De voordelen van thermische warmte opslag in een PCM klimaatplafond
Door lokale warmte opsalg in fase overgang maken wij van elke plafond / gebouw een zwaar gebouw.
Want 1 kilogram van onze oplossing is gelijk aan 36 kilogram beton. Uw kantoor transformeert qua
temperaturen in de comfortabele stabiliteit van een oude Romaanse kerk.
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Gezonde lucht debieten (zeker in deze tijd)
Cradle to Cradle Zilver plafondsysteem
Thermisch comfortabel binnenklimaat door o.a. verdringsventialtie
duurzaam systeem gebaseerd op natuurlijk laden en ontladen met koele buitenlucht
makkelijk om de indeling op en onder het plafond aan te passen
Design plafond voor de architect is mogelijk, D-band / C-band maar onze basis 600x600
“Flush in” is ook een design tegel
stabiele ruimtetemperaturen in zomer (koel) en winter (warm) door gebruik van thermische
PCM massa (zware oude kerk)
eenvoudig en onderhoudsarm zonder bewegende delen
50% kleiner koelvermogen/ 30% lager warmtepomp vermogen
Koele en verwarmen met een kleinere kracht stroom aansluiting.
Een niet te missen puzzelstuk naar gasarm en zeker aardgas loze gebouwen
Lager energieverbruik voor koelen en verwarmen van gemiddeld 40%
100% Nederlandse innovatie

De werking van een C3 Phase Chase Material klimaatplafond
De thermische PCM accu op de stalen plafond tegels kan warmte opnemen en afstaan. Hierdoor kan
een gebouw worden gekoeld en verwarmd. De drijvende kracht achter de werking van het PCM is de
centrale luchtbehandeling. Bij de C3 PCM klimaatplafonds is er een verschil in werking tussen dag en
nacht en in de zomer- en in de winterperiode.
Schematisch werkt het als volgt:
ZOMERDAG

ZOMERNACHT

zomerdag, de ruimte wordt geventileerd en gekoeld.
Het PCM is aan het warmte laden

zomernacht de ruimte wordt geventileerd en gekoeld.
Het PCM is warmte aan het ontladen

Door overdag te ventileren kan de thermische PCM accu warmte uit de ruimte opnemen en dus de
ruimte koelen. Deze warmte moet in de nacht met vrije koeling (ook wel de optimaliserende
nachtverlaging genoemd) weer ontladen worden uit de thermische PCM accu. Indien dit in een ritme
gebeurt is er altijd voldoende warmte “geladen” om te koelen.
Voor de uitvoering in de praktijk onderscheiden wij een technisch verschil tussen een “open” of een
“gesloten” C3 PCM klimaatplafond. Een “open” C3 PCM klimaatplafond maakt gebruik van extra
luchtcirculatie door delen van het geperforeerde plafond te gebruiken voor een extra luchtstroom. Als
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vuistregel gaan wij in de praktijk uit van de toepassing van een open C3 plafond. Maar bij renovatie
kan een gesloten uitvoering praktischer zijn om te realiseren. Overigens is het verschil tussen een
open of gesloten C3 PCM klimaatplafond niet waarneembaar voor de gebruikers.
C3 een OPEN klimaatplafond

De OPEN versie maakt gebruik van een extra
luchtstroom door de perforatie van de stalen
tegels

C3 een GESLOTEN klimaatplafond

De GESLOTEN versie maakt dus geen gebruik
van een extra luchtstroom

Selectie grafiek:
Het koelvermogen van het C3 PCM klimaatplafond is een combinatie van het voelbaar
koelvermogen uit de ventilatielucht en de opgeslagen voelbare warmte in het PCM materiaal,
als functie van de hoeveelheid voorgekoelde ventilatielucht.
Een voorbeeld: bij een inblaastemperatuur +16 graden Celsius en 7,5 m3/h.m2 ventilatielucht
is het totale koelvermogen dan 55 W/m2. De ruimtetemperatuur mag dan oplopen tot 22
+4°C (=26°C) aan het einde van een warme zomers dag. Dit drijvend temperatuurverschil is
nodig om warmte over te dragen aan het PCM klimaatplafond.

Temperatuur van de ventilatielucht
voor het rooster in graden Celsius

Debiet in (m3/h) per (m2) vloeroppervlak (m3/h.m2)
*) De waarden voor voelbare koelvermogen in deze grafiek gaan uit van : een belegging van 50% van het
*) vloeroppervlak met onze CSP panelen, welke gevuld met een PCM 23 materiaal.
*) Het koelvermogen is een optelling van het voelbaar vermogen uit lucht + PCM (Qt = Qlucht + QPCM)
*) De maximale ruimtetemperatuur is dan 26 graden Celsius (22+4K)
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Hoe ziet het eruit?
Een PCM klimaatplafond is altijd maatwerk hieronder ziet u een voorbeeld van ons 600x600 “Flush in”
systeem in een plafondraster.
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