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Wij ontwikkelen betaalbare en robuuste duurzaamheid en 
komen, samen met partners, tot significant betere oplos-
singen voor de bouwkolom.
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PCM IN DE WONINGBOUW

DUURZAAMHEIDSPARTNER VOOR DE TOEKOMSTBinnen de Orange Climate Group richt OC Autarkis 
zich op innovatieve klimaatoplossingen met ther-
mische energieopslag. Door het opslaan van ther-
mische warmte en deze op een later moment af te 
geven, wordt er veel energie bespaart voor koelen 
en verwarmen. Naast het ontwikkelen van deze in-
novatie, zorgt OC Autarkis ook voor de productie 
en realisatie bij projecten.

www.oc-autarkis.nl
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Wat is PCM
PCM staat voor Phase Change Materials (fa-
seovergangsmateriaal). De bekendste soort PCM 
is water. Water bevriest bij 0 graden en wordt 
dan 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. Door een specifieke 
menging te maken wordt het materiaal ‘gepro-
grammeerd’ op een gewenste temperatuur, bij-
voorbeeld voor kantoren gebruiken we een PCM 
23, dit betekent dat bij 23 graden het PCM volle-
dig is gesmolten.  
Bij woningen gebruiken we een hoger smelt-
punt; namelijk 26 graden. Door het PCM op deze 
temperatuur te programmeren, zorgt het PCM 
voor een constante ruimtetemperatuur rond dit 
gekozen smeltpunt.  

Meer informatie over de werking van PCM vind 
je op onze website (https://www.orangeclimate.
com/nl/oc-autarkis/pcm/werking) 

PCM gebruiken om gebouwen te klimatiseren
Het principe van PCM blijft hetzelfde, of je het nu 
toepast in het plafond of in een vloer.  
Overdag sla je overtollige warmte uit de ruim-
te op in het PCM. In de avond gebruik je deze 
warmte weer. Dit zorgt voor een lager energie-
verbruik en een kleinere CO2 voetafdruk. PCM 
werkt altijd in combinatie met een energiebron.  

Als er overdag niet voldoende warmte in de 
ruimte aanwezig is op een passieve manier, zal 
de energiebron deze warmte toevoegen (dit 
kan door middel van verwarming met water of 
lucht). Als er in de avond niet op een passieve 
manier (via ventilatie) ontladen kan worden, kan 
dit ook actief door middel van koeling met water 
of lucht.  Met PCM voeg je een grote thermisch 

buffer toe. Je maakt je gebouw zwaarder enkel 
door eenvoudig PCM massa toe te voegen (1kg 
PCM ≈ 30kg beton).  

Hiermee verhoog je het comfort door een stabie-
lere ruimtetemperatuur. Omdat je voor een lange-
re tijd een stabiele ruimtetemperatuur behoudt, 
zwak je de pieken (zomer) en dalen (winter) in je 
ruimte af. Dit resulteert in eenvoudigere en klei-
nere installaties. Bovendien zal de energiebron 
minder draaiuren hebben, waardoor het ook een 
positief effect op de exploitatie heeft.  

PCM Klimaatvloer in de nieuwbouw

Afbeelding 1, Detail vloeropbouw
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Wat is de PCM Klimaatvloer 
De vloer is een combinatie tussen PCM, vloerverwar-
ming en een hoogwaardige Anhydriet dekvloer. Het 
PCM materiaal zit in de noppen van de mat opge-
slagen.  De PCM noppenmat zorgt ervoor dat er nog 
sneller warmte/koude kan worden geaccumuleerd. 
De vloer wordt een grote thermische buffer waarin 
energie kan worden opgeslagen en later weer kan 
worden afgegeven. 

Hoe werkt de PCM Klimaatvloer gedurende het jaar?
In de zomer wordt de woning steeds vaker té warm. 
De buitentemperatuur stijgt en er is meer zoninstra-
ling. De thermische buffer zorgt ervoor dat het langer 
comfortabel blijft in de woning. Gedurende de tussen-
seizoenen kunnen we de warmte van de zon juist ge-
bruiken om de buffer te laden. De opgeslagen warm-
te kan dan in de nacht worden teruggegeven aan de 
woning. Ook in de winter zal er aanwezige zonwarmte 
worden gebruikt. Is dit niet aanwezig, zal er overdag 
hulpenergie moeten worden toegevoegd.  

Wat levert de PCM Klimaatvloer op?
“In de zomer een comfortabelere en stabielere ruim-
tetemperatuur. Nooit gedacht dat dit op een passieve 
manier mogelijk was!” - bewoner Den Haag
PCM voldoet aan BENG 4 op een passieve manier 
met zomernacht ventilatie. Bovendien zorgt het voor 
minder koellast draaiuren.

“In de tussenseizoenen gebruikt mijn woning de bui-
tentemperatuur en zon om het in de nacht op tempe-
ratuur te houden. Zo bespaart het PCM mij energie op 
verwarming” - bewoner Ede.

Afbeelding 4, Woning met PCM vloer - DORST

Afbeelding 3, Loft - appartementencomplex - DEN HAAG

PCM zorgt voor flink minder draaiuren op verwarming! 

“Mijn vloer is comfortabel in de winter door een snel 
warmtetransport van de dekvloer” - bewoner Oss.   
In de winter zorgt PCM voor minder draaiuren op ver-
warming. Er is minder op te stellen vermogen nodig 
door het afzwakken van de pieken. De COP van de 
warmtepomp verbeterd door overdag te draaien.

Afbeelding 5, PCM noppenmat woning - OSS

Gelijkwaardigheidsverklaring

Niemann & OC Autarkis hebben de handen in-

eengeslagen om PCM materialen zichtbaar te  

laten worden in de rekensoftware voor gebou-

wen. Dit heeft geresulteerd in een gelijkwaardig-

heidsverklaring welke op 30-06-2021 is geaccredi-

teerd door Bureau CRG onder code 20210361GK. 

Ook te vinden in de BCRG databank onder ‘PCM’.

Uniec

Na goedkeuring vanuit de BCRG is er nu ook te 

rekening met PCM in UNIEC 3 software. Dit kan 

door, via bijlage B, handmatig de thermische  

massa van PCM toe te voegen aan het gebouw. 

Voor meer informatie hierover zie: 

www.orangeclimate.com/nl/blog/bcrg
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