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Voor het nieuwe hoofdkantoor in Ratingen, Duitsland, koos 
Mitsubishi Electric Corporate uiteraard voor de klimatisatie en 
verwarmingstechniek uit eigen huis. Met de gebruikte techno-
logieën wordt de volledige warmte- en koelbehoefte van het 
complexe kantoorgebouw door hernieuwbare energiebronnen 
geleverd.



Nieuw hoofdkantoor Mitsubishi Electric
“Het gebruik van onze eigen systeemoplossingen onderbouwt 
onze visie van duurzame concepten en milieubewustzijn”, aldus 
Holger Thiesen, General Manager Living Environment Systems 
bij Mitsubishi Electric. 

• De ingezette technologieën dekken de volledige warmte- en 
koelbehoefte van het gebouw

• Het VRF-R2-systeem gebruikt warmterecuperatie voor lager 
energieverbruik

• HVRF combineert de voordelen van twee systemen 
• De overige technologieën zorgen voor maximaal comfort en 

energie-efficiëntie

Gelijktijdig verwarmen en koelen met warmterecuperatie
Het VRF-R2-systeem is dankzij de warmterecuperatie ideaal  
om gebouwen energiezuinig te verwarmen en te koelen. Daar-
bij wordt de afgevoerde warmte-energie uit een te koelen 
ruimte naar een andere ruimte met warmtebehoefte geleid. 

Is er op een bepaald moment geen warmtebehoefte, dan kan 
deze warmte-energie ook voor warmwaterbereiding worden 
gebruikt. Maar ook andere technologieën uit diverse sectoren 
van Mitsubishi Electric worden in dit nieuwe gebouwencom-
plex gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld het nieuw ontwikkelde 
HVRF-R2-systeem voor de klimatisatieregeling van de oplei-
dingslokalen gebruikt. Het combineert de voordelen van een 
direct expansiesysteem met die van een waterdragend systeem 
met behoud van de hoge bedrijfsveiligheid, maximaal comfort 
en energie-efficiëntie. In veel toepassingen leidt het gebruik van 
R2-technologie tot 40 % minder energieverbruik en 25 % minder 
investeringskosten tegenover vergelijkbare koudwatersystemen. 

Wereldwijd gepatenteerde unieke technologische 
oplossingen
Daarnaast sturen de Mr. Slim-units warmte- of koelvermogen 
naar de warmtewisselaar van het centrale ventilatiesysteem voor 
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de behandeling van verse lucht. De Mr. Slim-buitenunits met ge-
patenteerde Zubadan-technologie staan daarbij voor absolute 
functionele veiligheid en optimale warmte-afgifte bij buitentem-
peraturen tot -28 °C. Bovendien werd de informatiebalie in de 
receptiehal voorzien van vloerverwarming. 

De hiervoor vereiste warmte-energie wordt door een 
Ecodan-systeem gegenereerd. Het Ecodan lucht/water warmte- 
pompsysteem haalt de energie uit de buitenlucht en past het 
afgegeven vermogen precies aan de warmtebehoefte aan. 
Dit is mogelijk dankzij de volledig invertergeregelde compresso-
ren van de buitenunit. Daarmee kan het volledige systeem aan 
de daadwerkelijk vereiste warmtebehoefte worden aangepast en 
worden vermogen en stroomopname constant geoptimaliseerd. 
Een verder besparingspotentieel vormt de volledige integra-
tie van het klimatisatiesysteem met de multifunctionele bedie-
ningssoftware TG-2000A. Dit besturingssysteem biedt o.a. een 
Optimize-Starter-functie. Het gaat hierbij om een intelligente ti-
merfunctie. Aan de hand van de buitentemperatuur, de actuele 
kamertemperaturen, de vereiste binnentemperaturen, de struc-
tuur van het gebouw en natuurlijk ook de gewenste operationele 

duur beslist het systeem wanneer ruimtes te klimatiseren, om op 
het ingestelde tijdstip de gewenste temperaturen in de ruimtes 
te bereiken. Zo worden de optimale werkomstandigheden voor 
medewerkers gegarandeerd. De volledige installatie werd aan-
gevuld met 50 Jet Towel handdrogers in de sanitaire ruimtes. 
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