
Add-on klimaattoren
koelt met zout

Add-on klimaattoren koelt met zout



10-05-2022

Koelelement XXL

IN GLAZEN GEBOUW

NATUURLIJKE TECHNIEKEN WORDEN TOEGEPAST OM HET GROOTSTE GLAZEN GEBOUW
VAN NEDERLAND TE VERBETEREN. DE INNOVATIEVE KLIMAATTOREN ONTWIKKELD IN HET
PROJECT CONVERGE HOUDT HET GLAZEN GEBOUW COMFORTABEL EN GEZOND. MÉT LAGE
ENERGIEKOSTEN EN ZONDER CO2 UITSTOOT. DANKZIJ HET TOEPASSEN VAN PCM (PHASE
CHANGE MATERIALS) WORDT DE KOUDE VAN DE NACHT OPGESLAGEN IN DE TOREN, OM
DEZE OVERDAG TE GEBRUIKEN OM HET GEBOUW TE KOELEN. SAMEN MET ANDERE
PASSIEVE TECHNIEKEN IS DIT GEBOUW EEN SHOWCASE VOOR SLIM BOUWEN, LAAG
MATERIAALGEBRUIK, GEZONDHEID, ENERGIE ÉN COMFORT. 

Add-on klimaattoren koelt met
zout

De kou van de nacht gebruiken om overdag (gratis) te koelen. In The
Green Village, proeftuin op de TU Delft, gebeurt het al.



Hittestress in gebouwen is een bekend probleem. Steeds vaker moet er gekoeld worden en de

energiekosten hiervoor lopen snel op. Dan hebben we het nog niet eens over de CO2 uitsoot die

hiermee gepaard gaat. De natuur biedt ons de oplossing. Orange Climate heeft dit samen met

diverse partners ontwikkeld naar een eenvoudige oplossing voor de gebouwde omgeving: een

add-on klimaattoren om te ventileren, verwarmen en koelen. In het PCM wordt de koude

thermische massa van de nacht opgeslagen om overdag te gebruiken als gratis koeling. 



Enkele voorbeeld situaties zijn hieronder uitgewerkt: op een warme zomerdag wordt de warme

lucht van buiten gekoeld met het PCM. Door de ramen en zonwerking dicht te houden, blijft het

comfortabel koel. In de zomernacht wordt de koele buitenlucht gebruikt om het PCM te

ontladen en gereed te maken voor een nieuwe warme dag. In de winter wordt o.a.

warmtewinning uit de ventilatie en de zoninstraling toegepast om het gebouw passief warm te

houden.   



 

 



Slim en gezond ventileren

In het gebouw CoCreation Centre wordt geventileerd door de verse lucht vanuit de Klimaattoren

via de vloer in het gebouw te brengen. De lucht komt onderin binnen, en wordt bovenin

afgezogen door de Klimaattoren of gaat weg door de te openen ramen. Verontreinigingen, zoals

stof, geur, bacterieën en virussen, en CO2 worden in één rechte beweging afgevoerd. Daardoor

kan met minder ventileren en minder energieverlies meer gezondheid bereikt worden. Door te

ontwerpen op een lage druk én met de natuurlijke ventilatie van de dakramen is dit systeem

zowel energiezuinig, als goed voor de gezondheid. En: door op andere momenten juist meer te

ventileren, kan met de koude van de buitenlucht of de koude die opgeslagen is in het PCM

passief gekoeld worden.

PCM al toegepast in honderden projecten 

PCM wordt al jarenlang succesvol toegepast als innovatieve en energiebesparende oplossing,

zowel in de utiliteit als de woningbouw. Met het PCM Klimaatplafond wordt een

kantoorgebouw met een beperkte klimaatinstallatie eenvoudig getransformeerd naar een

volledig volautomatische klimaatbeheersing, waarmee al snel tot 74% energie bespaard kan

worden. Het PCM Klimaatplafond is eenvoudig te installeren, heeft een hoog esthetische

uitstraling en zorgt voor een prettig binnenklimaat. Overtollige warmte wordt opgenomen door

het plafond en in de nacht afgegeven, waardoor warmtepieken afgevlakt worden. De PCM

cassetten welke gebruikt worden in het plafond zijn voorzien van een Cradle to Cradle ZILVER™

certificaat. Het PCM Klimaatplafond is bovendien volledig onderhoudsvrij.

De afgelopen jaren zijn er ook tientallen positieve projecten afgesloten met woningen, waar een

PCM Klimaatvloer zorgt voor het versterken van een duurzaam concept en de stap naar

aardgas-loos wonen eenvoudig en betaalbaar wordt gerealiseerd. Voor meer informatie over

PCM in de woningbouw, kunt u contact opnemen met Rob Kuijstermans.

Zelf ook passief koelen en natuurwetten toepassen op de gebouwde
omgeving? Neem contact met ons op. 

Op deze pagina lees je meer over de projectpartners en de samenwerking rondom The Green

Village. Voor de duurzame oplossingen in project ConVerGe heeft Orange Climate nauw

samengewerkt met Van Dorp.  

https://www.orangeclimate.com/nl/oc-autarkis/woningbouw/contact
mailto:marketing@orangeclimate.nl
https://thegreenvillage.org/co-creation-centre/
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