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Straks is het een jaar geleden dat Grand Hotel Casselbergh in
Brugge de deuren opende. Dankzij het City Multi-systeem voor
verwarming en koeling van Mitsubishi Electric genoten de

Mitsubishi Electric

gasten van het hotel – vanaf dag één – van een perfecte
omgevingstemperatuur.

houdt Grand Hotel Casselbergh op temperatuur
Grand Hotel Casselbergh in Brugge koppelt een topligging aan absolute topkwaliteit. Het hotel nam zijn intrek in drie aanpalende en prachtig gerenoveerde panden
uit de achttiende eeuw – aangevuld met
een nieuwbouwvleugel – pal in het historische centrum van de stad. Grand Hotel
Casselbergh telt 118 kamers die hedendaagse luxe combineren met de authentieke charme van het achttiende-eeuwse
Brugge. Het hotel laat zich nog het best
omschrijven als een romantisch viersterrenhotel, voorzien van alle moderne faciliteiten, zoals parking, wellness en vergaderzalen. Het is een plek waar verleden
en heden elkaar mooi aanvullen. Grand
Hotel Casselbergh richt zich onder meer
op de Amerikaanse en Japanse markt. Het
hotel is goed voor ongeveer 3.500 overnachtingen per jaar. De familie Degroote
uit Oostende runt Grand Hotel
Casselbergh, naast de Brugse viersterrenhotels Aragon en Oud Huis De Peellaert.

In de kamers kunnen de gasten makkelijk de
gewenste temperatuur instellen. In de kamers
maakt het systeem geen storend lawaai.

Janick Maertens, general manager van Grand Hotel
Casselbergh in Brugge: “Het City Multi-systeem van Mitsubishi
Electric kan makkelijk aan de uiteenlopende behoeften van onze
gasten voldoen, ook tijdens de strenge winter en de warme
zomer die we het voorbije jaar hebben meegemaakt.”

Fijne temperatuurregeling
Voor de klimaatregeling in het hotel – de
gemeenschappelijke ruimtes, kamers en
vergaderzalen – deed Grand Hotel
Casselbergh een beroep op Mitsubishi
Electric. “We zijn vooraf verschillende
implementaties van Mitsubishi Electric
gaan bekijken”, vertelt Janick Maertens,
general manager van Grand Hotel
Casselbergh. “Daaruit bleek de degelijkheid
van het aangeboden systeem en de efficiënte aanpak van het bedrijf. We wisten heel
goed wat het systeem moest aankunnen.
Mitsubishi Electric heeft ons op een heel
open manier uitgelegd wat er binnen de
context van Grand Hotel Casselbergh haalbaar was.” Het systeem dat Grand Hotel
Casselbergh in gebruik nam is het City
Multi-systeem van Mitsubishi Electric. Het
is gebaseerd op het principe van de luchtlucht warmtepomp.

“Het systeem biedt zowel verwarming als
koeling, en werkt daarbij met warmterecuperatie”, zegt Olivier Vanopstal, sales
manager bij Mitsubishi Electric. “Vraagt
een gast koeling in zijn kamer, dan onttrekt het systeem warmte uit die kamer,
om ze elders af te leveren bij een gast die
verwarming vraagt.” Om die service te
kunnen bieden, opteerde Grand Hotel
Casselbergh voor een heat recovery systeem, wat in iedere ruimte van het hotel
een veel grotere flexibiliteit toelaat dan het
traditionele warmtepompsysteem. Stevens
Commercial uit Ieper stond in voor de
installatie van het systeem. Het bedrijf
stond daarbij voor een niet geringe uitdaging. Het hotel bevindt zich in een
beschermd monument, grotendeels uit de
achttiende eeuw, maar ook met delen die
teruggaan tot de veertiende eeuw.

Het spreekt voor zich dat Grand Hotel
Casselbergh, Mitsubishi Electric en Stevens
Commercial tijdens de installatie nauwgezet rekening moesten houden met de
bouwvoorschriften van de stad. In de
nieuwbouwvleugel kon Stevens
Commercial de gangbare manier van werken volgen. In de historische vleugels van
het hotel moest de plaatsing van de units,
de bekabeling en de leidingen volledig
binnen de bestaande constructie gebeuren.
Zo zijn de binnen-units er ingebouwd in
bestaande nissen. “Dat was zeker niet altijd
eenvoudig”, zegt Koen Daniëls, consulting
engineer bij Mitsubishi Electric. “De planning van de werken was cruciaal. De buiten-units bevinden zich op de zolderverdieping van de nieuwbouwvleugel. We
moesten ervoor zorgen dat alles geïnstalleerd was, nog voor het dak finaal werd
afgewerkt. Uiteindelijk is de hele installatie
bijzonder vlot verlopen.” Stevens
Commercial plaatste naast de zestien buiten-units ook ongeveer 150 binnen-units.

Efficiëntie en comfort
Met het City Multi-systeem heeft Grand
Hotel Casselbergh vooral voor comfort
gekozen. “We hebben een heel divers,
internationaal cliënteel”, legt Janick
Maertens uit. “Sommige gasten willen een
heel frisse kamer, anderen willen net dat
het er flink warm is. Het systeem kan mak-

kelijk aan die uiteenlopende vragen voldoen, ook tijdens de strenge winter en de
warme zomer die we het voorbije jaar hebben meegemaakt.” Het City Multi-systeem
zorgt ook op een andere manier voor comfort: de ontdooiing gebeurt niet tussen de
warmtepomp en de binnen-unit, waardoor
het systeem in de kamer geen storend
lawaai veroorzaakt. Verder is het systeem
bijzonder energiezuinig. Het werkt niet met
buffervaten die voortdurend op temperatuur worden gehouden, ook wanneer er
geen vraag naar is. Het City Multi-systeem
heeft alleen energie nodig in functie van de
toestellen die effectief in gebruik zijn.
De laatste stap van het project bestaat uit
de integratie van het City Multi-systeem
met de hotelsoftware van Grand Hotel
Casselbergh. Dat moet het hotel toelaten
verwarming en koeling nog beter te beheren. “Door de integratie kunnen we een
kamer die niet in gebruik is een basistemperatuur meegeven”, zegt Janick Maertens.
“Extra koeling of verwarming heeft op dat
moment geen zin – en kost alleen maar
geld. Wanneer de gast incheckt, brengt het
systeem de verwarming of koeling onmiddellijk in werking. Door de integratie met
de hotelsoftware zal dat automatisch verlopen, waardoor de medewerkers van het
onthaal zich beter op hun kerntaken kunnen concentreren.”

Full service
Het integratieluik geeft aan dat Mitsubishi
Electric zich bij dit type van project steeds
meer als een full-service partner opstelt.
“We staan daarbij in voor het key account
management”, aldus nog Olivier
Vanopstal. “We coördineren de samenwerking tussen het hotel, de architect, onze
eigen afdelingen en de installateur. Zo
hebben we ook Grand Hotel Casselbergh
een compleet dienstenpakket kunnen
leveren, met inbegrip van de nodige kwaliteitsgaranties.”
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