
 

Bijlage: C3 PCM klimaatplafonds in een technische installatie 

De werking van een C3 Phase Chase Material klimaatplafond 

De thermische PCM accu op de stalen 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 
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 C3 een GESLOTEN klimaatplafond 

 
 

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

De GESLOTEN versie maakt dus geen gebruik 
van een extra luchtstroom  

 
 
 
 
Hieronder vindt u een principeschema van C3 in een klimaatinstallatie. 



 

Bijlage: C3 PCM klimaatplafonds in een technische installatie 

 

 
1. Kantoorruimte 
2. C3 PCM klimaatplafond 
3. optionele koelbatterij 
4. Luchtbehandelingskast 
5. Warmtebron, CV, Warmtepomp 
6. Koudebron, Koelmachine, warmtepomp  
7. Afvoerlucht vanuit het gebouw 
8. Verse lucht van buiten (energiebron voor PCM) 

 
In de praktijk ziet het er dan uit zoals op de onderstaande foto 

  
 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 




