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Koelen met zout en water bespaart CO2-uitstoot, energie en geld.
Lees er alles over.
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"KOELEN MET ZOUT EN WATER SPAART CO2-UITSTOOT, ENERGIE EN GELD" - EEN MOOI
ARTIKEL IN DE COBOUW (19 MEI 2022). HIERONDER ENKELE HIGHLIGHTS. HET VOLLEDIGE
ARTIKEL VIND JE IN ONDERSTAANDE LINK.

Nederlands eerste glazen gebouw gebruikt koude uit de nacht om overdag te
koelen. Het geheim achter de CO2-vrije techniek is een klimaattoren vol PCMelementen met zout en water. ConVerGe is een prominente testcase voor de
proeftuin KlimaatKwartier, die onlangs in Delft de deuren opende.
Verwarmen is geen probleem in het Co-Creation Centre, koelen wel. Want met zijn 5,2 meter
hoge, volledig glazen gevels heeft deze blikvanger van The Green Village (TU Delft) veel van een
broeikas. Toch houdt het gebouw zelfs op zonnige dagen een aangename temperatuur, zelfs als
het tjokvol zit met bezoekers zoals bij de opening van het KlimaatKwartier.
En dat zonder dat er airco’s aan te pas komen. Het is mogelijk dankzij het gebruik van PCM’s
(Phase Change Materials), die opgeslagen zitten in kunststof koelelementjes. “We gebruiken de
koude van de nacht om de elementen hard te laten worden”, vertelt Bert van Dorp van Orange
Climate. “Als we overdag het gebouw willen koelen, blazen we met een ventilator lucht over de bevroren
koelelementen. Tijdens de faseverandering – het smelten – absorbeert het materiaal warmte uit het
gebouw. Dat wordt daardoor op een natuurlijke manier koeler.”

“Uit onze metingen blijkt dat we zo’n vijftig procent vermogensbesparing realiseren en dertig tot veertig
procent energiebesparing”, rekent zijn collega Walter van Kampen voor.
Een kilo PCM-panelen slaat 36 maal zoveel warmte op als een kilo beton, daardoor verandert het
glazen paviljoen in een thermisch equivalent van een bunker: het wordt warm noch koud.

Het volledige artikel vind je op de website van Cobouw. Meer informatie over PCM oplossingen
vind je hier.
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