
CBM PCM inductie-unit
Duurzame klimaatoplossingen

Klimatiseer een gebouw met CBM PCM inductie-units

Crystal Beam Module (ofwel CBM inductie-units) verdubbelen het vermogen 

van de bestaande koelmachine, verkleinen de benodigde koelmachine en/of 

verwarmingsketel met ca. 50%.

In onze CBM ventilatie-units wordt thermische energie opgeslagen en 

afgestaan door de aanwezige PCM module, welke gebruik maakt van 

faseovergangsmateriaal (PCM). Transformeer een gebouw met een beperkte 

klimaatinstallatie zeer eenvoudig naar een volledig volautomatische 

klimaatbeheersing. Laag energieverbuik, weinig complexe technische 

voorzieningen en praktisch onderhoudsvrij.
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De werking van een CBM PCM inductie-unit

Door CBM PCM inductie-units in een plafond toe te passen, kunnen ruimten in gebouwen eenvoudig gekoeld worden. 
De thermische PCM accu's in de inductie-unit neemt overdag warmte op en staat deze 's nachts af. Hierdoor wordt 
een gebouw gekoeld. De centrale luchtbehandelingsinstallatie levert de primaire lucht die nodig is voor een goede 
werking, de inductie-units induceren hierdoor het drievoudige. De CBM inductie-unit kent een verschil in werking 
tussen dag en nacht en in de zomer- en in de winterperiode.
 
Schematisch is de werking boven aangegeven
In de zomer wordt overdag de ruimte geventileerd en gekoeld. Het PCM is warmte aan het laden. Hierdoor 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.

In de winter worden andere regelstrategiën toegepast om de in het faseovergangsmateriaal van de buffer opgeslagen 
thermische energie optimaal te kunnen benutten. Overdag wordt de ruimte geventileerd en verwarmd. Het PCM laat 
thermische energie op. Hierdoor neemt de thermische PCM accu 'rest' warmte van de basisverwarming (bijvoorbeeld 
verwarmingsketels en radiatoren) uit de ruimte op. Deze warmte wordt 's nachts geleidelijk weer aan de ruimte 
afgestaan, zodat het gebouw minder snel warmte aan de omgeving verliest.  

Nieuwe generatie: CBM PCM V+ inductie-unit
Voor extra vraaggestuurde ventilatie en voor eenvoudig extra koelvermogen, gebruik je de V+ ventilatiemodule.

De ruimte wordt geventileerd en gekoeld. 
De CBM PCM is warmte aan het ontladen       

(= afgeven / verwarmen).

Zomernacht Winternacht

Schematische werking CBM inductie-unit
Zomerdag Winterdag

De ruimte wordt geventileerd en gekoeld. 
De CBM PCM is warmte aan het laden       

(= opnemen / koelen).

De ruimte wordt geventileerd en verwarmd. 
De CBM PCM is warmte aan het laden       

(= opnemen rest warmte).

De ruimte wordt geventileerd. 
De CBM PCM is warmte aan het ontladen       

(= afgeven / verwarmen).
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1+1 = 3 met de ingebouwde V+ 
ventilatiemodule
Om slim om te gaan met het aantal benodigde CBM's 
voor een goed thermisch comfort, kunnen de modules 
voorzien worden van een ingebouwde ventilatiemodule 
(V+). Zo wordt het aantal CBM's perfect afgestemd op 
de wensen van de gebouweigenaar en die van de 
gebruiker. Eventuele extra beschikbare ventilatielucht is 
op basis van aanwezigheid en/of CO2-uitstoot en op 
basis van temperatuur regelbaar. Ideaal voor 
bijvoorbeeld vergaderzalen of werkplekken met een 
onregelmatige bezetting. De V+ ventilatiemodule zorgt 
tevens voor een snellere ontlading van de 
PCM-warmtewisselaar. Meer lucht is tenslotte sneller 
PCM renegeren.

Kies voor CBM (V+) inductie-unit

Als je een gebouw wilt verduurzamen, energetisch 
efficiënter wilt maken, het binnenklimaat gezonder wilt 
maken en het interieur, uiterlijk en uitstraling van het 
kantoor wilt verbeteren, kun je het beste kiezen voor de 
CBM inductie-unit.
• Ideaal voor het renoveren en opwaarderen van een 

bestaande klimaatinstallatie.
• Simpele thermische buffering om te koelen, minder 

technische installaties nodig.
• Stabiliseer de ruimtetemperatuur.
• Bespaar direct energie voor koelen (kWh), verwarmen 

(m3) en verlaag de CO2 uitstoot.
• Weinig vermogten vereist om te koelen of te 

verwarmen.
• Reeds aanwezige technishe voorzieningen en 

plafondrasters blijven in gebruik en worden versterkt.
• Relatief gunstige investering en snelle 

terugverdientijd. Onderhoudsarm.
• Snel en zonder overlast gemonteerd.
• Past volledig in de 'Cradle to Cradle (C2C)'-denkwijze.
• Energie-investeringsaftrek (EIA) is van toepassing.

Hoe werkt faseovergang?

PCM staat voor Phase Change Materials 
(faseovergangsmateriaal). Dit zijn materialen waarvan 
de faseverandering (van vast naar vloeibaar en van 
vloeibaar naar vast) wordt gebruikt om warmte op te 
slaan en af te geven. Kortom: in PCM’s wordt warmte 
opgeslagen voor later gebruik in een cycli van 24-uur.

Een bekend faseovergangsmateriaal is water, wat een 
vast faseovergangspunt heeft. Bij een 
faseovergangstemperatuur van 0°C stolt water naar zijn 
vaste vorm: ijs. Belangrijk om hierbij te onthouden is dat 
water ook een vast smeltpunt heeft. IJs is dus een 
faseovergangs-materiaal met een PCM-waarde van '0' 
(nul). De door ons toegepaste technische zoutoplossing 
heeft echter een verschillend smelt- en een stoltraject, 
ook wel een hysteresis genoemd. Onze zoutoplossing 
wordt rond een gewenste maximale ruimtetemperatuur 
gedimensioneerd. Hierdoor kunnen wij producten met 
daarin bijvoorbeeld een PCM-waarde van @ 23 of @ 28 
samenstellen, waarbij de toegepaste 
faseovergangstemperatuur afhankelijk is van het 
beoogde en gewenste effect op de omgeving.
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