
REPLACE TECHNOLOGY

Adem diep
Met het vernieuwde warmtepompsysteem, dat de 
vervanging van oude systemen zeer eenvoudig maakt

Belangrijke mededeling
Het ozonschadelijke koelmiddel R22 is 
sinds 01.01.2010 slechts nog in   
beperkte hoeveelheden als gerecycleerd 
koelmiddel verkrijgbaar. We informeren  
u over wat dit voor uw warmtepomp 
 betekent.
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Mitsubishi Electric schakelt als 
een van de eerste zijn volledig 
 productassortiment over op R407C, 
resp. op R410A.

Sinds 01.01.2010 geldt met de 
 EU-verordening 1005 /2009 een 
 algemeen verbod op het ozonschadelijke 
koelmiddel R22. De bestaande koel- en 
warmtepompsystemen mogen enkel nog 
met gerecycleerd R22 blijven werken.

Vanaf 01.01.2015 mag ook geen 
 gerecycleerd koelmiddel R22 meer 
worden gebruikt.
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De voordelen van de nieuwste klimaattechniek 
De voorbije jaren heeft de klimaattechniek zich op het 
gebied van energie-efficiëntie, toepassingsgebieden  
en comfort verder ontwikkeld: in vergelijking met de 
 verouderde R22-systemen koelen en verwarmen 
moderne  splitsystemen dankzij het cfk-vrije koelmiddel 
R410A stiller, effectiever en met duidelijk minder verbruik 
van energie. Mitsubishi Electric biedt altijd de juiste 
oplossingen voor kleine en grote, eenvoudige en 
 complexe klimaatvereisten.

De grote behoefte aan vernieuwing
In Europa zullen op korte of lange termijn ongeveer een 
miljoen split- en 40.000 VRF-warmtepompsystemen  
met R22 niet meer mogen worden gebruikt. Door de 
afgelopen  garanties, hoge bedrijfs- en onderhoudskosten,  
onvoldoende comfort en een dalende  bedrijfszekerheid 
moeten de systemen omgebouwd  worden of moet 
worden  geïnvesteerd in nieuwe warmtepompen.

Het bij wet verboden R22 
Sinds 01.01.2010 is de productie en opslag van  
R22-koelmiddelen verboden. Enkel voor service- en 
onderhoudsdoeleinden mag gerecycleerd R22 in de 
koelmiddelkringloop worden gebruikt. Dit nog tot eind 
2014 – daarna mogen R22-installaties niet meer worden 
bijgevuld met R22. Niet alleen de verwachte schaarste, 
de daarmee gepaard gaande prijsstijging en de 
 leveringstekorten pleiten voor een onmiddellijke ombouw,  
maar ook het hoge energiebesparingspotentieel van een 
nieuwe warmtepomp.

Drie goede redenen om de oude 
R22-splitsystemen te vervangen



BESPARINGSPOTENTIEELEEN GEPATENTEERDE OPLOSSING

Lage bedrijfskosten

Tochtvrije klimaatregeling 
over de volledige ruimte

Fluisterstille en  
mooie binnenunits Onopvallend gemon-

teerde systemen

Minder CO2-uitstoot

Gunstige en gemakkelijke installatie  
van het nieuwe R410A-systeem

Beter klimaatcomfort 
in alle ruimtes

Vernieuwing zonder de 
 gewone gang van zaken te 
verstoren

Oude R22-unit Nieuwe R410A-unit

Koelcapaciteit kW 50 50

Verbruik kW 22,73 13,89

COP 2,2 3,6

Bedrijfsuren h 2.000 2.000 Besparing Besparing (%)

Jaarlijkse energiebehoefte kWh 45.454,55 27.777,78 1.7676,77 kWh 39 %

Energiekosten / jaar EUR 8.181,82 5.000,00 3.181,82 euro 39 %

Co2-uitstoot kg/jaar 24.590,91 15.027,78 9.563,13 kg 39 %

Oude R22-unit Nieuwe R410A-unit

Koelcapaciteit kW 3,5 3,5

Verbruik kW 1,59 0,85

COP 2,2 4,12

Bedrijfsuren h 500 500 Besparing Besparing (%)

Jaarlijkse energiebehoefte kWh 795,45 425,00 370,45 kWh 46,6 %

Energiekosten / jaar EUR 143,18 76,50 66,68 euro 46,6 %

Co2-uitstoot kg/jaar 430,34 229,93 200,42 kg 46,6 %

Oude R22-unit Nieuwe R410A-unit

Koelcapaciteit kW 100 100

Verbruik kW 45,45 24,39

COP 2,2 4,1

Bedrijfsuren h 2.000 2.000 Besparing Besparing (%)

Jaarlijkse energiebehoefte kWh 90.909,09 48.780,49 42.128,60 kWh 46,3 %

Energiekosten / jaar EUR 16.363,64 8.780,49 7.583,15 euro 46,3 %

Co2-uitstoot kg/jaar 49.181,82 26.390,24 22.791,57 kg 46,3 %

Oude R22-unit Nieuwe R410A-unit

Koelcapaciteit kW 12,5 12,5

Verbruik kW 5,68 3,66

COP 2,2 3,41

Bedrijfsuren h 8.000 8.000 Besparing Besparing (%)

Jaarlijkse energiebehoefte kWh 45.440,00 29.280,00 16.160 kWh 35 %

Energiekosten / jaar EUR 8.179,00 5.270,00 2.909 euro 35 %

Co2-uitstoot kg/jaar 28.172,00 18.153,00 10.019 kg 35 %

Voorbeeld klimaatregeling in een winkel

Voorbeeld klimaatregeling in een woning

Voorbeeld klimaatregeling in een hotel

Voorbeeld klimaatregeling in een server ruimte
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Alle bestaande leidingen worden 
gespoeld en verder gebruikt



Met de Replace Technology 
naar een vooruitstrevende 
 klimaattechniek

Eén oplossing – veel voordelen

De Replace Technology garandeert een snelle en eenvoudige 
ombouw, die de gewone activiteiten nauwelijks verstoort. Het 
binnenwerk kan zelfs in het weekend worden uitgevoerd, 
zodat alles zijn gewone gang kan blijven gaan op werkdagen.

Dure werken aan de leidingen en dure materialen, zoals 
 koperen leidingen, vallen weg aangezien alle leidingen – van 
de communicatieleidingen over de elektrische leidingen tot de 
koelmiddelleidingen – verder kunnen worden gebruikt.

Het is ook mogelijk om via de vooraf geconfigureerde module 
van Mitsubishi Electric een aansluiting te voorzien op het 
gebouwbeheersysteem met een LON-, BACnet-, EIB- en 
OPC-server.

Een belangrijk aspect van het nieuwe warmtepompsysteem is 
het verhoogde comfort: er wordt moeiteloos voldaan aan de 
vraag naar een stil, onopvallend en comfortabel 

 warmtepompsysteem. De intelligente bedieningen 
 vervolledigen de systeemtechniek, om een evenwicht tussen 
een energiebesparende en individuele werking te garanderen.

Dankzij het hoge rendement en de energie-efficiëntieklasse  A 
kan op de bedrijfskosten worden bespaard en wordt een 
financieel voordeel gegarandeerd. De toonaangevende 
 invertertechnologie in combinatie met het cfk-vrije koelmiddel 
R410A maakt de splitsystemen van Mitsubishi Electric niet 
alleen heel effectief, maar zorgt ook voor een op de vraag 
afgestemde koeling en verwarming. De bedrijfskosten zijn 
jaarlijks tot 50 % lager.

Ook de CO2-uitstoot is veel lager, zodat het milieu minder 
vervuild wordt. Het milieu kan nog beter worden beschermd 
wanneer het nieuwe R410A-systeem gebruikmaakt van 
warmteterugwinning bij het koelen en verwarmen en wanneer 
niet alleen het oude warmtepompsysteem wegvalt, maar ook 
de oude gas- of stookolieverwarming.

Vergelijking COP (energie-efficiëntie) van een City Multi 8 HP YHM-A-systeem
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Het cfk-vrije koelmiddel R410A is ozonneutraal en  vergroot 
bovendien ook de energie-efficiëntie van  moderne 
 warmtepompen. De CO2-uitstoot van de  vooruitstrevende 
systemen van Mitsubishi Electric beperkt zich tot een 
minimum.

Drie methodes om de bestaande 
leidingen verder te gebruiken

In Japan kreeg Mitsubishi Electric reeds de innovatieprijs 
voor de Replace Technology.

De drie Replace-methodes

Replace Technology met tweefasig R410A

In VRF-systemen met wijdvertakte leidingnetten en 
 verschillende aangesloten binnenunits kunnen zich  olieresten 
vormen, die heel moeilijk opgespoord en verwijderd  kunnen 
worden. In het City Multi-assortiment biedt Mitsubishi  Electric 
daarom een model aan, dat over een automatische  spoeling 
van het leidingnet beschikt. Tijdens de  automatisch  gestarte 
spoeling, die maximaal twee uur duurt, wordt het  tweefasige 
R410A door de units gevoerd. Het koelmiddel neemt alle 
 resten van minerale olie met zich mee, die  vervolgens in de 
 buitenunit door een spoelmiddel opnieuw van het  koelmiddel 
worden  gescheiden. Aanvullend worden bij het Replace 
Multi  VRF-assortiment de afmetingen van de leidingen zo 
 aangepast, dat ze overeenstemmen met de gebruikelijke 
 diameters van R22-systemen met dezelfde capaciteiten. 

Mitsubishi Electric heeft verschillende methodes ontwikkeld, 
waarmee het voor de eerste keer mogelijk is om, ondanks de 
omschakeling van het koelmiddel R22 naar R410A, de 
 aanwezige leidingen verder te gebruiken.

Met onze gepatenteerde Replace Technology (‘replace’ 
= Engels voor ‘vervangen’) kiest u gemakkelijker voor de 
 efficiënte warmtepomp met R410A, omdat de investering in 
vergelijking met een bijkomende vervanging van de leidingen 
duidelijk kleiner is.

De gepatenteerde Replace Technology is afgestemd  
op  de woonkamersystemen, de Multi-splitsystemen  
en  VRF-installaties en reinigt de leidingen zodat ze  
opnieuw  kunnen worden gebruikt voor de nieuwe 
 R410A-warmtepomp. De technologie kan ook worden 
gebruikt bij het vervangen van producten van andere 
 fabrikanten door de units van Mitsubishi Electric.

Replace Technology met HAB-olie

Voor splitsystemen met leidingen tot 40 meter lang heeft 
 Mitsubishi Electric een speciale synthetische olie ontwikkeld,  
die omwille van haar kwaliteit geen chemische verbinding  
met de aanwezige resten van minerale olie kan aangaan.   
De  gepatenteerde HAB-olie (hard alkylbenzeen) behoudt ook 
bij de vermenging met resten van minerale olie haar  volledige 
smeerbaarheid. Spoeling of andere maatregelen om de 
 warmtepomp te reinigen, zijn niet meer nodig. Een vervanging 
van de oude units (zowel binnen als buitenunit) door een nieuw 
Serie M volstaat.

Replace Technology met scrollcompressoren

Voor de grotere, vooral industriële toepassingen met  leidingen 
tot 120 meter lang heeft Mitsubishi Electric een nieuwe 
 scrollcompressor ontwikkeld, die dankzij een  speciale 
 bekleding ook kan worden gebruikt met oude leidingen die R22 
gebruiken. Tijdens het dichtmaken met heet gas is  aantasting 
door de verontreiniging van de minerale olie mogelijk. Door de 
nieuwe compressorbekleding ontstaat weinig  wrijvingswarmte. 
Dit voorkomt dat de oude minerale olie uiteenvalt en dat 
er zich agressieve stoffen vormen. Alle standaardinverters, 
 Power Inverters en Zubadan-units zijn met de nieuwe techniek 
uitgerust. 

Voorbeeld woning
HAB-olie bevindt zich standaard in alle Serie M 
inverter buitenunits. Bij splitsystemen tot 40 
  meter zorgt de HAB-olie voor een probleemloze 
werking van de nieuwe warmtepomp.

HET PRINCIPE VAN DE REPLACE TECHNOLOGY INNOVATIEPRijS
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Milieubescherming

Het spoelproces bij de Replace Multi VRF-buitenunits

Voor
De minerale olie wordt met een  
2-fasenmix via een vloeistoffilm afgevoerd.

Na
De leidingen kunnen met R410A   
worden gevuld.

Gasvormig koelmiddel Gasvormig koelmiddel

Minerale olie

Stroomrichting Stroomrichting

Oliedruppels

Vloeibaar koelmiddel R410A Vloeibaar koelmiddel R410A

Oliemengsel hoog

Voorbeeld kantoorgebouw
Bij VRF-systemen spoelen de nieuwe Replace 
Multi-buitenunits het volledige leidingnet.

Voorbeeld winkel
Bij splitsystemen tot 120 meter kan dankzij een 
speciale scrollcompressor het aanwezige leiding-
net opnieuw worden gebruikt.

DE JUISTE BESLISSING
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Uw warmtepompspecialist

Wij zijn er voor u:

www.mitsubishi-electric.be


