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SBB Accountants scoort 
Belgische primeur met eerste 
City Multi Hybride VRF

Tekst en beeld: Gauthier Geldhof

TECHNISCHE FICHE
Bouwheer SBB Accountants & Adviseurs
Studiebureau Studiebureau Boydens NV
HVAC Mitsubishi Electric
HVAC-installatie JAP bvba

Voor de nieuwe vestiging in Loppem sprak de firma SBB Accountants & Adviseurs de uitdrukkelijke wens uit voor een 
energiezuinig klimatisatiesysteem dat gelijktijdig kon koelen én verwarmen, en onafhankelijk per ruimte te regelen valt. 
Geen sinecure, zeker gezien ook geopperd werd geen koelmiddel doorheen het gebouw te laten vloeien. Het was Mitsubishi 
Electric dat met de City Multi Hybride VRF dé oplossing bij uitstek aanleverde, een systeem dat pas in oktober vorig jaar 
tijdens de Duitse vakbeurs Chillventa gelanceerd werd.

Zowel voor nieuwbouw als renovatie trekt SBB 
Accountants al enige tijd resoluut de kaart van 
duurzaamheid en energie-efficiëntie, zo ook bij de 
nieuwe vestiging langs de Autobaan te Loppem. 
Het toeval wil dat SBB op die locatie met buren 
Mitsubishi Electric meteen een potentiële partner 
voorgeschoteld kreeg die als referentie te boek 
staat wat klimatisatie betreft. 
Gestuwd door de verscherpte regelgeving rond 
koelmiddelen ging de voorkeur van Studiebureau 
Boydens NV uit naar de oplossing die Mitsubishi 
Electric aanreikte: de City Multi Hybride VRF, een 
performant alternatief voor de klassieke ijswater-
systemen. Ook de keuze van SBB zelf ging uit naar 
Mitsubishi Electric: goede buren maken immers 
goede vrienden. Voordelen zijn er voor beide 
partijen: waar de toeleverancier er een verlengstuk 
van de showroom bij heeft, kan SBB rekenen op 
razendsnelle én persoonlijke support.

OPBOUW & INSTALLATIE
City Multi Hybride VRF, een doorontwikkeling 
van het VRF City Multi R2-systeem, is ’s werelds 
eerste tweepijpsysteem voor gelijktijdig koelen en 
verwarmen met warmterecuperatie dat de voor-

Voor de installatie bij SBB werd geopteerd voor kanaalunits, omdat deze gemakkelijk en op een esthetische manier in het 
plafond konden worden geïntegreerd.

Het was de uitdrukkelijke wens van SBB om de spreekruimtes afzonderlijk te kunnen afregelen. De vestiging van SBB Accountants te Loppem ligt vlak naast Mitsubishi Electric, wat de keuze uiteraard vereenvoudigde.

De buitenunit staat boven op het dak van het nagelnieuwe gebouw van SBB Accountants te Loppem. (Beeld JAP bvba)

Het lucht-waterwarmtepompsysteem heeft geïntegreerde kanaalunits.

De Hybride BC-controller is het hart van de installatie dat 
toelaat water en koudemiddel te combineren om zo als 
warmtedrager in te zetten. (Beeld JAP bvba)

Het systeem werkt via een centrale bediening, maar aan de 
hand van afzonderlijke bedieningsschermen kan men ook 
ruimtes apart aansturen.

delen van directe expansie en een waterdragend 
systeem weet te combineren. “Het lucht-water-
warmtepompsysteem dat in Loppem geplaatst 
werd, is opgebouwd uit een R2-buitenunit op 
het dak, geïntegreerde kanaalunits en de nagel-
nieuwe Hybrid BC-controller, het hart van het 
systeem. Dat laatste laat toe om water en koel-
middel te combineren als warmtedrager,” vertelt 
Evie Lootens van Mitsubishi Electric. 

Alain de Loof van installatiebedrijf JAP uit Knes-
selare toont zich in ieder geval enthousiast over 
het systeem. “We hadden al ervaring met chillers 
en directe expansie, maar het HVRF-systeem is 
uniek. De voordelen waren ook voor ons als instal-
lateur snel merkbaar. Buffervaten, extra pompen 
of omschakelkleppen zijn niet nodig, en er zijn 
ook slechts twee in plaats van de gebruikelijke 
drie of zelfs vier leidingen vereist, wat het aantal 
aansluitpunten en dus ook het risico op lekken 
aanzienlijk reduceert. De installatie is dus eenvou-
dig, wat resulteert in tijdswinst met het oog op 
het halen van de opleverdatum. Bovendien is het 
systeem ook erg bedrijfszeker.”

HVRF IN DE PRAKTIJK
Niet alleen de plaatsing, maar ook het gebruik 
van de City Multi Hybride VRF is eenvoudig. Zo 
kan men aan de hand van een centrale bediening 
de landschapsburelen bij SBB voortaan voorzien 
van een aangenaam werkklimaat. De temperatuur 
en eventueel ook de snelheid van de luchtstroom 
in de afgescheiden spreekruimtes vallen dan weer 
afzonderlijk in te stellen, telkens via een bedie-
ningsscherm in de respectievelijke ruimtes. “Het 
afregelen zelf is kinderspel, en verloopt erg intuï-
tief,” zo weet ook de Loof, een ervaring die intus-
sen ook gedeeld wordt door het personeel van SBB 
Accountants. Met de City Multi Hybride VRF werd 
de vurige wens van SBB naar energie-efficiëntie 
ingewilligd. Het systeem kan voor elke kilowatt 
elektriciteit tot 4 kW warmte genereren. “Een zuinig 
systeem dus, dat zich ook uitstekend kan lenen tot 
hotels of omvangrijke kantoorgebouwen,” klinkt 
het bij Mitsubishi Electric.   ❚


