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PCM noppenmat

ORANGE CLIMATE AUTARKIS

BETAALBARE WONINGEN, GASLOOS ÉN COMFORTABEL VOOR DE BEWONERS. DAT IS
MOGELIJK DANKZIJ DE PCM OPLOSSINGEN VAN OC AUTARKIS. SPECIAAL VOOR DE
RENOVATIE- EN TRANSFORMATIEMARKT HEEFT OC AUTARKIS VERSCHILLENDE
CONCEPTEN ONTWIKKELT, WAARBIJ THERMISCHE ACCU'S (PCM) EN LAGE
TEMPERATUURVERWARMING WORDEN GECOMBINEERD. SAMEN MET DIVERSE SPELERS
BINNEN DE BOUWKOLOM, STREEFT OC AUTARKIS NAAR EEN GOEDE
KETENSAMENWERKING TEN BEHOEVE VAN BETAALBARE VERDUURZAMING.

PCM staat voor Phase Change Materials (faseovergangsmateriaal). De bekendste soort PCM is

water. Water bevriest bij 0 graden en wordt ijs, wanneer het water gaat koken wordt het een gas

en verdampt het. Ons PCM is een water-zout oplossing waarvan de faseverandering wordt

gebruikt om warmte op te slaan en af te geven aan de ruimte. Door een specifieke menging te

maken wordt het materiaal ‘geprogrammeerd’ op een gewenste temperatuur, bijvoorbeeld 26.

Dit betekent dat bij 26 graden het PCM volledig is gesmolten en de ruimte temperatuur rond een

temperatuur van 20 à 23 graden blijft hangen. Met PCM in je woning (verwerkt in de vloer of in

de radiatorombouw) sla je overdag overtollige warmte uit de ruimte op in het PCM. In de avond

gebruik je deze warmte weer. Dit zorgt voor een lager energieverbruik en een lagere CO2

uitstoot. PCM werkt altijd in combinatie met een energiebron.

PCM radiatorombouw voor bestaande woningen

De PCM radiatorombouw plaatst het PCM rondom de bestaande radiatoren, waardoor er extra

warmte gebufferd wordt. Hierdoor wordt het mogelijk om met een lagere watertemperatuur

werken en de benodigde verbouwingen in huis minimaal te houden voor de bewoners. Een

lagere watertemperatuur bespaart energie en CO2. Het geeft bewoners een hoger zomercomfort
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PCM is ideaal voor het renoveren van de bestaande woningbouw.
Woningcorporaties opgelet (zie ook Renda.nl)



door extra koeling en een hoger wintercomfort door een vergrotere stralingswarmte.

PCM klimaatvloer voor renovatie /
transformatiewoningen

De PCM klimaatvloer is een combinatie tussen PCM, een

vloerverwarming en een hoogwaardige Anhydriet

dekvloer. Het PCM materiaal zit in losse panelen, welke op de (ingeslepen)

vloerverwarmingsleidingen gemonteerd wordt en ingegoten in een Anhydriet dekvloer. De vloer

wordt één grote thermische buffer waarin energie kan worden opgeslagen en later weer kan

worden afgegeven.

Voordelen PCM

PCM draait om het opslaan van warmte en koude. Met

PCM sla je overdag overtollige warmte uit de ruimte op

in het PCM. In de avond gebruik je deze warmte weer.

De toepassing van PCM als thermische accu’s zorgt voor

een lager energieverbruik, een kleinere CO2 uitstoot,

het verduurzamen van bestaand vastgoed en het verminderen van technische installaties in de

woning. Voor de bewoner wordt het leef comfort verhoogd door het vergroten van koeling in de

zomer en een betere stralingswarmte in de winter. 

Wat je verder moet weten

PCM-panelen hebben een Cradle to Cradle Zilver

certificaat, een SBI-brandveiligheidscertificaat en zijn

zichtbaar in diverse rekensoftware voor gebouwen. Via

de Life Cycle Vision App bereken je de levensduurkosten

voor gebouwen (en zie je dat het toepassen van PCM

zorgt voor het verlagen van de initiële bouwkosten, het

beperken van de toekomstige onderhoudskosten &

technische vervangingen, resulteert in een lagere netto

contante waarde en zorgt voor een hogere comfortscore bij de uiteindelijke gebruikers). Met de

gelijkwaardigheidsverklaring van Bureau CRG kan het effect van de interne warmtecapaciteit

volgens NTA 8800 eenvoudig bepaald worden. Rekenen in UNIEC3 software is tevens mogelijk.

De PCM radiatorombouw (voor woningen) is volledig recyclebaar en kan ook in toekomstige

woningen herplaatst worden. 

Gepubliceerd op Renda.nl op 7 september 2021.
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