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Bovengemiddelde energie-efficiëntie, hoog comfort voor ge-
bruikers door individuele temperatuursregeling en koelmiddel-
vrije ruimtes waar mensen aanwezig zijn, zijn de voorwaarden 
die radiozender Radio 7 aan zijn nieuw klimatisatiesysteem heeft 
gesteld. 



Radio 7 laat een Hybrid VRF-installatie 
installeren
Met de nieuwe en unieke Hybrid VRF-technologie kan aan deze 
voorwaarden tegemoet worden gekomen. De nieuwe oplossing 
is gebaseerd op een 2-pijpssysteem voor gelijktijdig koelen en 
verwarmen, en een energiebesparende warmterecuperatiefunc-
tie. Een speciale koelmiddelverdeler draagt de energie van het 
koelmiddel over op het water dat naar de binnenunits wordt ge-
leid.

Radio 7 is een van de drie grote regionale radiozenders in Ba-
den-Württemberg. De privé-omroep heeft in zijn omroepgebied 
meer dan één miljoen luisteraars per dag. 70 medewerkers pro-
duceren de programma’s voor de luisteraars. Met vier studio’s 
biedt Radio 7 nieuwsberichten en een bonte themamix van en-
tertainment en muziek. Daarnaast heeft het management het be-

lang van het internet vroeg ingezien en hun aanbod op Facebook 
en Youtube voortdurend vergroot. Via deze platforms communi-
ceert Radio 7 snel en direct met zijn luisteraars. 
 
Het gebouw van meerdere verdiepingen van de populaire radio-
zender bevindt zich in de binnenstad van Ulm. Op de begane 
grond bevinden zich de redactiekamers, programmadirectie en 
opname- en livestudio’s voor journalisten en presentatoren. De 
bovenste verdiepingen worden door het management gebruikt. 
De studio’s worden geklimatiseerd omwille van hun ligging en 
de grote hoeveelheid warmte die door de elektrische apparatuur 
wordt gegenereerd. Voorheen gebeurde dit door het centrale 
ventilatiesysteem waarbij een klassieke koelinstallatie als voor-
ziening van de warmteregister werd gebruikt. 
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“Het nadeel van het oude systeem was dat alle opnamestudio’s 
uitsluitend via het centrale ventilatiesysteem konden worden 
verwarmd of gekoeld. Een individuele regeling was hier niet mo-
gelijk. Het was dan ook in alle studio’s of warm, of koud. Dat is 
nu door het gebruik van het Hybrid VRF-systeem fundamenteel 
verbeterd”, merkt een medewerker van Radio 7 op. 

Hybrid-technologie - de gegarandeerde oplossing 
Bovendien werkte het oude centrale klimatisatiesysteem op koel-
middel R22. Eventuele reparaties en verplicht onderhoud kon-
den op grond van het R22-verbod niet meer worden uitgevoerd. 
Een vervanging van het milieuschadelijk koelmiddel R22 en de 
volledige klimatisatie was om comfort- en veiligheidsaspec-
ten dringend nodig. Aan drie voorwaarden moest het nieuwe 
systeem voldoen: energie besparen, ofwel bij gelijk vermogen 
minder energie dan standaardsystemen eisen, hoog comfort 
bieden voor gebruikers, vooral door de individuele bediening 
van de temperatuur in de opnamestudio’s, en als laatste moes-
ten de door mensen gebruikte ruimtes koelmiddelvrij blijven.  

Deze oplossing wordt op dit moment door slechts één bedrijf 
op de markt aangeboden. Mitsubishi Electric heeft een systeem 
ontwikkeld dat de voordelen van directe expansie en een water-
dragend systeem combineert. Bij de zogenaamde Hybrid City 
Multi-technologie circuleert het koelmiddel van de buitenunit tot 
aan een verdeler, de zogenaamde Hybrid BC-controller die in een 
specifiek technische ruimte wordt ondergebracht. Hier wordt de 
energie via speciaal ontwikkelde en geoptimaliseerde platen-
warmtewisselaars van het koelmiddel aan het water (transportme-
dium) overgedragen. Van de Hybrid BC-controller wordt het be-
handelde water naar de binnenunits gevoerd. Op die manier wordt 
er in de leidingen en binnenunits geen koelmiddel meer gebruikt.  

De planning en installatie van het nieuwe systeem is bijzonder 
eenvoudig aangezien de fabrikant alle hydraulische componen-

ten al op elkaar heeft afgestemd. Het Hybrid VRF-systeem heeft 
slechts twee leidingen en maakt een eenvoudige montage en 
veilige werking mogelijk. Bovendien zijn er geen extra pompen, 
reservoirs of omschakelkleppen nodig. De leidingen kunnen 
praktisch op dezelfde manier als gangbare VRF-systemen wor-
den gedimensioneerd. Het grote voordeel van de scheiding van 
koelmiddel en het watercircuit door de warmtewisselaar in de 
verdeler is dat bij een verdere verstrenging van de EU-richtlijnen 
met betrekking tot het gebruik van koelmiddel, alle componenten 
zoals binnenunits, leidingen en regeltechniek niet moeten wor-
den vervangen, ook niet omwille van bedrijfsveiligheid, comfort 
en energie-efficiëntie. 

Eenvoudige planning dankzij afgestemde componenten 
Met deze technologie kunnen complete installaties voor verwar-
ming, koeling en warmwatervoorziening worden omgezet in een 
systeem gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen met een 
koelvermogen van 22,0 tot 28,0 kW en verwarmingsvermogen van 
25,0 tot 31,5 kW. Een invertergeregelde compressor in de buiten-
unit beschikt over een nagenoeg traploze vermogensregeling en 
stelt in het gebouw uitsluitend het effectief benodigde vermogen 
beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de invertergeregelde pompen 
in de Hybrid BC-controllers die de circulerende waterhoeveel-
heid in functie van de vermogensbehoefte individueel aanpast.  
Bij Radio 7 werden een buitenunit van de R2-serie, een 
Hybrid BC-controller (verdeler) met acht aansluitingen en acht 
kanaalunits geïnstalleerd. De hier geïnstalleerde buitenunit 
van het type PURY-EP200YLM-A met 22,4 kW-koel- en 25,0 
kW-verwarmingsvermogen overtuigt door zijn hoog rendement 
in de koelmodus (SEER) en op basis van seizoensgebonden 
meetcriteria boven zes (6,24). Hij staat in de verwarmingskel-
der en vervangt de oude koelmachine waarin het milieuschade-
lijke koelmiddel R22 werd gebruikt. Door de beperkte externe 
ruimte werd de buitenunit in het gebouw geïnstalleerd. Over het 
algemeen kunnen buitenunits ook binnenin gebouwen worden 
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geïnstalleerd. Er moeten echter specifieke maatregelen worden 
getroffen met betrekking tot de luchtgeleiding. In de kelder van 
Radio 7 wordt de lucht via een niet meer gebruikte schoorsteen 
aangezogen en wordt de lucht uitgeblazen via een nieuw geïn-
stalleerd luchtkanaal.  

Individueel comfort met warmterecuperatie
De kanaalunits bezorgen de opnamestudio’s behandelde lucht. 
Ze zijn in de verhoogde vloeren geïnstalleerd en voor service-
relevante werkzaamheden eenvoudig toegankelijk. Naargelang 
de keuze van de gebruiker koelen of verwarmen ze de desbe-
treffende studio via compacte luchtroosters. De instelling wordt 
op een bekabelde afstandsbediening van het type PAR 31 MAA 
uitgevoerd waarmee de presentator de temperatuur desgewenst 
kan instellen. Dat is het grote voordeel van het R2-systeem. Elke 
afzonderlijke binnenunit kan individueel voor verwarmen en koe-
len worden ingezet. De aan te koelen ruimtes onttrokken warmte 
wordt gebruikt voor de verwarming van kamers met warmtebe-
hoefte. Zo blijft de warmte in een gesloten systeem en wordt ze 
niet ongebruikt via de buitenunit naar buiten afgevoerd. 

Het rendement van het R2-systeem is door het grote aandeel 
van warmterecuperatie aanzienlijk hoger dan bij conventionele 
systemen. Het ligt op ongeveer 30 à 40 % in vergelijking met 
gangbare systemen zonder warmterecuperatie. Terwijl de hoge 
besparing zeker voor de eigenaar van belang is, ligt de nadruk 
bij de medewerkers overwegend op de voelbare comfortverbe-
tering. “Het is fantastisch dat elke medewerker de temperatuur 
van zijn studio zelf kan instellen waardoor hij van meer comfort 
geniet en beter kan werken, zeker als hiervoor ook nog eens 
minder energie wordt verbruikt”, stelt de programmadirecteur.

Conclusie 
Bij Radio 7 worden de omroep- en opnamestudio’s geklimati-
seerd op basis van hun ligging in het gebouw en de door de 
technische uitrusting gegenereerde warmte. Voorheen gebeur-
de dit door het centrale ventilatiesysteem en een koelmachine 
waarin het niet meer verkrijgbare koelmiddel R22 werd gebruikt. 
Het nadeel van het oude systeem was dat alle opnamestudio’s 
uitsluitend als een geheel konden worden verwarmd of gekoeld. 
Daarom heeft de eigenaar een beslissing genomen die aan drie 

eisen moest voldoen: de nieuwe technologie moest zuinig zijn, 
een hoog comfort aan gebruikers bieden en koelmiddelvrij zijn in 
ruimtes die door mensen worden gebruikt. 

Het nieuwe Hybrid VRF-systeem combineert de voordelen van 
een directe expansie met die van een waterdragend systeem, 
zonder afbreuk aan bedrijfsveiligheid, comfort en energie-effici-
entie. De technologie is gebaseerd op het VRF R2-warmtepomp-
systeem van Mitsubishi Electric en bestaat uit een City Multi  
R2-buitenunit, de nieuwe Hybrid BC-Controller die de combina-
tie van water en koelmiddel als warmtedrager mogelijk maakt en 
uit binnenunits die met een speciaal waterregister zijn uitgerust. 
De hogere energie-efficiëntie door de warmterecuperatie zorgt 
voor een energiebesparing tot 40 % in vergelijking met een koel-
watersysteem.
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