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Inhoudsopgave

1 KG PCM = 30 KG BETON

Duurzaam • Innovatief • Betrokken

Een unieke vloer met een “thermische accu”

De werking van de Crystal Climate Floor

100% Nederlandse innovatie

Veelgestelde vragen

Wie zijn de partners?

Wat zijn Phase Change Materials?
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De Crystal Climate Floor (C2F) is een innovatieve klimaatvloer die zorgt voor een optimaal thermisch
comfort in de leefzone van woningen, maar kan ook worden toegepast in gebouwen. Door de toepassing
van PCM materialen wordt het benodigde vermogen voor verwarmen gehalveerd en een gegarandeerde
energiebesparing en verduurzaming gerealiseerd. Door deze toepassing ontstaat er een unieke
klimaatvloer die de ruimtetemperatuur optimaal reguleert en stabiliseert. Het systeem is, door de
eenvoudige opbouw en werking, uitstekend geschikt voor zowel renovatie en nieuwbouw.

VOORDELEN C2F

• Reduceer het benodigde verwarmingsvermogen met 50%.
• Realiseer een energiebesparing van 20% op verwarmen.
• Eenvoudig te verduurzamen met energie uit zon of wind.
• Door slimme combinaties de grootst mogelijke CO2 reductie.
• Past door materiaalkeuze binnen de Cradle 2 Cradle visie.
• Geschikt voor verwarmen en koelen (geen koelmachine benodigd).
• Temperatuurstabilisatie: een constante comfortabele  temperatuur in uw woning.
• Een compleet gemonteerd en gelegd vloerverwarmingssysteem.

EEN UNIEKE KLIMAATVLOER MET PCM ENERGIEBUFFER VOOR VERWARMEN EN KOELEN.

C2F Crystal Climate Floor: een unieke
klimaatvloer met PCM energiebuffer



EEN VERSCHIL VAN DAG EN NACHT

Het bioritme van de mens heeft zich aangepast aan de
seizoenen en dagen van de aarde. De PCM klimaatvloer
past het binnenklimaat automatisch aan op uw bioritme
en thermische behaaglijkheid. Dit overeenkomstig ISSO
publicatie 74.

TRADITIONELE VERWARMING

In de huidige woningbouw wordt overdag flink gestookt:
de verwarming gaat omhoog om de gewenste
behaaglijkheid te behalen. 's Nachts gaat de verwarming
uit en verliezen we de gerealiseerde warmte. Het koelt
enorm af, waardoor 's ochtends de verwarming weer
aan moet.

INNOVATIEVE VERWARMING PCM KLIMAATVLOER

Het gedrag van de PCM klimaatvloer is anders dan
traditioneel. ’s Nachts is de verwarmingsinstallatie in de
regel uitgeschakeld maar dit zal nauwelijks gevolgen
hebben voor de thermische behaaglijkheid. De PCM
klimaatvloer fungeert hier als een thermische buffer.
Extra opwarmvermogens zijn overbodig als ook het
dimensioneren op een geringer temperatuurverschil
tussen binnen en buiten. Met de PCM klimaatvloer is het
alleen op zeer koude winterdagen nodig om de
verwarming daadwerkelijk aan te zetten.

DE VOORDELEN

Hoe noordelijker op het noordelijke halfrond en hoe
zuidelijker op het zuidelijke halfrond een woning
gebouwd is, hoe groter het temperatuursverschil is
tussen zomer en winter. Onze gebouwen staan op het
noordelijke halfrond, waardoor het nodig is om zelfs
goed geïsoleerde woningen in de winter te verwarmen
en in de zomer te koelen. De PCM klimaatvloer past zich
automatisch aan het dagelijkse buitenritme aan en biedt
daardoor de volgende voordelen:

• Een besparing op het te installeren verwarmings-
vermogen. Zonder opwarmtoeslagen en met verliezen
die op een kleiner temperatuurverschil tussen binnen
en buiten zijn bepaald.

• Een besparing ontstaat door minder pieken en
gelijkmatiger gedrag in de verwarmingsinstallatie
(minder aan/uit schakelingen).

• In zeer goed geïsoleerde woningen is geen extra
ruimteverwarming meer nodig. Als deze ook nog zijn
voorzien van buiten zonwering is er alleen een
ventilatieinstallatie nodig om te kunnen koelen.

NIET ISOLEREN MAAR OPSLAAN

De Zwitserse natuurkundige Bruno Keller heeft
aangetoond wat OC Autarkis al jaren weet en wij
al eeuwenlang weten: het isoleren van een woning
moet worden afgestemd op de gebruiksfunctie en
het menselijke bioritme.
Isoleren is volgens het model van Keller nog steeds
lonend, maar hogere isolatiewaarden en betere
afdichtingen leiden niet meer tot extra
energiebesparingen. Volgens Keller is het
belangrijker om het energievermogen op te slaan in
zijn eigen massa en deze af te staan als dat
wenselijk is. Precies volgens het principe van de
PCM klimaatvloer.

EENVOUD IN 2 LAGEN

De PCM klimaatvloer bestaat uit twee lagen en
wordt compleet geleverd met volledig op elkaar
afgestemde componenten. De eerste laag bevat de
benodigde slangen voor vloerverwarming, de
tweede laag bevat het PCM materiaal. Hierop kan
volledig naar eigen smaak en voorkeur elke
gewenste afwerkingslaag worden aangebracht
(hout, plavuizen, linoleum, vloerbedekking).

Voor woningen onderscheiden wij drie
uitvoeringsvormen:

• Droog verlegbaar systeem.
• Een hybride systeem (een combinatie tussen “nat”

verlegbaar en droog verlegbaar).
• Speciale projectmatige maatwerk uitvoeringen.

Voor advies en de voor u best passende oplossing
kunt u altijd contact met ons opnemen.
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Door de unieke samenwerking tussen OC
Autarkis en Riho Techniek is de C2F ontstaan.
De kennis van het ontwerpen, produceren en
aanbrengen van vloer- verwarmingssystemen is
gecombineerd met de nieuwste kennis van PCM
technologie.

WIE IS OC AUTARKIS?

OC Autarkis is de Nederlandse ontwikkelaar,
producent en leverancier van innovatieve
oplossingen van en met Phase Change Materials
(PCM oftewel faseovergangsmaterialen). Door
eigen opgebouwde kennis en ervaring met het
functioneren, ontwikkelen en verpakken van
PCM materialen hebben wij een aantal
producten ontwikkeld voor toepassing in
gebouwen, installatietechniek, datacentra en de
bewaartechnologie. Onze eigen producten
maken altijd gebruik van de mogelijkheid om
energie op te slaan in de thermische accu om
gegarandeerd vermogen en energie te
besparen.

Wij beschikken over eigen faciliteiten voor het
ontwikkelen, ontwerpen en modeleren van een
beoogde PCM toepassing, waardoor we in staat
zijn maatwerkoplossingen te ontwikkelen.
Meer informatie vindt u op www.oc-autarkis.nl

WIE IS RIHO TECHNIEK?

Riho Techniek is een vooruitstrevende fabrikant
van diverse vloerverwarmings- en klimaat-
systemen voor verwarming en koeling van
woningen en allerlei soorten gebouwen. De
missie van Riho is de klant van het begin tot het
einde van het project, proactief en daadkrachtig
te begeleiden. Riho's visie is gebaseerd op
innovatie, flexibiliteit en kwaliteit. Het leveren
van totaaloplossingen, die dankzij de hoge
kwaliteit, betrouwbaarheid en energiebesparing
bijdragen aan duurzaam bouwen en het
verhogen van het comfort en welzijn van de
gebruikers.
Meer informatie vindt u op www.rihotechniek.nl

100% NEDERLANDSE INNOVATIE



HOEVEEL PCM HEEFT MIJN WONING NODIG?

Er wordt nooit meer dan 25% van het totale beschikbare
vloeroppervlak belegd met PCM.

WANNEER MOET IK DE PCM ACCU LADEN?

Dat is afhankelijk van uw situatie en verwarmings-
technologie. De meest economische laadperiode wordt
aanbevolen (bv zonne energie indirect opslaan).

IS DIT SYSTEEM UNIEK?

Nergens ter wereld kunt u een vloervewarmingsysteem
krijgen die op maat wordt ontworden, gedimensioneerd
en kant en klaar wordt opgeleverd.

WELKE REFERENTIEPROJECTEN KAN IK BEZOEKEN?

De bekendste referentie is sinds 2011 te vinden in de
Ecofactorij te Apeldoorn (alleen op afspraak). Ook kunt u
terecht  in het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen
(ICDuBo te Rotterdam). 

WAAR TOE TE PASSEN IN DE WONING?

Wij adviseren de PCM klimaatvloer alleen toe te
passen in traag reagerende ruimten, zoals de
woonkamer en keuken. Een continue behaaglijkheid
is hier het meest gewenst.

TOEPASBAAR VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE?

Indien men kiest voor de PCM klimaatvloer wordt er
direct op vermogen bespaard. Het maakt niet uit of
men kiest voor de “all electrical solution” (geen gas
aansluiting), aansluiting op centraal net, of voor een
kleine HRE ketel.

De woning wordt optimaal verwarmd en alle
installatieconcepten hebben het voordeel van de
koelende mogelijkheden van PCM klimaatvloer. Bij
nieuwbouw woningen ligt het toepassen van kleine
elektrische warmtepompen meer voor de hand.

VEELGESTELDE VRAGEN
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DE WERKING VAN C2 FLOOR (KLIMAATVLOER)

Phase Change Materials, ook wel faseovergangmateriaal genoemd, zijn materialen (niet brandbare
anorganische thermische zouten) waarvan de faseverandering  van vast naar vloeibaar en andersom wordt
gebruikt om warmte/koude op te slaan en af te staan. In PCM wordt energie opgeslagen voor gebruik op
een later moment. PCM’s gedragen zich hier als thermische accu’s en zijn zodoende zeer geschikt om als
warmte/koude buffer te fungeren.

EEN DEMPENDE WERKING OP DE RUIMTETEMPERATUUR

Een correct  toegepast PCM klimaatvloer heeft een dempende werking op de binnentemperatuur.

Het principe van faseovergangsmaterialen als warmte accumulerende materialen is als volgt: door warmte
opname uit de omgeving smelt het materiaal. De omgeving wordt gekoeld. Wanneer de temperatuur zakt,
stolt het materiaal weer door warmte-afgifte aan de omgeving.  De omgeving wordt verwarmd.

Het resultaat is een "gelijkmatiger temperatuur" in het gebouw of woning  zodat het te installeren
additionele koel- en verwarmingsvermogen sterk wordt gereduceerd. In een aantal gevallen is deze zelfs
niet meer noodzakelijk, waardoor u energie bespaart en CO2 uitstoot beperkt.

WAT ZIJN PHASE CHANGE MATERIALS?



T:
F:
E:
W:

C2F v.01 (2015)

OC Autarkis
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten
The Netherlands

+31(0)548 374 308
+31(0)548 364 165
info@oc-autarkis.nl
www.oc-autarkis.nl


