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// Generator Hostel

Budget design hostels bieden voordelige overnachtingen met 
veel comfort en inspirerend design. Het Generator Hostel heeft 
het keurmerk voor duurzaam bouwen van BREEAM ontvangen. 
De installatie van een Hybrid VRF-klimatisatiesysteem speelt 
hierin een belangrijke rol.



Met een Hybrid VRF-systeem naar  
BREEAM-certificering
Het Generator Hostel biedt met 168 kamers met dubbelbedden 
en vier bedden plaats aan 564 gasten. Daarnaast beschikt het 
hostel over een luxesuite voor zes personen met uitzicht over 
een park. Het unieke hostel is voorgedragen voor het keurmerk 
Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method (afgekort: BREEAM). BREEAM is het oudste en meest 
gebruikte certificatiesysteem voor duurzaam bouwen. Het werd 
in 1990 in Groot-Brittannië ontwikkeld en verleent een viertal 
keurmerken volgens een puntensysteem met acht beoordelings-
criteria. 

De beoordelingscriteria zijn management, energie, water, land-
gebruik en ecologie, gezondheid en welzijn, transport en ma-
terialen. Er wordt geoordeeld over de fasen vanaf planning en 
uitvoering tot het feitelijke gebruik, alsmede de volledige levens-

duur. Cruciaal om het keurmerk in de wacht te slepen is de ge-
bouwtechnische uitrusting, die van invloed is op de categorieën 
energie, ecologie en welzijn. Hoe efficiënter, zuiniger en com-
fortabeler de klimatisatieregeling, hoe hoger het aantal punten. 
 

Het voormalige faculteitsgebouw werd stijlvol omgebouwd
Het gebouw dateert van 1916 en maakte vroeger deel uit van de 
Universiteit van Amsterdam. Bij de verbouwing tot het Design 
Hostel voor jonge gasten werd het gebouw uitgebreid met twee 
glazen verdiepingen. Om het oorspronkelijke gebruik van het 
faculteitsgebouw van gezondheidswetenschappen te behou-
den, behield men de oorspronkelijke eigenschappen van talrijke 
ruimtes, zoals het auditorium en de bibliotheek. Dat geldt echter 
niet voor het klimatisatiesysteem. Hier heeft de eigenaar voor de 
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allermodernste technologie gekozen om de gasten comfort en 
veiligheid te bieden.  Er wordt een Hybrid VRF-systeem gebruikt 
dat de voordelen van een direct expansiesysteem combineert 
met die van een waterdragend systeem. De technologie is geba-
seerd op het City Multi R2-warmtepompsysteem van Mitsubishi 
Electric voor gelijktijdig koelen en verwarmen met warmterecu-
peratie. Met het nieuwe Hybrid VRF-systeem wordt beduidend 
minder koelmiddel gebruikt, wat in het licht van de geldende 
verordening betreffende F-gassen een positief effect heeft. 

Energiebesparingen tot 40 %
Het HVRF-systeem bestaat uit een City Multi R2-buitenunit en de 
nieuwe Hybrid BC-controller die de combinatie van koelmiddel 
en water als warmtedragers mogelijk maakt. Hierbij circuleert het 
koelmiddel van de buitenunits tot bij de afzonderlijke verdelers, 
de zogenaamde Hybrid BC-controllers. Hier wordt de energie via 
speciaal ontwikkelde en geoptimaliseerde platenwarmtewisse-
laars overgedragen. De scheiding van water- en koelmiddelcir-
cuits maakt een flexibelere en eenvoudigere installatie mogelijk 
aangezien er in het gebouw tussen de Hybrid BC-controllers en 
binnenunits kunststofleidingen werden gebruikt in plaats van ko-
perleidingen. In tegenstelling tot het klassieke R2-warmtepomp- 
systeem stroomt het koelmiddel bij het Hybrid-R2-systeem uit-
sluitend tussen de buitenunit en de Hybrid BC-controllers. Alle 
gastenkamers van het hostel hebben een eigen kanaalunit waar-
mee de temperatuur met een bekabelde afstandsbediening kan 
worden ingesteld.
Een mildere luchtuitblaas zorgt voor hoog comfort. Elke afzon-

derlijke binnenunit kan individueel in de verwarmingsmodus of 
koelmodus worden gebruikt. De aan te koelen ruimtes onttrokken 
warmte kan voor de verwarming van kamers met warmtebehoefte 
worden gebruikt. De hogere energie-efficiëntie door de warmtere-
cuperatie zorgt voor een energiebesparing tot 40 % in vergelijking 
met gangbare koudwatersystemen voor verwarmen of koelen.  

In totaal werden 14 Hybrid VRF-R2-buitenunits op het dak geïn-
stalleerd. Daarnaast staan twee buitenunits die voldoen aan de 
vraag van de warmteregisters van het centrale ventilatiesysteem. 
Want ook hier wordt een Mitsubishi Electric-systeem ingezet. 
Met dit systeem kan desgewenst worden verwarmd of gekoeld. 
Daarmee wordt aan de warmte- en koelbehoefte van kamers en 
gemeenschappelijke ruimtes voldaan. 

Conclusie
Het Generator Hostel overtuigt door een modern concept voor 
de klimatisatieregeling van de gastenkamers. Het gebruikte 
Hybrid VRF-systeem met warmterecuperatie zorgt tevens dat er 
aan de strenge EU-norm voor de reductie van fluorkoolwater-
stoffen wordt voldaan. De grote hoeveelheid warmte en energie 
die door warmterecuperatie wordt teruggewonnen en in het ge-
bouw wordt “gestoken”, zorgen ervoor dat het gerenoveerde ge-
bouw het keurmerk voor duurzaam bouwen van BREAAM kreeg. 

Referentie



Mitsubishi Electric Autobaan 2 B-8210 Loppem Tel. +32 50 40 48 48 info@mitsubishi-electric.be


