LIVING Environment Systems

Spitstechnologie in het kwadraat
City Multi R2 VRF-systeem: de gepatenteerde warmtepomp om
gelijktijdig te koelen en verwarmen
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Inleiding

Innovatieve R2-technologie

Simultaan koelen en verwarmen
De huidige standaard in de bedrijfsbouw bestaat uit gescheiden installaties voor warmteproductie, ventilatie en koeling.
Moderne gebouwen met grote glasoppervlakken, strenge isolatievoorschriften en interne warmtelasten zoals computers en
werknemers stellen strenge eisen aan een flexibele klimaattechniek.
In een deel van het gebouw voeren we warmte af, terwijl we in
een ander deel verwarmen of warm water nodig hebben. Een
technisch realiseerbare uitwisseling van de telkens benodigde
of overtollige energie is op basis van de gescheiden installatiecomponenten bijna niet mogelijk.

Het R2-systeem van Mitsubishi Electric is wereldwijd het enige
2-pijpssysteem dat simultaan koelt en verwarmt met warmterecuperatie. De energie die aan de te koelen ruimten wordt onttrokken, wordt niet naar de buitenlucht afgevoerd, maar wordt
gebruikt voor de verwarming van de kamers waar dat nodig
is. Gebouwen met server- en technische lokalen moeten het
hele jaar door worden gekoeld. Hiervoor is de R2-technologie
ideaal. Iedere individuele binnenunit koelt en verwarmt afzonderlijk.
De R2-technologie bewijst zijn betrouwbaarheid al meer dan
een decennium in de praktijk. Individueel comfort gepaard met
de grootst mogelijke flexibiliteit bij het koelen en verwarmen
onderscheidt deze technologie.
Hoe het wereldwijd gepatenteerde concept werkt, welke voordelen het biedt en waarop bij de installatie van gecombineerde
koel- en verwarmingsinstallaties moet worden gelet, leest u op
de volgende pagina's.
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Voordelen

VRF-systemen voor een moderne architectuur

Het fundament van de gebouwtechniek
Het City Multi-systeem is ideaal voor gebouwen die individuele oplossingen op het vlak van klimaatregeling vereisen. De
ruime keuze aan binnen- en buitenunits staan bij de planning en
de installatie garant voor een uitermate grote flexibiliteit. Deze
geavanceerde VRF-systemen onderscheiden zich door hun recordwaarden op het vlak van energie-efficiëntie en hun zeer
grote betrouwbaarheid. Ze zorgen voor een optimaal klimaatcomfort in kantoorgebouwen, winkelcentra, hotels, ziekenhuizen, openbare gebouwen en villa’s.

De voordelen van een complete voorziening op basis van
de VRF-technologie, zoals een daling van de energiekosten,
plaats- en gewichtsbesparing, meer comfort en lagere investeringskosten, spreken voor zich. Daarbij komt het energetisch
potentieel van het R2-systeem, waarbij we warmte en koude
binnen een gebouw uitwisselen met slechts 2 leidingen. Deze
techniek werd speciaal voor de eisen van de moderne architectuur en een maximale efficiëntie in de omgang met ter beschikking zijnde koel- en warmte-energie ontwikkeld.

Gebouwcertificaten
Bij de certificatie van gebouwen conform de LEED- of
BREEAM-standaard evalueert men gebouwen volgens hun
ecologische, economische en technische kwaliteit. Het gaat
hier om het behoud van natuurlijke hulpbronnen, de bescherming van de gezondheid, gezelligheid, veiligheid en om de
kwaliteit van de technische inrichting van een gebouw.

Het is ons doel om duidelijk te maken hoe u met onze producten hoogefficiënte totaaloplossingen op basis van hernieuwbare energiedragers samenstelt voor de volledige klimatisatie
van gebouwen.

Met het gebruik van het R2-warmtepompsysteem met warmte
recuperatie van Mitsubishi Electric wordt hier onmiddellijk bijgedragen tot de verwezenlijking van alle doelen in het kader
van deze standaarden.
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Flexibele planning en installatie
• Eenvoudige planning en montage dankzij slechts twee leidingen en compacte buitenunits.
• Leidinglengtes tot 950 m mogelijk.
• Centrale bediening mogelijk tot 2000 binnenunits.

Voordelen

De systeemvarianten
• Koelvermogen van 22,4 tot 101,0 kW.
• Verwarmingsvermogen van 25,0 tot 113,0 kW.
• Naast de luchtgekoelde buitenunits is er een gamma watergekoelde units om bijvoorbeeld aan te sluiten op een geothermische bron.
• High COP uitvoering beschikbaar.
• Via een “Booster Heater” kan water tot 70 °C worden verwarmd.
• Via een “Medium Heater” wordt warm water tot 45 °C of koud
water tot 5 °C geproduceerd.
• De aansturing van de installatie kan gebeuren via individuele
bedieningen, bedraad of draadloos, en/of via verschillende
types van centrale bedieningen.
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Coefficient Of Performance (C.O.P.)

De voordelen in één oogopslag
• Iedere binnenunit kan afzonderlijk koelen en verwarmen.
• Het City Multi systeem is ontworpen met het oog op een
maximale efficiëntie. Dit wordt uitgedrukt in de beste COPwaarden of seizoensprestatiefactoren.
• Prestatiegeregelde buitenunits (Full Inverter-technologie) in
combinatie met elektronische expansieventielen in de binnenunits zorgen ervoor dat het uitgangsvermogen in elke kamer afzonderlijk kan worden geregeld.
• De energie die tijdens het koelen van een lokaal wordt onttrokken, kan bij het verwarmen van een andere kamer of het
opwarmen van water worden gerecupereerd. Zo kan een
systeem-COP van 8 bereikt worden.
• Koppeling met verscheidene domotica- of gebouwbeheersystemen mogelijk via de volgende communicatiestandaarden:
LonWorks(R), BACnet(R) of EIB.
• Hoofdverwarming gegarandeerd bij buitentemperaturen tot
-20 °C. Er is dus geen nood aan bijverwarming.
• Om lagere binnentemperaturen te bereiken, zijn bepaalde
binnenunits met een speciale functie uitgerust om lokalen te
koelen tot 14 °C.
• De binnenunits worden niet gebruikt bij de ontdooicyclus.
• Fasering van installatie en ingebruikname mogelijk.
• Bij een R2 systeem is een technisch lokaal niet vereist.
• Dual setpoint: instellen van twee setpunten, één voor koeling
en één voor verwarming.

Ideale situatie met
koelen en verwarmen
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Voordelen

Uniek 2-pijpssysteem

Energie zinvol benutten
Het R2-systeem werd ontwikkeld om energiebesparende en
milieuvriendelijke installaties te bevorderen in moderne gebouwen. Dichte gebouwschillen, die slechts een beperkte mate van
lucht uitwisseling toelaten, vereisen een moderne en energieefficiënte klimaatregeling. Dat betekent dat overtollige warmteenergie (bv. uit serverlokalen) naar ruimten wordt afgevoerd die
moeten worden verwarmd. Die zinvolle energieverplaatsing is
bijvoorbeeld ideaal voor gebouwen met grote glasoppervlakken of voor gebouwen met een duidelijk noord-zuid oriëntatie.
Het (W)R2-systeem is wereldwijd het enige warmterecuperatiesysteem dat met slechts twee leidingen gelijktijdig koelt en
verwarmt.
De centrale component van iedere R2-installatie is de BC-controller, een koelmiddelverdeler die een koel- en regeltechnische
eenheid vormt met de buitenunit en op die manier de warmterecuperatie toelaat.
De compressor in de buitenunit kan dankzij de invertertechnologie tot op een frequentie van 15 Hz worden ingesteld. Rekening houdend met de gelijktijdigheidsfactor van de verschillende lokalen, kunnen we elke warmtepomp tot 150 % belasten.
Voor speciale toepassingen is op aanvraag een aansluitingsindex van 200 % mogelijk.
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Door de geïntegreerde Fuzzy Logic-sturing wordt de binnentemperatuur van alle binnenunits heel nauwkeurig op de
wensen van iedere gebruiker afgestemd. Omschakelen tussen
koelen en verwarmen gebeurt automatisch in functie van de
individueel gekozen temperatuurinstelling voor de koeling en
die voor de verwarming (“Dual Setpoint”) – waardoor op de
eenvoudigste manier een comfortabele omgevingstemperatuur
beschikbaar is.
Voordelen in één oogopslag
• Hoog comfort: iedere binnenunit koelt en verwarmt afzonderlijk op basis van 2 instelpunten.
• Energie-efficiëntie: door die warmterecuperatie wordt –
afhankelijk van de koel- en de verwarmingsbehoeften – tot
50 % van de energiekosten bespaard.
Energieverschuiving binnen het gebouw
Met het R2-systeem verplaatsen we de warmte binnen het gebouw. De warmte die aan de te koelen ruimten wordt onttrokken, wordt niet naar de buitenlucht afgevoerd, maar wordt gebruikt voor de verwarming van kamers of (sanitair) warm water.
Bij piekmomenten zijn COP-waarden van meer dan 8 haalbaar
voor het volledige systeem.

Voordelen

Groot vermogensbereik van het R2-systeem
Het vermogensbereik van het R2-systeem met warmterecuperatie wordt tot 101 kW koelvermogen uitgebreid. Zo heeft het
enige VRF-warmterecuperatiesysteem op de markt met slechts
2 leidingen een nog groter toepassingsgebied.

Binnenunits
BC Controller
Afstandsbediening
WR2 unit

Watergekoelde energierecuperatie
‘s Werelds eerste watergekoeld warmteterugwinsysteem voor
gelijktijdig koelen EN verwarmen beleefde in 1999 de Europese
primeur in het Hotel Kurhaus te Scheveningen (Nederland). Het
City Multi WR2-systeem is een VRF systeem dat koeltechnisch
gezien gelijk is aan het City Multi R2-systeem. Het unieke van
het WR2-systeem is het feit dat de thermische energie niet aan
de buitenlucht afgegeven/onttrokken wordt, maar aan water.
Groot vermogensbereik

Kelder

Voorheen
22,4 kW
22,4 kW

Standaard
High COP

90 kW

Warmtewisselaar

69 kW

Nieuw
22,4 kW

Standaard

101 kW
Warme bron

22,4 kW

High COP

Koude bron

80 kW
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WERKINGSPRINCIPE

Een systeem dat werkt

Warmterecuperatie met
het economische 2-pijpssysteem
Het R2-systeem is wereldwijd het enige warmterecuperatiesysteem dat met slechts
twee leidingen gelijktijdig ruimten koelt en verwarmt. Bij watergekoelde WR2-systemen wordt de gerecupereerde warmte aan een waternet afgegeven en opgeslagen of
op een andere plaats in combinatie met andere WR2-systemen benut.

Opbouw van een VRF-installatie
De technische opbouw van een VRF-installatie is heel overzichtelijk. VRF-systemen bestaan uit één (of meerdere) centrale buitenunit(s) en binnenunits, die met
elkaar verbonden zijn door middel van leidingen waardoor koelmiddel stroomt.
Daarbij komen de bedieningen voor de sturing van de afzonderlijke binnenunits of
klimaatzones. De gebruiker kan opteren voor centrale afstandsbedieningen met
internetfunctie. Zo gebeurt de bediening bijvoorbeeld via een lokaal intranet of via
internet.

Gelijktijdig koelen en verwarmen met slechts twee leidingen
Moderne VRF-systemen worden omwille van hun warmtepompfunctie ook voor de verwarming van gebouwen gebruikt. Wanneer een warmterecuperatiefunctie beschikbaar is, verwarmen en koelen ze zelfs tegelijkertijd. Hierbij wordt de overtollige warmte uit een ruimte naar een
andere ruimte geleid, die moet worden verwarmd. Normaal is hiervoor een
3-pijpssysteem nodig. Naast de zuig- en vloeistofleiding bevat de derde leiding het
koelmiddel als heet gas. Dit 3-pijpssysteem vereist wel aanzienlijk grotere investerings- en montagekosten dan het gepatenteerde 2-pijpssysteem van Mitsubishi
Electric.

08

Verbinding tussen buiten- en binnenunits
De buiten- en binnenunits zijn met elkaar verbonden via koperleidingen waardoor het koelmiddel
stroomt. Wanneer er gekoeld wordt stroomt het koelmiddel op hoge druk en in vloeibare toestand
naar de binnenunits. Het expansieventiel, dat zich in de binnenunit bevindt, brengt dit koelmiddel naar
een lagere druk en bijgevolg ook lagere temperatuur. Het koelmiddel, dat nu op een lagere temperatuur staat dan de kamertemperatuur, stroomt door de warmtewisselaar van de binnenunit en begint
te verdampen. Hiervoor neemt het de warmte uit de kamer op. Het vocht dat zich in de kamerlucht
bevindt komt ook in contact met het koude oppervlak van de warmtewisselaar van de binnenunit
en condenseert tegen dit koude oppervlak. Niet alleen de voelbare warmte wordt uit de kamerlucht
onttrokken, maar ook de latente warmte waardoor de lucht ook ontvochtigd wordt. De warmte, die
zich nu in het koelmiddel bevindt, wordt via de compressor weer op hoge druk en bijgevolg ook hoge
temperatuur naar de condensor van de buitenunit gebracht. Het koelmiddel in de condensor heeft
een hogere temperatuur dan de omgevingstemperatuur zodat de warmte nu afgegeven wordt ofwel
aan de buitenlucht ofwel aan een koelwatercyclus. Het koelmiddel condenseert tijdens dit proces opnieuw, zodat het in vloeibare toestand terug naar de binnenunits gebracht wordt. Bovendien kunnen
naast de individuele binnenunits ook directe expansie batterijen in luchtbehandelingskasten voor het
koelen van ruimten of koudwater aggregaten voor proceskoeling op het VRF-net worden aangesloten.
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Koelmiddelverdeler

BC-controller in detail

Het belangrijkste onderdeel van het
R2-systeem
Scheiding van het koelmiddel in de BC-controller
Bij de unieke oplossing van het R2 VRF-systeem gebruiken we
BC-controllers. De BC-controller is een centrale koelmiddelverdeler, die als verdeelstation tussen de buiten- en binnenunits
wordt gezet. Hij verdeelt het koelmiddel in gasvormige (verwarmen) of vloeibare (koelen) toestand.
Vloeibaar en gasvormig koelmiddel in een zelfde leiding
Het concept van de 2-pijpstechniek is wereldwijd uniek en gepatenteerd. Zowel vloeibaar als gasvormig koelmiddel stroomt
door eenzelfde leiding. Deze twee vormen van het koelmiddel
worden in de leidingen tussen de buitenunit en de BC-controller
mogelijk gemaakt door een constante druk en temperatuur.
De compacte BC-controller sluit meerdere binnenunits op een
buitenunit aan en verdeelt het koelmiddel op een efficiënte manier in overeenstemming met de verwarmingsfunctie (gasvormig koelmiddel) en de koelfunctie (vloeibaar koelmiddel).
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Wanneer de verwarmings- en koelfunctie van de installatie tegelijkertijd actief zijn, wordt een van deze twee bedrijfstoestanden 'overwegend verwarmen' of 'overwegend koelen' weergegeven. Dat betekent: het merendeel van de units die op een
gemeenschappelijke buitenunit zijn aangesloten, bevindt zich
in de verwarmings- of koelfunctie.
Wat is het verschil met het conventioneel 3-pijpssysteem?
In de eerste plaats worden 3 leidingen gebruikt. Ten tweede
gebruikt men omschakelunits die voor iedere afzonderlijke binnenunit moeten worden gemonteerd en die geen centrale taken voor meerdere installaties waarnemen. Om dit probleem te
omzeilen, worden ze gedeeltelijk tot een kit samengebouwd,
om ze dan in een centrale ruimte te installeren. Maar er moeten
nog altijd drie leidingen en een omschakelunit per binnenunit
worden gepland. Bovendien moet bij de omschakeling tussen
de verwarmings- en koelfunctie het systeem worden stopgezet
om pas daarna met een duidelijk te merken vertraging de vereiste warmte- of koelenergie beschikbaar te stellen.

Koelmiddelverdeler

BC-controller bij koel- en verwarmingswerking

BC-controller bij voornamelijk koelwerking

Buitenunit
4-wegklep

Koelen

Zuig
leiding
Warmtewisselaar

Buitenunit

Binnenunits
4-wegklep

Koelen

Verwarmen

Zuig
leiding

Koelen

2-fasige
hoge druk
leiding

Binnenunits

Verwarmen

Lage druk

Koelen
Persleiding

Verwarmen
Lagedrukzuigleiding
Vloeistof

Koelen
Zuigleiding
Vloeistof
Persleidingen

Hogedrukgas
Lagedrukgas
2-fasige lage druk
Hogedrukvloeistof
2-fasige hoge druk

Hogedrukgas
Lagedrukgas
2-fasige lage druk
Hogedrukvloeistof
2-fasige hoge druk

Vergelijking van de verbindingspunten die in het systeem
moeten worden geïnstalleerd

Gelijktijdig koelen en verwarmen met 50 binnenunits
Er kunnen tot drie BC-controllers (1 x master, 2 x slave) in een
koelcyclus worden geïntegreerd. Daardoor worden tot 50 binnenunits in één centraal koelmiddelsysteem geïntegreerd. Zelfs
in vergelijking met een eenvoudig systeem met slechts vier binnenunits en een buitenunit zijn de voordelen van het 2-pijpssysteem duidelijk: terwijl bij een 2-pijpssysteem met BC-controller
maar 20 koeltechnische verbindingspunten nodig zijn, hebben
3-pijpssystemen met de dan ook vereiste vier omschakelboxen
al 58 verbindingspunten nodig. Bij 50 binnenunits aangesloten op één buitenunit moet men bij een 3-pijpssysteem reeds
578 extra verbindingspunten verzorgen! De montage van een
Mitsubishi Electric R2 VRF-systeem wordt daardoor niet alleen
aanzienlijk sneller en goedkoper, maar het systeem is door het
lager risico van lekken ook veiliger en onderhoudsarmer.

CITY MULTI R2
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Verbindingspunten
Buitenunit

BC-controller

Binnenunits
MITSUBISHI ELECTRIC

3-pijpssysteem

58

Verbindingspunten
Buitenunit

Omschakelboxen
Binnenunits
Merk B
= 2 verbindingspunten

= 3 verbindingspunten
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Systeemoplossingen

Een overzicht van de mogelijkheden

Een systeem met de
juiste aansluiting
Eén gemeenschappelijk systeem voor verwarmen, koelen, productie
(sanitair) warm water en ventilatie met de R2 VRF-warmtepomptechnologie. Door de warmterecuperatie wordt de overtollige warmte in
de zomer bijvoorbeeld gebruikt voor de voorziening van sanitair warm
water. Talrijke voorbeelden bewijzen de economische superioriteit
met betrekking tot de bedrijfskosten van het systeem. Vanaf pagina
16 vindt u enkele voorbeelden van succesvol gerealiseerde projecten.

VRF R2-buitenunit

Kanaalunit

Externe systemen
Open ingangen van winkelruimtes en openbare gebouwen
bieden ongehinderde toegang voor klanten, maar stellen
hoge eisen aan klimaat- en verwarmingssystemen. Daarbij
komt het erop aan om de uitwisseling van verwarmde of geklimatiseerde binnenlucht met de binnendringende buitenlucht
te voorkomen. De technologie van het luchtgordijn, waarbij
de binnen- en buitenlucht door een luchtstraal worden gescheiden, is bijzonder effectief.

Luchtgordijn

Ventilatietoestellen
De thermische lasten in bestaande gebouwen en in nieuwe gebouwen zijn vandaag hoger: meer verlichting, technische uitrusting, veel
mensen en een betere isolatie leiden tot aanzienlijk gestegen warmtelasten binnen. Bovendien wordt in de moderne architectuur met grote
glasvlakken ook de externe warmtebelasting verhoogd. De toevoer van
verse lucht en de regeling van de lucht in de ruimten via een efficiënte
klimaatinstallatie spelen hierbij een heel belangrijke rol.
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Ventilatie

etoestel

Controlesystemen
De afstandsbedieningen of sturingssystemen zijn de interface tussen de warmtepomp en de gebruiker. Hierbij gaat
het niet alleen om eenvoudig in- en uitschakelen: met een
intelligente en optimale sturing dalen het energieverbruik en
dus ook de kosten. Mitsubishi Electric biedt een grote keuze
besturingssystemen aan, voor de optimale bediening van
uw warmtepomp.

Centrale besturing

Koelmiddelverdeler
BC-controller

2-weg cassette-unit

Bufferreservoir

Heater

Radiator
70 °C

Pomp

Watermodule
Voor de productie van warm en koud water van 5 tot 45 °C
hebt u de keuze uit twee vermogensversies van de warmtewisselaarmodule. Deze module is geschikt voor vloerverwarmingssystemen, ventilatie-installaties, luchtgordijnen,
ventilatorconvectoren en nog veel andere toepassingen.
Met de boosterunit kunnen watertemperaturen tot 70 °C in
de primaire cyclus worden bereikt. Deze unit is perfect geschikt voor de opwarming van sanitair warm water.
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Watermodule

Alles van één fabrikant

De universele oplossing
Watersystemen voor City Multi VRF
Met de watermodules voor de productie van koud en warm water introduceert Mitsubishi Electric een nieuwe standaard voor
VRF-systemen. De modules zijn compatibel met de City Multisystemen, de totaaloplossing voor moderne gebouwtechniek.
Mitsubishi Electric biedt als eerste op elkaar afgestemde sys
temen voor de productie van warm en koud water van 5 °C tot
45 °C en voor de productie van warm water tot 70 °C op de
markt aan.
Compatibel met alle onderdelen van het City Multi-systeem
De watermodules kunnen samen met binnenunits in een City
Multi VRF-systeem worden gebruikt. Het City Multi-systeem
wordt dus niet enkel gebruikt voor koelen en verwarmen, maar
ook voor de productie van warm en koud water in een gebouw.
Grenzeloze toepassingsmogelijkheden
Voor de productie van warm en koud water hebt u de keuze
uit twee heaters. Deze modules zijn geschikt voor vloerverwarmingssystemen, ventilatie-installaties, luchtgordijnen, ventiloconvectoren en nog veel andere toepassingen. Door de hoge
flexibiliteit staat er bijna geen grens op het aantal toepassingsmogelijkheden.

Speciaal voor de productie van warm water tot 70 °C is er een
booster heater, die deze hoge watertemperaturen door een
geïntegreerd extra koelcircuit volgens het cascadeprincipe bereikt. Een inverter gestuurde compressor, uitermate stil, drijft
het boostercircuit aan. Als koelmiddel wordt R134a gebruikt.
Alle toestellen zijn met een groot aantal externe in- en uitgangen uitgerust waarmee u de werkingsmodus kiest en de bedrijfsstatus controleert. De instelwaarde wordt extern via een
4 - 20 mA‑signaal ingevoerd.
Intelligente toebehoren
De PAR-W21MAA bedrade bediening is een optioneel verkrijgbaar toebehoren, dat speciaal voor gebruik in watersystemen
werd ontwikkeld. Hiermee worden zowel de instelwaarde van
dat moment als een verwarmingscurve ingevoerd. Een energiezuinige werking is gegarandeerd omdat de watertemperatuur
zich automatisch aanpast aan de buitentemperatuur van dat
moment.

De afstandsbediening PAR-W21MAA
garandeert een energiebesparende werking.
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Watermodule

Schakelschema R2-systeem

Unieke totaaloplossing
Een project kan helemaal worden gerealiseerd dankzij de combinatie
van de watermodule met bijvoorbeeld een R2-systeem en binnenunits.
Met de installatie van Mitsubishi Electric kunnen alle functies worden
vervuld – van ventilatie en klimaatregeling van afzonderlijke ruimten tot
de verwarming van sanitair warm water (tot 70 °C). Aangezien de
systemen op elkaar zijn afgestemd en qua sturing met elkaar verbonden
zijn, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over potentiële conflicten
tussen verschillende systemen.

PURY-P400YJM-A

CMB-P108V-GA

PWFY-P100VM-E-BU

PWFY-P100VM-E-BU

PWFY-P100VM-E-AU

PWFY-P32VMR-E-R

PEFY-P32VMS1-E

Wateraansluiting
Koud water

Warm water

Koelen
(AHU, Fancoil, enz.)

Verwarmen
(AHU, Fancoil,
vloerverwarming, enz.)

Wateraansluiting
Sanitair warm water
(douche, bad, etc.)
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REFERENTIES

Heilbronn, Duitsland

Hertner
Geïnstalleerde systemen

City Multi VRF
29 x PLFY-P20VCM-E2				
23 x PLFY-P25VCM-E2
13 x PLFY-P32VBM-E1
23 x PLFY-P40VBM-E1
29 x PLFY-P50VBM-E1
1 x PLFY-P63VBM-E1
4 x CMB-P1013V-GA1
4 x CMB-P1016V-HB1
1 x CMB-P1016V-GA1
3 x CMB-P108V-GB1
City Multi VRF
5 x PURY-P600YSJM-A
Mr. Slim
2 x PUHZ-RP125YKA
Bediening
75 x PAR-F27MEAJ				
1 x AG150A-J
2 x PAR-21MAA-J
∑kW
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325 kW

In Schwabenhof bij Heilbronn is met het kantoorgebouw van de
Hertner-groep niet alleen het architecturale ontwerp geslaagd.
Ook de bouwtechniek is hier ultramodern en allesbehalve traditioneel. Een iPad® fungeert als centrale sturing en kan alle
componenten van de gebouwautomatisering ook individueel
bedienen. Dat geldt evenzeer voor de hoogefficiënte klimaattechniek, die door energiebesparende High-COP-buitenunits,
krachtige binnenunits, een intelligente energieverschuiving
in het gebouw en een individuele en moderne regeltechniek
volledig en zonder problemen in het beheersysteem van het
gebouw werd geïntegreerd. Voor de klimaatregeling in het gebouw werden in totaal 146 binnenunits geïnstalleerd. Overwegend uiterst stille 4-weg cassette units met een verschillend
vermogen. Afhankelijk van de grootte van de ruimten werden
hier toestellen in Euroraster-uitvoering, maar deels ook in grotere uitvoering met coanda-effect voor een gelijkmatige, bijna
tochtvrije uitstroming gemonteerd. Daarnaast beschikt elke
verhuurde eenheid over een eigen serverlokaal, waarin wand
units voor de afvoer van de warmtelast zorgen. De warmtelast wordt met een vermogen tot 6,8 kW in verschillende fasen
afgevoerd. Het bijzondere aan het bedieningsconcept, is dat
hier alle huistechnische installaties via EIB (KNX) verbonden in
een omvattender gebouwbeheersysteem worden geïntegreerd.
Met deze technologie kan het gebouw ook op afstand worden
gecontroleerd en bediend.

REFERENTIES

Luik, België

Crowne Plaza
Nadat dit historische huis heel lang werd verwaarloosd, is het
nu tot een voor de regio uniek hotelcomplex omgetoverd. Het
resultaat is een architecturaal en economisch succes. Na meer
dan vijf jaar plannen en uitvoeren krijgt dit renovatieproject lof
van alle kanten, zowel voor de redding van het erfgoed als voor
de kwaliteit van de werken voor de heropwaardering van het
gebouw. Dankzij het City Multi-systeem van Mitsubishi Electric
kunnen de gasten van het vijfsterrenhotel qua temperatuur in
dit gebouw uit de 17e eeuw van een optimaal comfort genieten. Nog veel meer dan in woningen en kantoren is hier een
individuele klimaatregeling van groot belang. In die zin voldoet
het City Multi R2 VRF-warmtepompsysteem van Mitsubishi
Electric aan alle verwachtingen. Het gepatenteerde 2-pijpssysteem wordt gebruikt voor het gelijktijdig monovalent koelen
en verwarmen. De keuze voor Mitsubishi Electric beloofde een
veel grotere flexibiliteit op het gebied van leidingen, want dit
systeem integreert een warmte-koudecyclus via een individueel leidingennet, in elke kamer afzonderlijk. Het hotel beschikt
over een netwerkcompatibele sturingseenheid, waarmee de
temperatuur in alle kamers centraal kan worden geregeld. Dit
systeem kan heel gemakkelijk via de computer worden bediend
en controleert het energieverbruik van iedere kamer in het hotel.
Dankzij de geïntegreerde sturingseenheid kan bijvoorbeeld de
temperatuur in vrije kamers laag worden gehouden. Hiervoor is
de communicatie met het hotel reservatie software primordiaal.

Geïnstalleerde systemen

City Multi VRF
123 x PEFY-P25VMS1L
1 x PEFY-P40VMS1L
4 x PEFY-P80VMM-E
1 x PEFY-P250VMA-E
1 x PEFY-P250VMH-E
City Multi VRF
10 x PURY-P200YHM-A
12 x PURY-P250YHM-A
2 x PURY-P300YHM-A
1 x PURY-P350YHM-A
1 x PUHY-P400YHM-A
2 x PUHY-P250YHM-A
Bediening
2 x PAR21MAA
5 x GB50
∑kW

174,5 kW
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REFERENTIES

Sint-Truiden, België

Stadion STVV

Geïnstalleerde systemen

City Multi VRF
5 x PEFY-P15VMS1
4 x PEFY-P25VMA
3 x PEFY-P32VMA
1 x PEFY-P40VMA
49 x PEFY-P50VMA
9 x PEFY-P63VMA
3 x PEFY-P80VMA
11 x PEFY-P100VMA
16 x PEFY-P125VMA
22 x PEFY-P140VMA
3 x PLFY-P15VCM
3 x PLFY-P20VCM
7 x PLFY-P25VCM
2 x PLFY-P32VCM
City Multi VRF
2 x PUHY-P250YJM-A
1 x PUHY-P600YSJM-A
1 x PUHY-P750YSJM-A
1 x PUHY-P850YSJM-A
1 x PUHY-P1100YSJM-A
1 x PUHY-P1150YSJM-A
1 x PURY-P400YJM-A
Bediening
5 x GB-50ADA-J
∑kW
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1638 kW

1 x PLFY-P32VBM
3 x PLFY-P40VCM
1 x PLFY-P32VBM
4 x PLFY-P63VBM
2 x PLFY-P80VBM
13 x PLFY-P100VBM
11 x PLFY-P125VBM
1 x PKFY-P32VHM
1 x PKFY-P40VHM
4 x CMB-P108V-GA
3 x CMB-P1010V-GA
3 x CMB-P1013V-GA
4 x CMB-P1016V-HA

2 x PURY-P450YJM-A
3 x PURY-P500YSJM-A
3 x PURY-P550YSJM-A
1 x PURY-P650YSJM-A
2 x PURY-P700YSJM-A
1 x PURY-P750YSJM-A
1 x PURY-P800YSJM-A

Eigenaar NV Stayen heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in de uitbouw van zijn stadion. In 2008 werd al een nieuwe noordtribune opgeleverd, in 2013 werd druk gewerkt aan
de westtribune. Maar Stayen is een multifunctioneel complex
met niet alleen voetbaltribunes, loges en kleedkamers, maar
ook met een hotel, feestzaal (2.300 m2), fitnesszaal, wellnesscentrum, zwembad, kantoren, warenhuizen en andere commerciële ruimtes. NV Stayen koos voor dit complexe gebouw
voor het City Multi R2 VRF systeem van Mitsubishi Electric.
De vele ruimtes vragen sterk uiteenlopende temperaturen. Het
grote gamma aan binnen- en buitenunits zorgt voor een grote
flexibiliteit in planning, installatie en gebruik. Bij de Westtribune
bijvoorbeeld is het systeem opgebouwd uit 19 buitenunits die
bijna 200 binnenunits bedienen. De warmte die in de ene ruimte
wordt onttrokken gaat ook niet verloren: ze wordt toegevoegd
aan ruimtes die verwarming vragen. Door die warmterecuperatie kan tot 50 % van de energiekosten worden bespaard, afhankelijk van de koel- en verwarmingsbehoeften. Bovendien is
Mitsubishi Electric de enige op de markt met een VRF-systeem
met warmterecuperatie dat genoeg heeft aan twee leidingen, in
plaats van drie of vier leidingen. Dat maakt het systeem goedkoper om te installeren, vereenvoudigt de installatie en sluit
potentiële lekken uit. Dankzij de warmtepompen bespaart NV
Stayen ongeveer 60% op haar CO2-uitstoot, en ongeveer 30 %
op haar stookkosten.

REFERENTIES

Utrecht, Nederland

The Wall
The Wall is een van de meest visionaire architectuurprojecten
in Nederland: het statige futuristische shoppingcenter dient
niet alleen voor het kopen van alles wat uw hartje begeert
of voor het amusement – The Wall is vooral ook een enorme
geluidsisolatiemuur tussen de drukke A 2, die Eindhoven met
Amsterdam verbindt en het woongebied dat erachter ligt. De
megastores van de speelgoedfiliaalhouder Toys “R” Us, van de
Nederlandse elektrohandel BCC en van het warenhuis Topshelf
zijn allemaal uitgerust met de modernste klimaattechniek van
Mitsubishi Electric. Een innovatief WR2 VRF-systeem koelt en
verwarmt via een watergekoelde warmtewisselaar, aangesloten
op de waterkringloop van het shoppingcenter. Zo wordt in de
drie winkels van het reusachtige winkelcentrum altijd voor het
optimale klimaat- en verwarmingscomfort gezorgd.

Geïnstalleerde systemen

City Multi VRF
1 x PKFY-P20VBM-E
60 x PLFY-P80/63/100/125VBM-E
3 x PLFY-P100VLMD-E
6 x PLFY-P20/32/40VCM-E
1 x VRF PHV2000DXENTLO
10 x CMB-P108V-GA
City Multi VRF
6 x PQRY-P400YGM-A
7 x PQRY-P500YGM-A
Bediening
2 x G-50 Standard
11 x PAR-F27MEA
6 x PAC-SE51CRA
∑kW

620 kW
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Installatieoverzicht

City Multi-binnenunits en R2-buitenunits

Specialisten in design en techniek

Wandunits

4-weg cassette-unit in
euro-rastermaat

4-weg cassette-unit met
optionele i-see sensor

Design wandunits
aangesloten via LEV-kit
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Vloerunits

Plafondonderbouwunits

1-weg cassette-units

Kanaalunit met extra
lage inbouwhoogte

2-weg cassette-units

R2-buitenunits

Het volledige productassortiment binnenunits en alle
buitenunits en combinatiemogelijkheden vindt u op onze
website
www.mitsubishi-electric.be
Kanaalunit, horizontale
doorstroming, hoge
statische druk

Stille kanaalunits
voor hotels
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BEHEERSYSTEMEN

Centrale sturing AG-150A

Multifunctionele bedieningssoftware TG-2000A

Besturingscentrale

Gebouwbeheerder

Het belang van een goede regeling wordt maar al te vaak onderschat. Een goede regeling optimaliseert de prestaties van
het klimaatsysteem en reduceert het verbruik. Het is essentieel,
wat ook de toepassing mag zijn, om een optimale controle te
hebben over het klimaatsysteem. Dit laat namelijk toe om een
constante en comfortabele werk- of leefomgeving te verkrijgen,
in combinatie met verlaagde energiekosten. Als elektronica gigant beschikt Mitsubishi Electric dan ook over een ruim assortiment van de nieuwste generatie regelsystemen. Deze zijn
beschikbaar in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de
gewenste graad van controle: individuele bediening, centrale
bediening of centraal beheersysteem.

Met de software TG-2000 wordt de centrale bediening(en) uitgebreid naar een centraal beheersysteem. Met extra functies
en de mogelijkheid om gegevens te exporteren kunnen binnenunits en watermodules probleemloos en eenvoudig centraal beheerd worden. U hebt enkel een standaard-pc en een
LAN-netwerk nodig.

Met de centrale bediening type AG-150A kunnen tot 50 binnenunits of groepen worden gestuurd. Maar met drie optioneel
verkrijgbare uitbreidingsmodules kan deze uitgebreid worden
om maximaal 150 componenten te controleren.
Highlights
• Grafisch touchpaneel met kleurweergave
• 9” LCD scherm met achtergrondverlichting
• Eenvoudige symbolen voor snel overzicht van de status
• M-NET-, Ethernet- en USB-interfaces en aansluitingen voor
externe signalen
• Moderne look – ook in het zwart verkrijgbaar
• Voor inbouw in de muur, optioneel ook als opbouwmontage
mogelijk
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Gemakkelijk energie besparen
Om piekbelastingen te beperken, kunnen afzonderlijke binnenunits of groepen zo worden geprogrammeerd dat het energiegebruik wordt geoptimaliseerd. Dat gebeurt door de gewenste
waarden te wijzigen, van bedrijfsmodus te veranderen of toestellen uit te schakelen. Stel voor tijdstippen met weinig bezoekersverkeer bijvoorbeeld een nachtmodus in.
2.000 binnenunits? Geen probleem!
Met de software TG-2000 kunt u in een netwerk tot 40 interfaces met telkens 50 units verbinden. Dat betekent dat u met
slechts een pc en enkele muisklikken 2.000 warmtepompen
afzonderlijk kunt bedienen.
Integratie van andere systemen
Veel andere installaties van de gebouwtechniek die met de
klimaatinstallatie samenwerken, bijvoorbeeld de verlichting,
kunnen mee beheerd worden met de TG-2000 en het energieverbruik ten behoeve van een afrekeningssysteem kan mee geregistreerd worden.

BEHEERSYSTEMEN

Groepsafstandsbediening met touchscreen AT-50B

Compacte bekabelde afstandsbediening PAC-YT52CRA

Fijngevoelig

Gastvriendelijk

Met de groepsafstandsbediening AT-50B kunnen tot 50 binnenunits afzonderlijk via een gemakkelijk te bedienen touchpaneel
worden gestuurd. De afstandsbediening is standaard al met
een aantal bijzondere functies uitgerust, zoals een krachtige
weektimer, lagere instelniveaus voor 's nachts en begrenzing
van het instelbereik van de individuele binnenunits. Voor een
eenvoudige onderhoudsbeurt kan de koelmiddelpeilcontrole
vanaf de afstandsbediening worden geactiveerd. Met maar
drie toetsen en een lcd-touchpaneel levert de nieuwe groepsafstandsbediening AT-50B een zeer hoog bedieningscomfort.

De nieuwe compacte afstandsbediening PAC-YT52CRA biedt
enkel basisfuncties aan, voor een eenvoudige lokale bediening.
Dat maakt deze afstandsbediening uitermate geschikt voor
plaatsen met wisselende gebruikers, bijv. in hotelkamers. Op
deze nieuwe, comfortabele afstandsbediening die met achtergrondverlichting is uitgevoerd, kunt u individuele functies blokkeren.

Highlights
• Bediening voor integratie in de M-NET-databus
• Weergave op volledig grafisch kleurenscherm
• Eenvoudige bediening door geïntegreerd touchscreen
• Duidelijke symbolen in contrastrijke kleurenweergave
• Instelbare klok voor verschillende timerfuncties
• Opbouwmontage
• Externe in / uitgangen
• Sturing van max. 50 individuele binnenunits

Om het systeem te vereenvoudigen, zoals voor in hotels, werden bij deze afstandsbedieningen de besturingsmogelijkheden beperkt tot de belangrijkste basisfuncties. Deze nieuwe
uitvoering beschikt bovendien over toetsen om de modus te
selecteren en de luchtkleppen te regelen. Er is altijd een kamer
temperatuursensor in de afstandsbediening geïntegreerd.
Speciale functies
• Kan alle types van Mitsubishi Electric-binnenunits sturen
• Sturing van één binnenunit tot een groep met tot max. 16
binnenunits

Meer sturingen vindt u in het hoofdstuk 'beheersystemen'
in onze actuele catalogus via
www.mitsubishi-electric.be
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Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A, R407C en R134a.
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.

Uw professionele partner van Mitsubishi Electric:

