuzzy-logic-principe, zodat de lokaaltemperatuur 

exact op de behoefte van elke gebruiker kan wor-

den afgestemd. Door een goed gestructureerd en 

pro-actief overleg tussen het hotelmanagement 

en  Dima Eco-Technics werd de planning feilloos 

Hotel & Business mezzo 
ultieme combinatie van kamer tot kantoor

gehaald. Ook het feit dat architect en bouwheer 

de technici in een zeer vroeg stadium hebben be-

trokken bij de bouwplannen speelt een grote rol. 

Zo kon de techniciteit van het Mitsubishi Electric 

R2-systeem en het ventilatiesysteem meteen wor-

den geïmplementeerd. Bezint eer ge begint is hier 

zeker van toepassing.  De positie van de schachten 

en buitenunits zijn perfect op elkaar afgestemd en 

maximaal benut. De buitenunits staan nergens in 

het zicht. Ook de positie bepaling van de binnen-

units zorgt ervoor dat het lage geluidsniveau nooit 

hindert. En er werd zowel kosten- als plaats bespa-

rend gewerkt. Mooi meegenomen, toch?
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