
 › Een totaaloplossing van Daikin 

Case Study  
Hotel Van der Valk, Mons
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Welkom  

in onze comfortzone
Het familiebedrijf Van der Valk is met bijna 100 hotels 
de grootste Nederlandse internationale horecaketen. 
Een van de hoofdstrategieën is om 4-sterrencomfort 
te bieden tegen 3-sterrenprijzen.

“Onze verwachting voor ons hotel in Mons stemde overeen met onze 
algemene strategie. Een Green Key-certificaat krijgen door driedubbele 
beglazing, ledverlichting en efficiënte verwarming, koeling en 
productie van warm water te gebruiken. Daikin is een goede partner 
want we kunnen bij één leverancier terecht voor alle apparatuur en al 
het onderhoud, inclusief controle op de apparatuur.”

Mathieu Wohrmann,  
Manager Van der Valk hotel Mons

“We zijn tevreden dat we de doelstellingen van Mathieu hebben 
kunnen bereiken. Onze oplossing houdt het energieverbruik laag maar 
met het nodige comfort en de nodige betrouwbaarheid en voorziet in 
één contactpunt.’” 

Lieven Verstaen,  
Productmanager VRV, Daikin Belgium

Mathieu Wohrmann, 
Manager  
Van der Valk hotel Mons

Lieven Verstaen, 
Productmanager VRV, 
Daikin Belgium
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Gastenzone
Lobby's hebben specifieke uitdagingen 06

 › die immer belangrijke ‘eerste indruk’
 › zones van optimaal comfort voor klanten en personeel
 › totale klimaatregeling 

Hotelkamers zijn een thuis, weg van huis voor klanten 10
 › optimale werk- en leeftemperaturen
 › gebruiksvriendelijke bediening met iconen
 › warm water op vraag
 › energieverspilling vermijden 

Restaurants en vergaderzalen vereisen flexibele oplossingen 14
 › optimaal comfort voor wisselend gebruik
 › de grootte van de groep is geen probleem
 › perfecte ventilatie houdt iedereen in zijn of haar optimale zone

Ventilatie Warm water

22

Verwarmen 
en koelen

Elke zone van het hotel heeft eigen vereisten maar ze 
moeten allemaal een optimale oplossing hebben

Een totaaloplossing voor  

de laagst 
mogelijke  
milieu-impact

Koeling
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Technische zone
Totaaloplossingen ontworpen voor optimale prestaties 18

 › op maat voor de exacte vereisten 
 › alles werkt samen in een plug-en-play modus
 › alle apparatuur reageert snel voor een maximale flexibiliteit
 › ingebouwde besturingssystemen geven controle vanaf één punt
 › door units met het hoogste rendement te gebruiken, is de milieu-impact zo 

laag mogelijk
 › alles ondersteund door één contactpunt voor onderhoud

In een keuken gaat het er heet aan toe, dus moet er goed gekoeld worden 24
 › koeling is een must voor perfect verse producten
 › een perfecte werkruimte leidt tot geweldig eten

lobby

bar en restaurant

hotelkamers

hotelkamers

hotelkamers

vergaderzalen

vergaderzalen
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Tweede verdieping

Eerste verdieping

Gelijksvloer



Maak een goede 
eerste indruk

Gastenzone

U wil een goede eerste indruk 
maken op uw klanten en er 
tegelijk voor zorgen dat uw 
onthaalpersoneel comfortabel zit.

Dankzij een ruim assortiment aan 
units kunt u in de lobby onzichtbare 
zones creëren die overal het vereiste 
comfort bieden.
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“ De lobby is het eerste en 
laatste contact dat een klant 
met ons hotel heeft. Die moet 
daarom zowel in de zomer als 
in de winter uitnodigend zijn.
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Hotel Van der Valk heeft gekozen voor:

Centrale regeling en beheer
 5 Centrale regeling van het hele HVAC-R-systeem
 5 Eenvoudig in te stellen tijdsschema's
 5 Eenvoudige integratie van bediening aan de receptie met toegang 

op afstand
 5 Ingebouwde gebouwbeheerfuncties zoals alarmsignalen, bediening 

van lichten, ...

Comfort voor gasten en 
personeel

 5 Plafondinbouwunits creëren comfortzones in de 
lobby en beantwoorden zo aan de verschillende 
behoeftes van gasten en personeel

 5 De technologie met variabele 
koelmiddeltemperatuur van Daikin biedt optimaal 
comfort levels door koude tocht te vermijden
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In onze kamer moeten 
onze gasten zich kunnen 
ontspannen en moet alles 
gebruiksvriendelijk zijn. 
Met de meest rendabele 
bedrijfskosten natuurlijk.

“
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Hotelkamers
Het draait allemaal om het comfort van  
de gasten. 
Onzichtbaar comfort, gemakkelijk  
beheerd door de gast en de eigenaar. 
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Gebruiksvriendelijke 
regeling die energie 
bespaart 

 5 Bediening met iconen zodat er geen taalbarrière is
 5 Individuele regeling voor gasten die hun eigen 

comfortpeil willen instellen, binnen vastgelegde 
grenswaarden om misbruik te voorkomen

 5 Sleutelkaart of contact aan de ruit om energie te 
sparen

 5 Link naar onthaal voor eenvoudige bediening en 
controle

Maximaal comfort voor gasten

 5 De plafondinbouwunits zijn onmerkbaar in het interieur 
en hebben een lage inbouwhoogte

 5 Fluisterstille binnenunits zorgen voor een goede 
nachtrust (tot 27 dBA)

 5 Onopgemerkte koeling en verwarming zonder tocht
 5 Ingebouwde ventilatie
 5 Ingebouwde afvoerpomp voor maximale 

betrouwbaarheid

Efficiënte productie van 
warm water 

 5 Warm water tot 80°C
 5 Onbeperkte productie van warm water
 5 30% efficiënter dan gasketels voor warm water 

Ventilatie

Warm 
water

Verwarmen 
en koelen

Bediening

VOORDELEN VOOR 
DE HOTELEIGENAAR

VOORDELEN VOOR 
GASTEN

ONOPGEMERKT  

INDIVIDUEEL EN 
GEBRUIKSVRIENDELIJK COMFORT 

BESPAAR ENERGIE MET DE 
SLEUTELKAARTAANSLUITING

30% BESPARING OP DE PRODUCTIE 
VAN WARM WATER

WARMTERECUPERATIE TUSSEN 
VERSCHILLENDE KAMERS/ZONES

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
BEDIENING

Hotel Van der Valk heeft gekozen voor:

UIT

AAN

30%
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Restaurant en 
vergaderzalen
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Maximale flexibiliteit voor 
wisselend gebruik
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Aanvoer verse lucht

 5 De grote volumes garanderen comfort, zelfs voor 
grote groepen

 5 Integratie in het centrale besturingssysteem
 5 Warmterecuperatie van afgevoerde lucht voor 

maximaal rendement
 5 Snelle reactietijd bij wisselende belasting dankzij 

integratie in het DX-systeem
 5 Geïntegreerd in het bedienings- en 

controlesysteem van HVAC-R

VERSE LUCHT 

INDIVIDUEEL EN 
GEBRUIKSVRIENDELIJK COMFORT 

WARMTERECUPERATIE TUSSEN 
VERSCHILLENDE KAMERS/ZONES

CENTRALE BEDIENING VANAF DE 
RECEPTIE

ONOPGEMERKT

Koeling en verwarming in 
zones

 5 De grote ruimtes zijn eenvoudig in zones te verdelen en 
zorgen binnen de ruimte voor een gelijkmatig comfort

 5 Onopmerkte koeling en verwarming zonder tocht
 5 Centrale bediening vanaf de receptie
 5 Aansluiting op zeer efficiënte VRV IV-buitenunits

Hotel Van der Valk heeft gekozen voor:
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Ventilatie

Verwarmen en 
koelen

Bediening

VOORDELEN VOOR 
GASTEN

VOORDELEN VOOR 
DE HOTELEIGENAAR
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Dak, kelder  
en omgeving

Technische ruimte

Al de nodige apparatuur 
plaatsen en toch zo weinig 
mogelijk bruikbare ruimte 
innemen is altijd een uitdaging.

Stille en compacte units bieden 
maximale flexibiliteit voor de 
technische apparatuur binnen 
of buiten.

Door te kiezen voor kwaliteit 
en ondersteuning kunt u zich 
met een gerust gevoel op uw 
bedrijfsactiviteiten richten.
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Aangezien de bodem onder het hotel 

veel warmte bevat, is er gekozen voor een 

geothermisch systeem. Maar de ruimte voor 

aardlussen was beperkt en daarom is er een 

extra luchtgekoeld systeem geïnstalleerd.

  

Alleen Daikin kon zo een totaalsysteem met 

geothemrische warmtepompen, gasketels 

en luchtbehandelingsunits leveren.
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De apparatuur moet al het werk doen.  
Wij willen 24/7 klaarstaan voor onze gasten“
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Warmte afgegeven 
aan circuit

Warmte afgegeven 
aan circuit

Warmte opgenomen 
uit circuit

Warmte opgenomen 
uit circuit

Collector

Betrouwbare VRV-technologie

Plug-and-play 
luchtbehandelingsunits van Daikin

 5 Kan naadloos in het aircosysteem geïntegreerd worden 
 5 Er kunnen grote hoeveelheden verse lucht toegevoerd worden
 5 Warmterecuperatie van afgevoerde lucht voor maximaal 

rendement
 5 Kan aan de exacte behoeften van het gebouw worden aangepast
 5 Snelle reactietijd (DX)

Ventilatie
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Verwarmen en 
koelen

VOORDELEN VOOR 
DE TECHNISCHE 

MANAGER

VOORDELEN VOOR  
DE HOTELEIGENAAR

ALLE APPARATUUR 
BEHEERD DOOR ÉÉN 
CENTRAAL SYSTEEM

ÉÉN CONTACTPUNT VOOR 
DE HELE HVAC-R

LAAGSTE BEDRIJFSKOSTEN/M²

ZEER EFFICIËNTE 
WARMTERECUPERATIE

HERNIEUWBARE  
GEOTHERMISCHE ENERGIE

HOGE KWALITEIT EN 
DUURZAAMHEID

Hotel Van der Valk ging voor de installatie van:

Geothermische energie

 5 Oneindig hernieuwbare energie
 5 Onzichtbaar en fluisterstil
 5 Warmterecuperatie

VRV IV-rendement

 5 Ontworpen voor seizoensrendement
 5 28% efficiënter dan standaardunits
 5 Continu comfort, zelfs tijdens de ontdooicyclus
 5 Laagste bedrijfskosten per maand in vergelijking 

met andere technologieën
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Volledige 
warmterecuperatie

Alle binnenunits in 
de koelmodus

Binnenunits, 
hoofdzakelijk 
koelen, deels 
verwarmen

Binnenunits, 
hoofdzakelijk 
verwarmen, deels 
koelen

Alle binnenunits in de 
verwarmingsmodus 

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W



Omwille van veiligheid 
en hygiëne moet water 
constant 60°C zijn

“
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Zuinige gasketels van 
Daikin

 5 30% efficiënter voor de productie van warm 
water in vergelijking met gasketels

 5 Efficiënte condensatietechnologie
 5 Altijd productie van warm water met hoge 

capaciteit 

GOED GEÏSOLEERDE 
WARMWATERTANKS

 5 Opslag van warm water zodat er altijd warm 
water beschikbaar is

 5 Lichte kunststoftank met uitzonderlijke 
hygiënische eigenschappen

 5 Minimaal warmteverlies dankzij kwaliteitsvolle 
isolatie

 5 Hoge hygiënestandaarden

Efficiënt diepvriezen

 5 Tot 35% efficiënter dan traditionele 
koelapparatuur

 5 Betrouwbare werking
 5 Eenvoudig te installeren, zelfs in kleine ruimtes
 5 Fluisterstille werking

Hotel Van der Valk ging voor de installatie van:

Warm water

Koeling

Gasketel

ÉÉN CONTACTPUNT VOOR 
DE HELE HVAC-R

VEILIGE EN BETROUWBARE 
TECHNOLOGIE

ALTIJD GEGARANDEERDE 
PRODUCTIE VAN WARM WATER

35% HOGER RENDEMENT

EFFICIËNTE 
GASCONDENSATIETECHNOLOGIE
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35%

VOORDELEN VOOR 
DE TECHNISCHE 

MANAGER

VOORDELEN VOOR  
DE HOTELEIGENAAR



Daikin biedt altijd ondersteuning, zowel tijdens het 
ontwerp- en bouwproces als na de verkoop. Een 
technicus verzorgt het onderhoud zodat de units 
optimaal werken en op de best mogelijke manier 
onderhouden worden. 

 
De technicus kan tijdens de levensduur van de 
installatie zelfs voorstellen doen om het systeem nog 
verder te optimaliseren.

Onderhoud

ON
DE

RH
OU

D
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24/7

Bewaking en analyse van prestaties 
met i-Net

 5 24/7 controle van VRV-systeem
 5 Onderhoudsvoorspelling maximaliseert de inzetbaarheid
 5 Experts van Daikin maximaliseren de levensduur van het systeem
 5 Via de prestatieanalyse kunnen experts van Daikin voorstellen doen 

om de prestaties te verbeteren

Daikin als 
onderhoudspartner

 5 Zorgt dat alles gesmeerd loopt voor een gerust 
gevoel 

 5 Onderhoud door een expert 
 5 Grootste voorraad reserveonderdelen in Europa 

voor snelle interventie

Hotel Van der Valk heeft gekozen voor:

Intelligente 
controle

Onderhoudsplan

VOORDELEN VOOR 
DE TECHNISCHE 

MANAGER

VOORDELEN VOOR 
GEBOUWEIGENAAR

CONTROLE DOOR DE EXPERT EN 
ADVIES

EEN GERUST GEVOEL

MAXIMALE INZETBAARHEID  
VAN HET SYSTEEM

Onderhoud

Informatie aan:
 › klanten
 › servicebedrijven

Bewaak uw energiebeheer 

Bewaking en analyse van 
prestaties

Dataserver

Internet

Voorspellingsanalyse
Bijhouden van 
datatrends

Aansluiting op I-Net via 
ITM, PCASO, ...

CLOUD
Regelaar
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Wat we geleverd 
hebben

Groene oplossing met een lage milieu-impact
 5 Hoog seizoensrendement van VRV IV

Eenvoudig en krachtig beheersysteem
 5 Integratie van Intelligent Touch Manager aan receptie

Lage kostprijs voor de totale levenscyclus 
 5 Lagere installatiekosten in vergelijking met configuratie met 4 

leidingen op basis van water
 5 Geoptimaliseerd seizoensrendement
 5 Krachtige regeling en beheer drukken de werkingskosten

Eén contactpunt voor de verschillende technische 
oplossingen (I-net) 

 5 Daikin biedt totaaloplossing met HVAC-R
 5 Daikin biedt een controlesysteem en periodieke technische rapporten
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ë Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft 

de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor 

de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud 

van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor 

directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of 

de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.

Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door Platzer Kommunikation, Duitsland

Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieptogramma 
voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits 
(AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele 
koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van 
het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: 
www.certiflash.com

Daikin Belux Gent  Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44

Daikin Belux Herentals  Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Waver  Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
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Daikin-producten worden verdeeld door:


