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Koeltechniek ondergaat voortdurende veranderingen. De tech-
nische en wettelijke voorschriften wijzigen in een snel tempo. 
Dit geldt vooral voor het gebruikte koelmiddel. Het ene na het 
andere koelmiddel, zoals het koelmiddel R22, wordt uit de markt 
genomen en het gebruik ervan wordt verboden.



Tandheelkundig informatiecentrum 
heeft de R22-vervanging benut voor 
de uitbreiding van het koelvermogen

Buiten is het nog donker wanneer de koeltechniekers aan het 
werk gaan. Met een grote giekkraan worden de bestaande bui-
tenunits op het dak van het vijf verdiepingen hoge gebouw van 
het tandheelkundig centrum vervangen. Alles moet echter snel 
gebeuren, want er is slechts weinig tijd voorzien. De kraan moet 
immers binnen twee en half uur de voetgangserszone hebben 
verlaten, want dan gaan de eerste winkels open. Daarom is hier 
alles tot in het kleinste detail gepland. Maar waarom al deze 
moeite voor de vervanging van een paar units? Heel eenvoudig: 
de wettelijke voorschriften en economische overwegingen zet-
ten de eigenaars aan tot handelen. Het gebouw van de hoofd-

vestiging in de binnenstad wordt gedeeltelijk met een VRF-sys-
teem geklimatiseerd waarvoor tot voor kort nog steeds het 
milieuonvriendelijke koelmiddel R22 werd gebruikt. Gedurende 
de inventarisatie en zorgvuldige inspectie is men tot de conclusie 
gekomen dat er nog steeds oude apparaten van een fabrikant 
in gebruik waren waarbij nog steeds het niet meer toegelaten 
koelmiddel R22 werd gebruikt. 

Sinds 1 januari 2010 mag echter uitsluitend gerecycled R22 wor-
den gebruikt. Vanaf 2020 is dit koelmiddel in de Europese Unie 
helemaal verboden. Sinds 1 januari 2015 is het gebruik van gere-
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cycled R22 niet meer toegelaten. Aan de grondslag ligt EU-ver-
ordening 2037/2000 over ozonlaag-afbrekende stoffen, en in het 
bijzonder het tijdschema voor de uitfasering van de productie 
en het gebruik van gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen 
(HFCK’s) waaronder ook het koelmiddel R22 valt.  

Gelijktijdige uitbreiding van het klimatisatiesysteem
Aangezien er bij het verouderde klimatisatiesysteem in de loop 
der jaren steeds vaker storingen optraden en reparaties nodig 
waren, moesten de bestaande producten om economische 
overwegingen en veroudering worden vernieuwd. In plaats van 
tijdelijke aanpassingen en aanvaarding van het daaruit voort-
vloeiende hogere veiligheidsrisico, koos men voor een moder-
ne, energiebesparende en milieuvriendelijke technologie. Sinds 
kort voorzien vier City Multi VRF buitenunits, uitgerust met de 
Replace Technology, de vereiste seizoensgebonden koel- en 
verwarmingsbehoefte aan de nieuwe binnenunits. Naast de ver-
vanging van de oude R22-installatie werd het nieuwe systeem 
uitgebreid met enkele componenten. Tegenover het vroegere 
koelvermogen van 56 kW behalen de nieuwe apparaten een to-
taal koelvermogen van 106 kW. 

Louter verhoging van het vermogen op basis van de bestaan-
de techniek was moeilijk uit te voeren. Volledige vervanging van 
de oude R22-gebaseerde techniek door nieuwe buiten- en bin-
nenunits en uitbreiding met enkele nieuwe units was de enige 
optie. Maar dit bleek erg gunstig voor de eigenaar, want zo wer-
den een veel hogere energie-efficiëntie, duurzame bedrijfsvei-
ligheid en wezenlijk betere milieuvriendelijkheid gegarandeerd. 
Dit is des te meer van belang aangezien men de VRF-units 
ook voor de kamerverwarming gebruikt. De overwegingen zijn 
altijd dezelfde: de functionaliteitsproblemen met de aanslui-
ting op de stadsverwarming en het feit dat verwarmen met de 
moderne VRF-technologie steeds voordeliger is te realiseren. 

In het totaal werden er in het gebouw met meerdere verdiepin-
gen 28 nieuwe binnenunits geïnstalleerd. Een deel van de units 
verving de oude binnenunits en het andere deel bestond uit de 
installatie van nieuwe binnenunits om de klimatisatie van afzon-
derlijke verdiepingen en ruimtes te verbeteren. De nieuwe bin-
nenunits werden volledig als 4-weg cassette units geïnstalleerd 
omdat deze een bijzonder hoog comfort en lager opgenomen 
vermogen bieden. Eén vraag hield ons nog bezig. Wat moest 
er met de oude leidingen van het gebouw gebeuren? Terwijl de 
units vrij gemakkelijk op het dak of in de ruimte konden worden 
gemonteerd, loopt het leidingnet, vooral de hoofdleiding, dwars 
door alle verdiepingen en plafonds van het gebouw. 

Replace-technologie: oud door nieuw  
zonder vervanging van leidingen
De vervanging van het bestaande leidingnet is over het algemeen 
een tijdsintensieve en dure ingreep die op normale werkdagen 
van een bedrijf vaak niet kan worden uitgevoerd. De vervanging 
van de oude R22-buitenunits door nieuwe energie-efficiëntere 
R410A-units was het goedkoopst. Zou het volledige oude leiding-
net moeten worden vervangen, dan zou dat aanzienlijk hogere 
investeringskosten vergen. Bovendien zou het bedrijf voor enke-
le dagen moeten worden gesloten. Zo kunnen zich bijvoorbeeld 
bij de vervanging van het R22-koelmiddel in VRF-installaties met 
een groot aantal aangesloten binnenunits en vertakte leidingen 
moeilijk te verwijderen olienesten vormen.  De Replace-techno-
logie van Mitsubishi Electric biedt voor deze taak praktische en 
efficiënte oplossingen. Tot voor kort moest bij een systeemver-
vanging ook het leidingnet worden vernieuwd aangezien olieres-
ten de compressors van de nieuwe units konden beschadigen.  
Bij het gepatenteerde Replace-proces moeten alleen de oude 
units worden vervangen en kan het oude leidingnet behouden 
blijven. Bij de Replace City Multi-units wordt het nieuwe koel-
middel R410A via een automatische spoelfunctie in tweefasi-
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ge toestand door de installatie gespoeld. Daarbij worden de 
resten van minerale olie volledig opgenomen en vervolgens in 
de buitenunit door een spoelfilter opnieuw van het koelmiddel 
gescheiden. Daarnaast werden de afmetingen van leidingen bij 
deze productlijn zodanig aangepast dat ze overeenkomen met 
de gangbare diameters van R22-systemen van de desbetreffen-
de vermogens. De optimale oplossing voor gebouwen waarbij 
het bestaande leidingnet slechts moeilijk te demonteren is en 
daarom verder kan worden gebruikt. Naast geringere werkzaam-
heden zijn ook de installatiekosten een stuk lager en de hiervoor 
benodigde tijd flink korter. Het stilleggen en loskoppelen van 
oude units kan afhankelijk van het aantal en de locatie van de 
units enkele uren tot een dag in beslag nemen. 

De vervanging van de installatie in enkele stappen 
In het informatiecentrum zijn de nieuwe 4-weg cassette units in 
verlaagde plafonds geïnstalleerd. Een groot deel van de oude 
units zijn wandunits die in eerste instantie van het leidingnet 
werden losgekoppeld. Ze konden na de installatie en na inge-
bruikname van de nieuwe units eenvoudig en volledig worden 
gedemonteerd. Bij een eventuele vervanging van het leidingnet 
zou men een deel van de plafonds moeten afbreken en kantoor-
ruimtes en vloeren voor enkele dagen moeten afsluiten. Voor de 
activiteiten van het bedrijf en andere huurders van het gebouw 
zou dat hinder veroorzaken die op deze manier kon vermeden 
worden. 

De montage werd voornamelijk in vijf achtereenvolgende stap-
pen uitgevoerd. Allereerst werden de bestaande R22-leidin-
gen gelokaliseerd om al het R22-koelmiddel op te sporen en 
een ordelijke verwijdering te garanderen. In de tweede stap 
werd het oude R22-koelmiddel met behulp van de oude bui-
tenunit opgezogen. Daar bleef het tot de definitieve gespe-
cialiseerde en milieuvriendelijke afvalverwerking in de unit. 
Eventuele R22-resten in de leidingen werden met een afzuig-
station verwijderd. Vervolgens werden de oude R22-binnen-
units door nieuwe efficiënte R410A-binnenunits vervangen. 
Na montage werden de nieuwe units deels met korte toevoer-
leidingen op de bestaande koelmiddelleidingen aangesloten 
en werden alle elektrotechnsiche aansluitingen uitgevoerd.  
De vervanging van de buitenunits – oude door nieuwe – werd 
zoals in de introductie vermeld binnen twee en half uur met een 
giekkraan uitgevoerd. Dankzij de goede planning werd een nieu-
we buitenunit vlot op het dak geplaatst en werd de oude unit ver-
wijderd. Tegelijkertijd werden de nieuwe units op de voorbereide 
basisframes bevestigd en gefixeerd. Hierna werd ook de aanslui-
ting op de koelmiddelleidingen uitgevoerd. Vervolgens werd de 
spoelfunctie op het volledige leidingnet en op de geïnstalleerde 
nieuwe units uitgevoerd, en werden de resten minerale olie vol-
automatisch door de buitenunit gescheiden. De duur van het 
spoelproces is afhankelijk van de installatiegrootte en bedraagt 

maximaal twee uur. Als vijfde en laatste installatiestap werd de 
installatie gevuld met het nieuwe R410A-koelmiddel. Hierna 
wordt de installatie in de normale bedrijfsmodus geschakeld.  

Conclusie 
Het toenemend aantal reparaties en de wens om meer delen van 
het gebouw te klimatiseren waren de aanleiding om het bestaan-
de klimatisatiesysteem aan te passen. De actuele wetgeving heeft 
de keuze voor nieuwe units gemakkelijk gemaakt. Opdat men bij 
de vervanging van oude door nieuwe units geen leidingen zou 
moeten vervangen, adviseerde het gespecialiseerde koeltech-
nisch bedrijf om gebruik te maken van de Replace-technologie 
van Mitsubishi Electric, waarmee een eenvoudige vervanging 
van R22-VRF-systemen zonder dure vervanging van het leiding-
net mogelijk is. Een ander voordeel van het nieuwe systeem is 
de aanzienlijk hogere energie-efficiëntie, wat voor een duidelij-
ke verlaging van het energieverbruik en de bedrijfskosten zorgt. 
De geïnstalleerde nieuwe binnenunits zijn vandaag in gebruik en 
werken aanzienlijk stiller en zuiniger dan de oude R22-installatie.    
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