
Közvetítôközegek

Hûtéstechnika
Klímatechnika Megújuló energia Fûtéstechnika

Innovatív, fenntartható megoldások hôtechnikai rendszerek számára

ElôKészítés
Közvetítôközegeink magas minôségének 
megôrzéséért, valamint a berendezés élettartama 
alatti zökkenômentes mûködésért a következôket 
javasoljuk :

 ✓ Gyôzôdjön meg a rendszer megfelelô méretezésérôl, 
és hogy a kiválasztott közvetítôközeghez megfelelô 
elemek kerülnek-e beépítésre! 

 ✓ Válassza ki a megfelelô közvetítôközeget a mûködési 
hômérséklet függvényében! 

 ✓ Készítse elô a rendszerét az üzembe helyezés elôtt: 
biztosítsa, hogy a maradvány szennyezôdések – mint 
például piszok, iszap, rozsda és olaj – eltávolításra 
kerültek! 

 ✓ Gyôzôdjön meg arról, hogy a rendszer 
szivárgásmentes és levegô nem szorult meg benne! 

 ✓ Bekeveréshez ioncserélt vizet 
   használjon!  

 ✓ Ne keverjen össze különbözô 
   közvetítôközegeket! 

Karbantartás
Egy jó állapotban lévô közvetítôközeg segít a 
rendszer élettartamának meghosszabbításában.

 ✓ Évenként ellenôrizze a közvetítôközeg állapotát!

 ✓ A Climalife laboratóriumok a szakma rendelkezésére 
állnak  

- rendszeres vizsgálatok elvégzésére, 
- alkalomszerû állapotfelmérésre, 
- megelôzô és/vagy kezelési beavatkozások 

megtervezésére, 
- szakértésre vitás kérdésekben. 

 ✓ A Climalife APC analízis teszt készlettel 18 különbözô 
vizsgálat közül választhat. Laboratóriumunk értelmezi 
az eredményeket, így Ön ellenôrizheti a fagyáspontot, 
felmérheti a rendszer öregedését, vagy akár egy teljes, 
a közvetítôközegre és magára a rendszerre is kiterjedô 
állapotfelméréshez juthat.

Optimális üzembe helyezésKözvetítôközegek feladata

Climalife Kft.
2040 Budaörs, Rét u. 2.
Tel.: +36 23 431 660 Fax: + 36 23 431 661  
climalife.hu@climalife.dehon.com

www.climalife.dehon.com

A közvetítôközegeket hûtés-, klíma-, és fûtéstechnika, valamint a megújuló energiák felhasználásának területén 
alkalmazzák. Ez a rendszer egyik legkevésbé költséges része. A mûködésben és a hatékony hôátadásban 
játszott szerepe létfontosságú, miközben biztosítania kell a korrózió és az elfagyás elleni védelmet.

Climalife vállalások
 ✓ Egyedi igényekre szabott megoldások az 
energiahatékonyság hosszútávú biztosításához. 

 ✓ Viszkozitások széles skálája a túlzott 
energiafelhasználás megelôzésére. 

 ✓ Biztonságos és egyszerû felhasználás.

 ✓ Minden Climalife közvetítôközeg mentes a nitrátoktól, 
aminoktól, foszfátoktól és a boraxtól. 

 ✓ Hosszan tartó korrózióvédelem – a speciálisan erre 
a célra kifejlesztett korróziógátló adalékaink hosszú 
élettartamot és optimális hôcserét biztosítanak.  

védô réteg csökkentett hôcsere

Fém csôfal

kö
zv

et
ítõ

kö
ze

g

optimális hôcserekezdôdô korrózió

Fém csôfal

közvetítôközegben oldott inhibitor komponensek*

*Rendkívül vékony molekuláris film réteg, ami nem befolyásolja a hõcserét.
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A közvetítôközeg a lehûtendô 
térbôl szállítja el a hôt, így 
hatékonyan biztosítja az 
alacsony, akár fagypont alatti 
hômérsékletet.

HûtéstECHniKa FûtéstECHniKa MEgújuló 
EnErgia

A közvetítôközeg hôt szállít 
az egyik helyrôl a fûtendô 
másikra.

A közvetítôközeg összegyûjti  
a földben vagy a napkollek-
torokban rendelkezésre 
álló hôt, és ezzel hatékony, 
megújuló és kimeríthetetlen 
hôforrást biztosít.

Hagyományos, ásványi alapú inhibitorok Szerves inhibitorok
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Elismert minôség & szakértelem

A Climalife már több mint 30 éve gyárt és forgalmaz magas minôségû 
közvetítôközegeket. A kutatás-fejlesztés részleg az innovációra, a minôségre 
és a környezetvédelemre összpontosítja erôforrásait, és széles körben 
mûködik együtt ügyfeleivel, hogy minél jobban megértse elvárásaikat és  
a lehetô legmegfelelôbb megoldásokat ajánlhassa nekik.

  MinôségEllEnôrzés
Az állandóan változó szabályozási és környezetvédelmi feltételek miatt folyamatosan fejlesztjük 
formuláinkat és gyártási folyamatainkat, hogy javíthassuk közvetítôközegeink minôségét. 

  nEMzEtKözi disztribúCiós Hálózat
A három ISO 9001 szerint minôsített gyártóközpontunk 60000 tonnás gyártási és 2500 tonnás tárolási 
kapacitásával látja el a nemzetközi disztribúciós hálózatunkat. 

  KiszErElésEK tEljEs választéKa
Közvetítôközegeink mindegyikét az Ön igényeinek legmegfelelôbb csomagolásban ajánljuk. Csapatunk 
készséggel áll rendelkezésére a legkisebb kannától az IBC tartályokig, vagy akár tartálykocsis szállításig. 

  szOlgáltatásOK
Ipari szolgáltató csapatunk örömmel segít alvállalkozóként különleges mûveletek lebonyolításában a 
hûtés-, fûtés- és klímatechnika területén, legyen szó visszanyerésrôl, leürítésrôl, feltöltésrôl, tisztításról, 
vagy a szabályozások által elôírt karbantartási mûveletekrôl.

Temper® Greenway® neo neuTraGel® neo FrioGel® neo
Thermera® r /
Thermera® aC

neuTraGuard® neo SoluFluid® Greenway® neo heaT pump Greenway® neo Solar

Alkalmazások

Alacsony üzemi 
hômérsékleten mûködô 
hûtô- és fagyasztó 
berendezések, szuper-
marketek, jégpályák, 
sípályák, hajók, …

Kereskedelmi és ipari 
hûtô berendezések, 
légkondicionálás, 
élelmiszeripar, …

Ipari hûtés és 
légkondicionáló 
rendszerek.

Élelmiszeripar és 
hôszivattyúk. 

Thermera®R: 
élelmiszeripar és 
kereskedelmi hûtés. 
Thermera®AC: 
fûtés, szellôzés és 
légkondicionáló 
berendezések.

Vizes központi fûtési 
rendszerek, napkollektoros 
rendszerek, padlófûtés, 
falhûtés és geotermikus 
rendszerek.

Specifikusan szolár 
rendszerekben (Solufluid® 
Solar), hôszivattyúkban 
(Solufluid® Heat Pump) 
és hagyományos fûtési 
rendszerekben (Solufluid®).

Hôszivattyúk. Szolár rendszerek.

Összetevôk
Kálium acetát és kálium 
formiát

Bio PDO MEG MPG Betain MPG MPG Bio PDO Bio PDO

Üzembe helyezés
Felhasználásra kész. Koncentrátum és 

felhasználásra kész.
Koncentrátum és 
felhasználásra kész.

Koncentrátum és 
felhasználásra kész..

Felhasználásra kész. Koncentrátum Felhasználásra kész. Felhasználásra kész. Felhasználásra kész.

Fô 
tulajdonságok

 - Jó biológiai lebomló 
képesség.

 - Alacsony viszkozitás. 
 - Hosszú élettartamú 
szerves inhibitorok. 

 - A glikol bázisú 
anyagokhoz 
képest kisebb 
nyomásveszteség

 - Alacsony üzemi 
hômérsékleten mûködô 
berendezésekhez.

 - Hosszú élettartamú 
szerves inhibitorok.

 - Alacsony hômérsékleten 
viszkozitása alacsonyabb. 
mint az MPG-knek.

 - Kisebb hôátadó felület és 
szivattyú szükséges, mint 
MPG-k esetén.

 - Lenyeléstôl elriasztó 
keserû adatlék.

 - Hosszú élettartamú 
szerves inhibitorok.

 - Viszkozitása 
alacsonyabb, mint az 
MPG-knek.

 - Kisebb hôátadó felület 
és szivattyú szükséges, 
mint MPG-k esetén.

 - Hosszú élettartamú 
szerves inhibitorok.

 - Kisebb keringtetett 
mennyiség, mint MEG 
esetén.

 - Kitûnô stabilitás kemény 
vízzel.

 - Univerzális közeg

 - Cukorrépa származék.
 - Hagyományos 
inhibitorok.

 - Viszkozitása kisebb, 
mint az MPG-knek.

 - Hosszú élettartamú szerves 
inhibitorok.

 - Kitûnô stabilitás kemény 
vízzel.

 - Hosszú élettartamú szerves 
inhibitorok.

 - Specifikus alkalmazásokhoz 
kifejlesztett formulák, 
felhasználásra készen.

 - Hosszú élettartamú szerves 
inhibitorok.

 - Specifikus alkalmazásokhoz 
kifejlesztett formula, 
felhasználásra készen.

 - Hosszú élettartamú szerves 
inhibitorok.

 - Specifikus alkalmazásokhoz 
kifejlesztett formula, 
felhasználásra készen.

Jóváhagyások

 - A Francia Egészségügyi 
Minisztérium által 
jóváhagyott**.

 - A Belgaqua által 
jóváhagyott.

 - A Francia Egészségügyi 
Minisztérium által 
jóváhagyott**.

 - A Belgaqua által 
jóváhagyott.

 - A Francia Egészségügyi 
Minisztérium által 
jóváhagyott**

 - A Francia Egészségügyi 
Minisztérium által 
jóváhagyott**

 - A Francia Egészségügyi 
Minisztérium által 
jóváhagyott**.

 - A Belgaqua által jóváhagyott.

 - A Francia Egészségügyi 
Minisztérium által 
jóváhagyott**.

 - A Belgaqua által jóváhagyott.

Üzemi 
hômérséklet

-50°C-tól +70°C-ig  -50°C-tól +200°C-ig  -33°C-tól +180°C-ig -28°C-tól +150°C-ig  -20/-10°C*-tól +65°C-ig -28°C-tól +180°C-ig  -20°C-tól +200°C-ig  -20°C-tól +200°C-ig  -25/-20°C*-tól +200°C-ig

Fagyáspont -55°C -55°C* -37°C* -32°C* -35°C / -15°C -32°C -25°C -25°C -30°C / -25°C

További információk a termékismertetôkben.* A fagyáspontok a koncentrátumok 50%-os oldatára vonatkoznak, kivéve a Greenway® Neo-t, ahol a 70%-os oldatra vonatkozik.
** Emberi fogyasztásra szánt víz egy lépcsôben történô melegítéséhez a Francia Egészségügyi Hatóság által jóváhagyott termék.

Climalife közvetítôközegek

*a választott terméktôl függôen *a választott terméktôl függôen


