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 De eigenaar wenste tijdens de werken door 

te gaan met de exploitatie van het hotel. De 

airconditioning met muurbevestiging en een 

zo laag mogelijk geluidsniveau moest geïnstal-

leerd worden in elke kamer. En dat zonder ver-

laagd plafond.   Mitsubishi Electric Europe   
kon voorzien in compacte wandunits voor een 

  individuele klimaatregeling   in alle kamers.  

 UITDAGINGEN  
 Anthony Fievet, Sales & Service Engineer 

  Mitsubishi Electric Europe  : “We werden 

met meerdere uitdagingen geconfronteerd.  De 

toestellen hoorden zo   geluidsarm   mogelijk te 

zijn. Verder mocht   de dagelijkse werking 
van het hotel   niet onderbroken worden. Ten-

slotte wilde de installateur   geen grote wer-
ken uitvoeren  , om beschadiging van de bin-

nendecoratie te voorkomen. De kamers waren 

namelijk recent gerenoveerd, waardoor schil-

derwerken vermeden moesten worden.”  

 OPLOSSING  
 Onze gesprekspartner legt uit: “Om geluids-

overlast te voorkomen plaatsten we in elke 

kamer compacte MSZ-SF wandunits uit onze 

Serie M reeks. Deze toestellen, met een laag 

geluidsniveau van 21 dB(A) bij lage ventilatie-

snelheid, zijn hiervoor de oplossing. Om een 

teveel aan buitenunits te vermijden hebben we 

geopteerd voor drie VRF (Variable Refrigerant 

Flow) buitenunits uit het gamma City-Multi. 

Ze worden verbonden met de binnenunits via 

koeltechnische leidingen en verdeelboxen in 

de gangen. De eigenaar van het hotel liet een 

houten bekasting plaatsen  om de leidingen en 

kabels te verbergen.” 

 

Elke kamer is uitgerust met een wandunit en 

een   vereenvoudigde bekabelde bediening    
om de klimaatregeling in- of uit te schakelen en 

de gewenste kamertemperatuur, ventilatiesnel-

heid en richting van de luchtstroom in te stellen.  

 

Anthony Fievet voegt eraan toe: “Op het klima-

tisatiesysteem van Mitsubishi Electric is een   
centrale bediening   aangesloten. Die laat de 

hotelier toe om de individuele airconditioning 

van elke kamer te regelen via de centrale com-

puter aan de receptie. Concreet kan de hotelier 

op afstand het gebruik van de airconditioning 

beperken. Dit om misbruik door de hotelgasten 

te voorkomen. De gebruiker van de centrale be-

diening kan ook het uitschakelen van de aircon-

ditioning  bij de check-out programmeren en  au-

tomatisch een alarm sturen in geval van storing.”  

 DE UITDAGING VOOR 
DE INSTALLATEUR 
 Reclimad  , installateur van de Mitsubishi 

Electric toestellen, moest vermijden dat de 

exploitatie van het hotel  verstoord werd. De 

werken moesten dus uitgevoerd worden vol-

gens een uurregeling met minimale impact 

op het welzijn en het comfort van de klanten. 

“Dat impliceerde in werkdagen van maximum 

zeven uur.”  “Bovendien waren in geen geval 

herstellings- of schilderwerken voorzien in 

de kamers. De installateur moest dus met de 

grootste zorg te werk gaan om bijkomende wer-

ken te vermijden.  

 

De klus werd kamer per kamer uitgevoerd, om 

de exploitatie van het hotel niet  te verstoren. 

Ondertussen is er ook een kamer volledig (op-

nieuw) gedecoreerd. Vincent Carlier heeft im-

mers beslist om alle kamers begin volgend jaar 

te renoveren.  

 OVERAL DE GEWENSTE 
TEMPERATUUR 
 Anthony Fievet: “De klant wenst de kamers 

tijdens het tussenseizoen en de zomerperiode 

te koelen omdat er reeds een verwarmings-

systeem aanwezig is. Maar de City Multi VRF 

warmtepompen laten evenwel toe om alle ka-

mers ook te verwarmen. 

 Airconditioning Mitsubishi Electric Europe 

 Het hotel Akena, gevestigd te La Louvière, telt 48 kamers en een hotelreceptie. Vincent 
Carlier, eigenaar-exploitant, zocht naar een oplossing voor de hoog oplopende tem-
peratuur in sommige kamers. Ze bevinden zich aan de zuidkant, waardoor de zon 
‘s zomers vrij spel kreeg. Om het comfort voor de gasten te verbeteren deed Vincent 
Carlier beroep op zijn installateur Reclimad (uit Hatrival). 

 verzekert het thermisch comfort van het hotel AKENA 


