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Teljesítmény, Biztonság 

és Környezet: folyama-

tos kihívás!
 
Az ózonréteg megóvását célzó, a CFC-k 
használatát beszüntető Montreali Egyez-
mény és az üvegházhatással kapcsolatos, a 
HFC-kre fókuszáló Kiotói Egyezmény óta tár-
saságunk folyamatos változások középpont-
jában áll. Azért, hogy ezeknek megfeleljünk, 
mindig is célul tűztük ki, hogy az innováció 
élén járjunk és emellett megőrizzük a kínált 
megoldások megbízhatóságát is. Épp ezért 
célunk a technológiai haladás és a fenntart-
ható fejlődés összeegyeztetése, nem elha-
nyagolva a felhasználók biztonságát sem.

Ennek érdekében, és ezzel a hármas 
célkitűzéssel – műszaki teljesítmény, biz-
tonság és környezet – csapataink a Per-
formax LT-vel és a HFO-kkal aktívan részt 
vesznek a holnap hűtőközegeinek kifejleszté-
sében. A hűtőrendszerekben elért ez irányú 
eredmények már most nagy érdeklődésre 
tartanak számot a hűtő- és klímatechnikai 
iparban.

Ugyanakkor továbbra is folytatjuk 
erőfeszítéseinket más termékekkel, például a 
közvetítőközegekkel kapcsolatban. Az alkal-
mazott kémiára specializálódott K+F részle-
günknek köszönhetően, a növényi eredetű 
Greenway megoldások termékskáláját 
kínáljuk, elsődlegesen megújuló energiater-
melésben való felhasználásra. 

Az a tény, hogy az innováció élére pozí-
cionáljuk magunkat, nem jelenti egyúttal azt 
is, hogy elsőként hozunk forgalomba egy-egy 
terméket. Például visszautasítottuk a repro-
dukciót károsító bróm vegyületeket tartal-
mazó tisztítószerek forgalmazását, amellyel 
tulajdonképpen elébe mentünk a későbbi 
szabályozásnak, amely speciális címkézési 
követelményeket ír elő. 
Megbízhatóságunk és felelősségünk fenn-
tartása mellett innovatív partnernek lenni az 
energiatermelésben: ez jelenti mindennap-
jainkat és azirányú elkötelezettségünket, 
hogy ügyfeleinknek segítséget nyújtsunk a 
fejlesztéseik fenntartható módon való meg-
valósításában.

Jó olvasást!

Pierre-Etienne Dehon

Vezérigazgató

A szerkesztõ
levele

Jogi szabályozás

Az F-Gáz
rendelet
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Az Európai Bizottság tanácsadókat 
bízott meg a hatályos szabályo-
zás alkalmazásának és hatásainak 
értékelésére a 842/2006/EK Rende-

let 10. cikke alapján, amely előirányozta az 
említett rendelet 2011 júliusáig történő felül-
vizsgálatát. * 

Az elmúlt 4 év tapasztalatait és eredményeit 
összegző jelentést** 2011 szeptemberé-
ben tették közzé. A jelentés megállapította, 
hogy a korlátozások segítették az Európai 
Uniót abban, hogy a klímaváltozásról szóló 
Kiotói Egyezményben a 2008-2012 közötti 
időszakra vállaltakat teljesítse.

Továbbá hangsúlyozta, hogy további lépé-
sekre van szükség az üvegházhatású fl uor-
tartalmú gázok EU-n belüli további csökken-
tése érdekében, a következők szerint:

1) európai kivonás megvalósítása (az EU 
piacán forgalmazható fl uortartalmú gázok 
fokozatosan csökkenő maximális mennyisé-
gének meghatározása, CO2 egyenértékben 
kifejezve); 

2) a fl uortartalmú gázok korlátozását és keze-
lését célzó rendelkezések megerősítése; és

3) a fl uortartalmú gázok egyes alkalmazások-
ban történő felhasználásának tilalma.

A fenti módosítás tervezetek kérdőív for-
májában kerültek közzétételre 2011. októ-
ber és december között (lásd a Climalife 
2011.11.10-i hírlevelét).  

Számos szervezet megragadta az alkalmat 
a véleménynyilvánításra, köztük az AFCE 
(Alliance Froid Climatisation Environne-
ment), amely támogatja azokat a megoldáso-
kat, amelyek „környezetbarátak, ugyanakkor 
nem rontják le a hűtő- és klímatechnikai ipar 
megfelelő működését”, valamint az EPEE 
(European Partnership for Energy and the 
Environment), amely a francia ERIE és 
ARMINES kutatóintézetek közelmúltban pu-
blikált tanulmányában megfogalmazott 2-fá-
zisos megközelítést szorgalmazza:

1) az F-Gáz rendelet teljes körű végrehajtása 
és továbbfejlesztése, 
2) kiegyensúlyozott és reális rendszer a 
HFC fogyasztás korlátozására és fokozatos 
csökkentésére.  

Az F-Gáz rendelet felülvizsgálata 2013 
elejére várható. A Climalife honlapján tájé-
koztatja Önt az összes fejleményről: www.
climalife.dehon.com

További információt az alábbi honlapokon 
találhat: 
http://www.afce.asso.fr
http://www.epeeglobal.org

• HFC hűtőközegek korlátozása  
• Felhasználás csökkentése képzett
  személyzet és képzett társaságok által
• HFC-t tartalmazó berendezések
  felcímkézése
• HFC-k visszanyerése
• A piacon található mennyiség
  jelentése
• Alkalmazásuk csökkentése.

* Emlékeztető a hatá-
lyos szabályozásról:

** Bizottsági jelentés az egyes fl uortartalmú gázok 
üvegházhatásáról szóló Rendelet alkalmazásáról, hatásairól 
és megfelelőségéről:
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/report_en.pdf
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A Honeywell SolsticeTM alacsony GWP-jű hűtőközegei

SolsticeTM HFO-k

Jelenlegi termék Nem gyúlékony Enyhén gyúlékony 
(ASHREA A2L) Alkalmazási területek

HFC-134a
GWP = 1430

Solstice yf GWP = 4 Járműklíma , Automaták, 
Hűtőszekrények

Solstice ze GWP = 6 Folyadékhűtők, CO2-os 
kaszkádhűtők

R-123 
GWP = 77 Solstice zd GWP <5 Centrifugál kompresszorok

SolsticeTM HFO keverékek közepes és magas nyomású alkalmazásokhoz

Hűtőközegek:  
A HFO-k színre
lépnek hűtő- és légkondicionáló
berendezésekben
Interjú Dr. Nacer Achaichia-val, aki a Honeywell, a fl uortartalmú termékek világszintű gyártójának Refri-

gerants Technical Leader EMEAI munkatársa.

Dosszié

Climalife contact n°4 I 3

Mr. Achaichia,   
ügyfeleink kíván-
csiak a hűtőközegek 
jövőjére és azok fel-
használására.  Ma-
napság új termékek 
jelennek meg a hűtő- 
és klímatechnikai 
piacon,  és a velük 

kapcsolatos, gyakran ellentmondásos 
viták nem teszik lehetővé számukra, hogy 
világosan lássák a jövőjüket. Felvázolná 
nekünk a szénhidrogének,  az ún. termé-
szetes hűtőközegek, a HFO-k és az egyéb 
helyettesítők helyzetét és bemutatná 
nekünk a holnap megoldásait? 

N.A.: Az un. szintetikus hűtőközegek 
fejlődését az tette lehetővé, hogy a termé- 
szetesnek nevezett hűtőközegek veszélye-
sek és kevéssé hatékonyak voltak, valamint 
felhasználásuk költséges volt. Az un. ter-
mészetes hűtőközegek reneszánsza alac-
sony GWP-jüknek köszönhető. Manapság a 
HFO-k új generációja nem csupán a HFC-
khez hasonló teljesítménnyel és biztonsági 
jellemzőkkel bír, hanem mindenekelőtt 
jó környezeti tulajdonságokkal rendelke-
zik, amit az alacsony GWP jellemez. Szá-
mos feltételnek kell teljesülnie a megfelelő 
hűtőközeg kiválasztásához. Nincs egy bár-
milyen alkalmazáshoz megfelelő megoldás, 
ezért a hűtőközegek széles termékskálája 
áll rendelkezésre a különböző igények kie-
légítéséhez. Van létjogosultsága a termé-
szetes hűtőközegeknek, így látunk példát 
szénhidrogének alkalmazására a háztar-
tási hűtésben, ahol a hűtőközeg töltet a biz-
tonsági előírásoknak megfelelően elég kicsi. 
A CO2 előnyös tulajdonságokkal rendelkezik 
például az alacsony hőmérsékletű berende-
zésekhez, ezért alkalmazzák a kereskedelmi 
mélyhűtésben, különösen az északi orszá-
gokban. 

A CO2 magas környezeti hőmérsékleten 
tapasztalt műszaki korlátainak leküzdé-
sére hibrid CO2/HFC rendszerek kerültek 
kifejlesztésre. Ez a megoldás a jövőben is 
létezni fog hibrid CO2/HFO rendszerekkel a 
szénlábnyom csökkentése érdekében. Az al-
kalmazások döntő többsége számára a HFO 
hűtőközegek lesznek a holnap választásai. 
Már jelen pillanatban is vannak HFO keve-
rékeink szinte az összes meglévő hűtőközeg 
helyettesítésére. 
 
Egészen pontosan mik a hidrofl uorolefi nek 
(HFO-k) legfőbb jellegzetességei? Miért 
ajánlja ezt az alternatívát?

N.A.: A hidrofl uorolefi nek egy olyan telítet-
len molekulacsoport, amelyben legalább egy 
szén-szén kettős kötés van. Ezek a molekulák 
erősen reaktívak a légkörben és épp ezért 
viszonylag rövid az élettartamuk. Ez közre-
játszik abban, hogy e hűtőközegek GWP-je 
alacsony. 
A HFO-k kiváló környezeti tulajdonságokkal 
bírnak, ami hosszú távon kedvező hatással 
lehet a klímaváltozásra, valamint alacsony 
GWP-jüknek és energiahatékonyságuknak 
köszönhetően megfelelnek a hatályos és a 

jövőbeli jogi szabályozásnak is. A legtöbb 
HFO felhasználási feltételei a HFC-khez 
hasonlóak. A mérnökök által az évek során 
felhalmozott tapasztalatok és a kifejlesz-
tett alkalmazások nem vesznek tehát el, és 
a meglévő berendezések kis módosítással 
vagy akár módosítás nélkül is használhatók. 

Ezek az új molekulák toxikusak? 

N.A.: A Honeywell a biztonságot nagyon 
komolyan veszi. Az új molekulákat alapos 
toxikológiai vizsgálatnak vetettük alá. A toxi-
kológiai vizsgálatok célja az összetevő lehet-
séges veszélyeinek felmérése és annak a 
megengedhető expozíciós szintnek megha-
tározása, aminek nincs kedvezőtlen, tartós 
vagy visszafordíthatatlan hatása az embe-
rekre és a környezetre. 
Vannak biztonsággal kapcsolatos ipari szab-
ványok, például az ISO 5149 és az EN 378 
szabvány. A hűtőközegeket két toxicitási 
kategóriába sorolják, A osztály az alacsony 
toxicitás, és B osztály a magasabb toxicitás 
esetében. Mindkét fő HFO molekula, a HFO 
1234yf és a HFO 1234ze az A osztályba tar-
tozik, és az ezeket a molekulákat tartalmazó 
keverékek ugyancsak A osztályúak lesznek. 
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Solstice™ HFO keverékek

Jelenlegi termék

SolsticeTM N sorozat 
Csökkentett GWP opció

 Nem gyúlékony
(ASHREA A1)

SolsticeTM L sorozat
Legalacsonyabb GWP opció 

Enyhén gyúlékony
(ASHREA A2L)

Alkalmazási területek

HFC-134a
GWP=1430 N-13 – GWP~600 Folyadékhűtők, Normál hűtés

HCFC-22
GWP=1810 N-20 - GWP~1000 L-20 - GWP <350 Épületklíma, Hűtéstechnika

R-404A 
GWP=3922 N-40 - GWP~1300 L-40 - GWP~200-300 Mélyhűtés

R-410A 
GWP=2088 L-41 - GWP <500 Épületklíma

A Honeywell SolsticeTM alacsony GWP-jű hűtőközeg keverékei

SolsticeTM HFO keverékek közepes és magas nyomású alkalmazásokhoz

Dosszié

Sok kérdés merült fel az új termékek gyúlé-
konysága kapcsán. Mit tudna elmondani 
nekünk erről?

N.A.: Tájékoztatásul, az ammónia 100 és 
300 mJ között gyullad meg, a szénhidrogé-
nek minimális gyulladási energiája pedig 1 
mJ  alatt van, ezért ezek a termékek gyúlé-
konynak minősülnek.

A két első elérhető HFO molekula ese-
tében a gyúlékonysági jellemzők már  
elemzésre kerültek. Megállapíthatjuk, hogy 
a HFO-1234ze (E) 30°C alatti környezeti 
hőmérsékleten egyáltalán nem gyúlékony.

A HFO-1234yf minimális gyulladási energiája 
5000 és 10000mJ között van, ami jelentősen 
meghaladja az R-32 30 és 100 mJ közötti 
gyulladási energiáját.
Ebből kifolyólag a hűtőközegek biztonsági 
osztályozása az ASHRAE 34 szabvány és az 
ISO 817 szabvány  szerint módosításra került 
az új hűtőközegek alacsony gyúlékonyságá-
nak fi gyelembe vétele érdekében. 
Egy új, 2L megnevezésű osztály került létre-
hozásra alacsony gyúlékonyságú, 10cm/s 
alatti égési rátájú hűtőközegek számára.

Ez igaz a HFO 1234yf-re, amelyet 1,5 cm/s-
-os égési rátájával jóváhagytak az R-134a 
gépjárműiparban való helyettesítésére.

A klímaszerelőknek át kell alakítaniuk a 
meglévő rendszereket az új molekulák 
használatához?

N.A.: Szemben a CO2-vel, a HFO-kat úgy 
fejlesztették ki, hogy megfeleljenek a HFC 
hűtőközegek jelenlegi tulajdonságainak. Min-
den egyes HFC hűtőközeg helyett megtalál-
tuk az alternatívát. Ezért felhasználhatók a 
meglévő berendezésekben kis átalakítással 
vagy akár átalakítás nélkül.

Nagy beruházást igényel a HFC berendezé-
sek HFO hűtőközegekre történő átalakítása? 

N.A.: Ahogy említettem, az új hűtőközegeket 
a meglévő berendezésekben történő 
használatra fejlesztették ki kis átalakítással 
vagy átalakítás nélkül. Ez minimális beru-
házási költséget jelent.

Konkrétan melyek a jelenleg elérhető mole-
kulák és azok mely hűtő- és klímatechnikai 
alkalmazásokra szolgálnak?

N.A.: Jelenleg három tiszta hűtőközeg és az 
ezekből készített számos keverék érhető el. 
Az R-1340-hoz hasonló tulajdonságú       
SolsticeTM yf alkalmazható a jelenlegi R-134a 
alkalmazásokban, természetesen fi gye-
lembe véve az A2L besorolását. Ma főleg 
a gépjármű klimatizálásban használják. 
A SolsticeTM ze ugyancsak az R-134a 
helyettesítésére szolgáló HFO, alacsonyabb 
azonnali hűtőteljesítménnyel, de jobb haté-

konysággal. Sok folyadékhűtőben használják 
az új SolsticeTM ze HFO-t. Még a Turbocor 
turbókompresszor is működtethető ezzel a 
hűtőközeggel.  

Mikor lesznek elérhetőek a piacon HFO-k az 
egyéb alkalmazások számára?

N.A.: A SolsticeTM yf és a SolsticeTM ze 
jelenleg is elérhető. A SolsticeTM yf korláto-
zott mennyiségben elérhető a gépjárműipar 
számára, míg a SolsticeTM ze korlátozás 
nélkül hozzáférhető. A különböző  HFO-bá-
zisú keverékek még fejlesztés alatt állnak, 
de már elérhetőek azon partnerek számára, 
akik részt kívánnak venni a tesztelésben. A 
jelenlegi fázisban különböző gépgyártókkal 
értékeljük ezeket a keverékeket, mind a hűtő-, 
mind a klímatechnikai alkalmazások ese-
tében. Ezek a keverékek 2013-ban lesznek 
elérhetők. 

Végezetül, milyen visszajelzéseket kaptak az 
új molekulák használatával kapcsolatban?

N.A.: A SolsticeTM ze folyadékhűtőkben 
történő alkalmazásával kapcsolatos gyakor-
lati tapasztalatok nagyon pozitívak. Valóban, 
a mérések jobb COP-t mutattak, mint az      
R-134a esetében. Különböző kompresszor 
technológiák esetén is alkalmazható. A Dan-
foss Turbocor turbókompresszor is elérhető 
ezen alkalmazásokhoz.
A tendencia világos: a jövő folyadékhűtői 
1234ze-vel lesznek töltve.
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Esettanulmány

180 lakásos
társasház HMV
termelése  és fűtés
rásegítése Greenway® Solar 
közvetítőközeggel
Magyarországon az ipari technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítását 
eredményező felújításokra különböző állami pályázatokat írtak ki. Ennek keretében a 
lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítását és korszerűsítését, 
valamint megújuló energiák felhasználásának növelését célzó berendezések telepítését 
támogatják.

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

Egy budapesti, XI. kerületi 180 laká-
sos társasház sikeresen pályázott 
meg állami támogatást 2011-
ben a ház külső szigetelésére, a 

nyílászárók cseréjére, valamint a korábban 
a távfűtésről üzemelő HMV termelő rendszer 
napenergiát hasznosítóvá alakítására.

A vákuumcsöves napkollektorok szállítását 
és beszerelését a Solar Trade Kft.-től rendel-
ték meg, mely megújuló energiaforrásokkal 
működő rendszerek gyártására, tervezésére, 
alkalmazására, kivitelezésére és az ezzel 
kapcsolatos mérnöki szaktanácsadásra 
alakult 2005-ben. A cég elkötelezett a gaz-
daságos, környezetkímélő, energetikailag 
racionális fűtő- és hűtőrendszerek elterjesz-
tése iránt.
Garaguly László, a cég ügyvezetője egy 

békéscsabai tervező és kivitelező cég, a 
Klenk Energetikai Kft.-től szerzett tudomást 
az általuk már meglévő és új szolár rend-
szerben is nagy megelégedéssel alkalmazott 
Greenway® Solar-ról. Garaguly úr ezért fel-
vette a kapcsolatot a termék forgalmazójának, 
a Climalife Kft.-nek területi képviselőjével.
A Greenway® Solar-nak a hagyományos 
monopropilén-glikol bázisú megoldá-
sokhoz képest a magas, 150°C feletti 
hőmérsékleteken négyszer alacsonyabb a 
lebomlása, ami nagymértékben csökkenti a 
korrózió, a „kátrányosodás” és a kollektorok 
eltömődésének veszélyét. 100°C-on két-    
szer alacsonyabb a dilatációja, műszaki tulaj-
donságai nagyon stabilak. Alacsonyabb visz-
kozitása miatt a szivattyúzáshoz kevesebb 
energiára van szükség. A számos kedvező 
tulajdonság miatt a Greenway® Solar-ral 
kivitelezett berendezések ellenállnak és 
hatékonyan reagálnak a túlmelegedésre. A 
rendszerek élettartama megnövekszik, haté-
konyságuk hosszútávon biztosítható a beru-
házás megtérülése mellett.

Miután meggyőződött előnyeiről, a Solar-
trade Kft. a Greenway® Solar mellett tette 
le voksát. A korábban ilyen berendezések-
ben használt monopropilén-glikol fagyállót 
azért váltották le, mert tapasztalataik sze-
rint magas stagnálási hőmérsékleten az 
anyag savkoncentrációja megemelkedett, 
és elkezdett kátrányosodni a rendszer. A 
másik ok, hogy a téli napsütötte, viszont 
hideg időszakokban a monopropilén-glikol 
kocsonyássá vált, ami nehezítette a szivattyú 
elindulását és növelte az elektromos-energia 
felhasználást. A Greenway® Solar-nál ilyen 

típusú elváltozás nem tapasztalható, a köz-
vetítőközeg paramétereinek köszönhetően a 
szabályozás és a beállítás is könnyen meg-
valósítható. A cég környezetvédelem iránti 
elkötelezettsége miatt fontos szempont volt 
az is, hogy a Greenway® Solar 100%-osan 
növényi eredetű megújuló anyag, mellyel a 
berendezés szénlábnyoma nagymértékben 
csökkenthető.

A 600 liter közvetítőközeget 2 óra alatt szi-
vattyú segítségével töltötték be a saját gyárt-
mányú CPC vákuumcsöves kollektorokba 
(típus: TZ 12CPC). Az összesen 123 m²-nyi 
napkollektort a 10 emeletes épület lapos 
tetejére helyezték. Az alagsorban 1 illetve 2 
m³-es puffer tartályok kerültek elhelyezésre. 
Ebből 3x2m³ a HMV és 1x1m³ az ivóvíz puf-
fer. A szabályzást úgy alakították ki, hogy a 
tárolókban maximum 95°C-ig emelkedhet a 
hőmérséklet, a strangokba pedig maximum 
50°C-os víz kerülhet. Az üzemi nyomás 2 bar. 
A berendezéssel naponta 10.000-12.000 liter 
meleg vizet állítanak elő.  

Az épületet 2011 decemberében adták át és 
azóta is folyamatosan mérik az energiameg-
takarítást és a teljesítményt. A rendszer –  a 
lakók nagy megelégedésére – közel 5 hónap 
alatt 62 MWh energiát termelt.
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PerformaxTM LT / CO2: az első 
szupermarket Franciaországban
A Trégueux-ben található Intermarché szupermarket nagyot lépett előre egy új kaszkád 
hűtőrendszer választásával, amely ötvözi az energiahatékonyságot és a fenntarthatóságot. 

KERESKEDELMI HŰTÉS

6 I Climalife contact n°4

APerformaxTM LT mint hűtőközeg 
még sosem volt aktuálisabb ahhoz, 
hogy a közepes és nagyméretű 
üzletek vezetői az energiafogyasz-

tás csökkentéshez megfelelő választást kap-
janak.  Piermé úr, a Trégueux–ben található 
Intermarché üzlet vezetője is egyetért ezzel: 
„Minden hónapban nagyon fi gyelünk az ener-
giafogyasztásunkra és mindent megteszünk 
ennek a jelentős költségtételnek csökkentése 
érdekében.”

Franciaországban a Côtes-d’Armor régió-
ban, St. Brieuc közelében található 2225 m²-
es Intermarché az értékesítési terület több, 
mint 30%-kal történő növeléséről döntött 
(3000 m²-re). Ezért megkeresték a Central 
Froid társaságot az R-22-vel, R-408A-val és 
R-404A-val működő régi hűtőrendszer le-
cserélésével kapcsolatban. Az érdeklődést 
a társaság közelsége, és Mickael Rouxel, a 
Central Froid ügyvezetője által az új tech-
nológiákkal kapcsolatban már 2008. augusz-
tus 1. óta tett ajánlások keltették fel. A mun-
kálatok 2011 végén kezdődtek meg.

A megoldás egy PerformaxTM LT / CO2 kaszkád 
berendezésen alapult, a hűtőközegek kör-
nyezeti előnyei és az R-407F által elérhető 
energiamegtakarítás miatt.

Mivel a szupermarket nem zárt be a bővítési 
munkálatok idejére, megfelelő műszaki meg-
oldást kellett találni a folyamatos hűtés biz-
tosítására. 
Ezért a művelet több fázison át, 4 hónapon 
keresztül valósult meg, melynek során 4-7 

technikus dolgozott a munkálatok megfelelő 
lebonyolításán.
A klímaszerelő azt ajánlotta, hogy először 
egy CO2 / R-404A rendszer kerüljön telepí-
tésre azért, hogy párhuzamosan működjön 

a már meglévő R-404A-s berendezéssel, és 
az újabb hűtőegységek üzembe-helyezhetők 
legyenek. 

Optimalizált hűtőrendszer
Az igények alapos felmérését követően, a 
különböző hűtőegységek igényeinek lehető 
legoptimálisabb kielégítése érdekében került 
betervezésre a két HK Refrigeration aggre-
gátból álló rendszer. Az energiafogyasztás 
csökkentése érdekében fordulatszám- és 
rövid ciklus indítás szabályozás, valamint 
a kompresszorok működési sorrendjének 
kezelése valósul meg. A rendszer AKCC 550 
és AKCC 750 típusú Danfoss elektronikus 
expanziós szelepekkel felszerelt.  
A CO2–os mélyhűtő aggregát 3 darab Bitzer 
2EHC-3K-40S kompresszorból áll, és négy 
vitrinsort, valamint két -25°C-os fagyasztó-

kamrát lát el. A Rolesco (Rennes-i telephely) 
által szállított, 500 kg PerformaxTM LT-vel 
töltött normál hűtő aggregát négy Bitzer 
kompresszort (3 x 6H25-2Y / 1 x 6H35-2Y) 
tartalmaz folyamatos elektronikus konden-
zátornyomás szabályozással, és 14 munka-
helyiség, a légkondicionált helyiségek és 8 
vitrinsor számára termel hideget. Konden-
zátor oldalon 150 kW teljesítményű EXL 14A 
50S SR lemezes hőcserélő került telepítésre 
hővisszanyerés és a szupermarket légfűtése 
céljából. 
2012 áprilisáig, a munkálatok befejezéséig a 
berendezés R-404A-val működött.
Később egy R-404A / PerformaxTM LT átál-
lításra került sor éjszaka, mindössze 8 óra 
alatt. A berendezésből – összhangban a 
jogszabályi követelményekkel – teljes mér-
tékben lefejtésre került az R-404A, majd a 
folyadékvezeték segítségével PerformaxTM 
LT-t töltöttek be. Azért, hogy ne kelljen 
kiüríteni a vitrineket, a szakember szárazjég 
alkalmazását ajánlotta. Ezzel a művelettel 
a hőmérséklet emelkedése is elkerülhető, 
amely CO2 szivárgást idézhet elő a közeg 
magas nyomása miatt. 

A túlhevítés beszabályozására is sor került. 
A Mr. Rouxel és a Honeywell, a Danfoss, 
valamint a Climalife társaságok közötti szo-
ros együttműködésre volt szükség az ere-
detileg R-404A-ra tervezett elektronikus 
szabályozórendszer R-407F-fel történő 
működésre  való átállításához. Ez az eset-
tanulmány lehetővé tette a szabályozórend-
szereket gyártó Danfossnak, hogy az új 
közvetítőközeget rendszereibe integrálja. 
Ugyanez igaz a Siemensre, akit a CO2 eva-
poratív kondenzátoron található Polycool 
expanziós szelep miatt kerestek meg. 

A PerformaxTM LT-vel működő HK Refrigeration 
normálhűtő aggregát modellje

Balról jobbra: Sébastien Corre, hűtéstechnikus – Mickael 
Rouxel, Central Froid ügyvezető – Mr Piermé, üzletvezető – 
Pierre - Emmanuel Danet, Climalife technical support manager

Társaság:  Sarl Central Froid
Tevékenység: Kereskedelmi hűtés, 
légkondicionálás, hőszivattyúk 
üzembe helyezése és szervizelése
Elhelyezkedés: St Brieu,
Franciaország
Alapítás dátuma: 1982
Alkalmazottak száma: 12

terv_07.indd   6terv_07.indd   6 2012.11.07.   18:50:352012.11.07.   18:50:35



Esettanulmány

KERESKEDELMI HŰTÉS

Climalife contact n°4 I 7

10%-os energiamegtakarítás az R-404A-
hoz képest
A helyszínen 2012. augusztus 16-án került 
sor a működési adatok felvételére. Három 
hónappal az üzembe helyezést követően az 
eredmény több mint kielégítő.

A nagyobb számú hűtőegység (további 12 m 
normálhűtő vitrinsor, 10 m mélyhűtő vitrinsor, 
3 légkondicionált munkaterület került létre-
hozásra cukrász-, hal- és sajtpult céljára), 
és az üzlet 30%-os növekedése ellenére a 
PerformaxTM LT csökkentette a hűtés ener-
giaszámláját.

A PerformaxTM LT-vel mért áramfelvétel 
átlagosan 10%-kal alacsonyabb, mint az 
R-404A esetén. Ez az energia-megtakarítás 
a gyakorlatban is igazolta az elméleti 
számításokat. 

Általános megelégedettség
Mickaël Rouxel, aki a PerformaxTM LT teljesít-
ményéről a korábban telepített berendezések 
kapcsán már meggyőződött, elégedett volt 
az új rendszer használata során elért ered-
ményekkel. „Ez a hűtőközeg egy megbízható 
termék, mely a jövő ígéretét hordozza. 2011. 
áprilisa óta folyamatosan használjuk, és a 
működő rendszerekkel kapcsolatban sem-
milyen negatív tapasztalatról nem tudunk 
beszámolni. Nem találtunk szivárgást, és 
a mágnesszelepek tömítését sem kellett 
kicserélni.“ A szakember kötelességének érzi, 
hogy emlékeztesse a végfelhasználókat a 
hétköznapok során az alacsonyabb GWP-jű 
hűtőközegek előnyeire a környezet megóvá-
sa és magasabb energiahatékonyság 
érdekében. „31 éves vagyok, és pár éves 
svájci munkavégzés rávilágított arra, hogy 
törődnünk kell a környezettel és ezt hétközna-
pi életünk részévé kell tennünk. “ 

Alacsony hőmérsékletű HK
eCO2Gen 40/3 központi egység

Közepes hőmérsékletű
HK MOPSH 213 4P központi egység

Egység CO2 PerformaxTM LT R-404A

Elpárolgási nyomás bar eff. 10,5 2,9 3,6

Elpárolgási hőmérséklet °C -36 -8 -8

Kondenzációs nyomás bar 29,2 20,5 19,5

Kondenzációs hőmérséklet °C -5 45 45

Hűtőteljesítmény (SC=10K / SR=3K) kW 37,8 - 234,7

Kompresszor teljesítménye kW 11,1 - 110

Kompresszor típusa/gyártási szám Bitzer 2EHC-3K-40S Bitzer (3 x 6H25-2Y / 1 x 6H35-2Y)

Kompresszorok száma 3 4

Hűtőközeg töltet kg 90 500 -

Olaj típusa BSE60K BSE32

Külső 
hőmérséklet

Adatfelvétel 
időpontjai

Kompresszor
#2

Kompresszor
#3

Kompresszor
#4

R-404A-val 
működő
aggregát

+ 19°C 2012.
április

I1= 35,9
I2= 36

I3= 36,2

I1= 35,8
I2= 36
I3= 36

I1= 36
I2= 35,9
I3= 36,1

PerformaxTM 
LT-vel működő 
aggregát

+ 18,5°C Átállítás I1= 32,8
I2= 33

I3= 32,9

I1=33,3
I2= 33,1
I3= 33

I1= 33
I2= 32,7
I3= 33

PerformaxTM 
LT-vel működő 
aggregát

+ 22,8°C 2012.
augusztus 16. 

I1= 33,2
I2= 32,8
I3= 33,2

I1= 33
I2= 32,6
I3= 32,4

Kompresszor 
kikapcsolva – 
üzemen kívül

A PerformaxTM LT / CO2 berendezés tulajdonságai

Áramfelvétel mérése
normálhűtő aggregát kompresszorain

Elpárolgási hőmérséklet= -10,3°C

Kondenzációs hőmérséklet = 37,1°C

Gép: 71%

Kondenzátor: 83%

Elpárolgási hőmérséklet = -32,8 °C

Kondenzációs hőmérséklet = -7,1°C

Gép: 71%

Kondenzátor: 0%

Megjegyzés: Kompresszor#1 nem jelenik meg a táblázatban, mivel az adatfelvétel nem volt szignifi katív.
Ez a kompresszor folyamatosan teljesítményszabályozóval működik.

Normálhűtő
aggregát

Mélyhűtő
aggregát
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KÖRNYEZETKÍMÉLŐBB
GYÁRTÁSI FOLYAMAT

NÖVÉYNEK 
FOTOSZINTÉZISE GLÜKÓZ BIOLÓGIAI EREDETŰ

1,3-PROPÁNDIOL

ERJEDÉS + FINOMÍTÁS

Alapanyag

gyártás

Gyártás

Csomagolás

Szállítás

Eljárások

Közvetítőközegek környezeti hatásai

8 I Climalife contact n°4

A Climalife több, mint 30 éve gyárt 
és forgalmaz közvetítőközegeket, 
továbbfejlődését pedig az innová-
cióra, a minőségre és a környezet 

megóvására alapozza. Ennek a stratégiának 
a részeként kifejlesztésre került a biológiailag 
lebomló, növényi alapú közvetítőközeg ter-
mékskála: a Greenway®. 

A Greenway® termékek környezeti előnyeinek 
igazolása és fejlesztése érdekében az SGS* 
cég összehasonlító életciklus elemzést 
(LCA)**  végzett. 
Az elemzés lehetővé tette a környezeti hatá-
sok közötti különbségek elemzését  az alábbi 
termékek tekintetében:
• A Greenway® -30°C Bio-PDO-alapú 
közvetítőközeg  formula (Propándiol 1.3).
• Az MPG (Monopropilén-glikol fosszilis for-
rásból) -30°C-os közvetítőközeg formula.

Mi az az Életciklus Elemzés (LCA)?
Az LCA egy termék életciklusa során annak 
környezeti hatásainak vizsgálatára használt 
elemzési modell (14040 és 14044 szab-
ványok): a nyersanyagból történő kivonástól 
az élettartam végén való kezelésig.

Az erőforrások felhasználását és az anya-
gok  élettartama során a vízbe, levegőbe és 
földbe történő kibocsátást mérik, és azokat 
környezeti hatás potenciálokká konvertálják. 

A választott LCA elemzési modell:
„Bölcsőtől a gyárkapuig” (cradle to gate): 
Ez az elemzési modell az életciklus azon 
fázisaira koncentrál, amelyre a Climalife-nak, 
mint a Greenway® gyártójának a legnagyobb 
befolyása van: nevezetesen a környezeti 
hatások vizsgálata a nyersanyagból történő 
kivonástól a gyártást követő szállításig.

* Az SGS cég által végzett elemzés 
Szabványok és módszertani dokumentumok: 
ISO 14040: Környezeti menedzsment – Életciklus elemzés – 
Alapelv és keretek
ISO 14044: Környezeti menedzsment – Életciklus elemzés  – 
Követelmények és irányelvek

**OECD 302B módszer

• Szállítás a Climalife 
logisztikai központjába

• Alapanyagok szállítása a 
beszállítótól a Climalife gyártási 
helyére

• Energiafogyasztás a gyártási 
helyen (szivattyú, összekeverés, 
stb.)

• Primer csomagolás (kanna) és  tercier csomagolás (újrahasznosított fa raklapok)
• A csomagolások teljes ciklusa idetartozik: alapanyagok, gyártás, szállítás és az 
élettartam vége

• Alapanyagok kivonása és 
mezőgazdaság 
• Közvetítőközeg összetevőinek  
transzformációja

A közvetítőközegek életciklusának fázisai
(ún. „cradle to gate” elemzési modell)

A Climalife szemlélete

A Greenway® gyártásának egyszerűsített diagramja 
(ún. „cradle to gate” elemzési modell)

A Greenway® / MPG megoldások életciklusának összehasonlító elemzése
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LCA Eredmények
A részletes elemzés azt mutatja, hogy a gyár-
tás hatása nagymértékben az alapanyagok 
gyártásából ered. A Greenway® -30°C termék 
5 indikátor esetén alacsonyabb hatást muta-
tott, mint az MPG -30°C. Megállapítható, 

hogy az ózonréteg csökkentésével kapcsola-
tos hatása gyakorlatilag nulla, és a Bio PDO 
a klímaváltozásra is kevesebb hatással jár.
Mindent összevetve, a napenergiás és 
geotermikus alkalmazásokkal kapcsolatos 

műszaki előnyein túl, a Greenway® -30°C 
környezetvédelmi szempontból jobbnak bizo-
nyult, mint az  MPG -30°C. 

A vizsgált indikátorok leírása

• Abiotikus erőforrások kimerülése
Az abiotikus erőforrások olyan erőforrások, 
amelyeket nem élő szervezetek termelnek, 
például a kőolaj, a gáz vagy a fémek. Ezek 
az erőforrások nem végtelen mennyiségben 
vannak jelen a Földön. Minden nyersanyag 
kg Sb egyenértékben (antimon) van kife-
jezve.

• Savképződés
A savképző anyagok komoly hatást fejtenek ki 
a földre, a földalatti vizekre, az organizmusok-
ra, az ökoszisztémákra és a nyersanyagokra 
(épületekre). A földre leesést megelőzően a 
kén-dioxid (SO2), a gáz halmazállapotú nitro-
gén-oxidok (NOx) és vegyületeik (nitrátok 
és szulfátok) hozzájárulnak a közegészség 
romlásához. A savképződési potenciál kg SO2 
egyenérték / kibocsátási kg egységben van 
kifejezve.

• Eutrofi záció
Az eutrofi záció fi gyelembe veszi azokat a 
hatásokat, amelyek a makrotápanyagok kör-
nyezetbe (levegőbe, vízbe és földbe) történő 

túlzott kibocsátása következtében lép-       
nek fel. A túlzott mértékű tápanyagok túlzott 
növekedést okoznak a növények, különö-
sen az algák tekintetében. Ez csökkenti az 
oldott oxigént és a környezeti organizmusok 
elpusztulásához vezetnek. Az eutrofi zációs 
potenciál kg PO4 egyenérték / kibocsátási kg 
egységben van kifejezve.

• Klímaváltozás
A klímaváltozásnak számos hatása lehet  az 
ökoszisztémák egészségére és az emberi 
egészségre. A klímaváltozás az üvegházha-
tású gázok levegőbe történő  kibocsátásával 
áll összefüggésben.  Itt a klíma olyan válto-
zásáról van szó, amely közvetve vagy közvet-
lenül az emberi tevékenységnek köszönhető, 
és amely megváltoztatja a légkör összeté-
telét azon természetes változásokon túl is, 
amik bekövetkezhetnek. Ez az indikátor kg 
CO2 egyenértékben van kifejezve.

• Ózonréteg csökkentés
Az ózonréteg természetes módon védi a földi 
életet a nap UV-B sugárzásának hatásaitól, 
amelyek egészségügyi kockázatot jelente-
nek. A károsodás hatással lehet az emberi és 
állati egészségre, a földi és vízi ökosziszté-

mákra, a biokémiai ciklusokra és a nyersa-
nyagokra. Az ózonréteg csökkentési poten-
ciál kg CFC-11 egyenérték / kibocsátási kg 
egységben van kifejezve.

• Fotokémiai ózonképződés
A foto-oxidánsok képződése olyan reaktív 
anyagok (főleg ózon) képződését jelenti, 
amelyek veszélyesek az emberi egészségre 
és az ökoszisztémák egészségére, különö-
sen az agrikultúrákra. Ez a probléma „nyári 
szmog” néven is ismeretes. Ez az indikátor 
kg etilén egyenértékben van kifejezve.

• Fosszilis és nukleáris energia iránti 
összkereslet
Az energia iránti összkereslet a termék 
életciklusa során szükséges primer energia 
teljes mennyisége. Az energia származhat 
fosszilis, nukleáris, nap-, szél-, geotermikus, 
biomassza vagy vízenergiából. Az elemzés-
ben a módszer oly módon került adaptálásra, 
hogy csak a fosszilis és nukleáris energiából 
származó megújuló energiát vették számítás-
ba. Ez az indikátor MJ egyenértékben van 
kifejezve.

Hatásindikátor Egység „Bölcsőtől a gyárkapuig”
Cradle-to-gate

Bio PDO-alapú közvetítőközeg MPG-alapú közvetítőközeg

Abiotikus erőforrások kimerülése g Sb egyenérték 9,2 21,5

Savképződés g SO2 egyenérték 13,7 7,9

Eutrofi záció g PO4--- egyenérték 2,1 2,4

Klímaváltozás kg CO2 egyenérték 1,5 2,2

Ózonréteg csökkentés mg CFC-11 egyenérték 0,1 1,4

Fotokémiai ózonképződés g C2H4 0,8 1,0

Teljes fosszilis és nukleáris energiafogyasztás MJ egyenérték 33,7 52,4

Bio PDO-alapú közvetítőközeg MPG-alapú közvetítőközeg

Termék alacsonyabb hatással, több mint 20%-os különbség esetén

A 20% alatti különbség miatt nehéz megítélni, melyik termék nagyobb hatású

Termék nagyobb hatással, több mint 20%-os különbség esetén
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Termékek

A Duonett® D7-tel 
Ön is megőrizheti a központi fűtéses rendszerek hőcserélő teljesítményét és fenntarthatóságát!

A vízkőtelenítés kulcsfontosságú művelet a központi fűtési rendszerek hőcserélő teljesítményének és fenntarthatóságának megőrzése 
érdekében (3mm vízkő káros „szigetelést” eredményez, és akár 20%-os többletköltséget is okozhat a primer energiaforrások tekintetében).

Ugyanakkor a vízkőtelenítés hagyományosan komoly biztonsági előírásokat igényel.  Az általánosan alkalmazott anyagok erős, veszélyes sa-
vak, így védelemre van szükség a toxikus gázoktól és a bőrrel való érintkezéstől, és károsíthatják a berendezéseket (csövek, szelepek, stb.) is. 
Munkahelyi baleseteket  és a fogyasztókkal kapcsolatos jogvitákat eredményezhet.

A Duonett® D7 megoldásával a Climalife hőcserélők és háztartási melegvíz tartályok vízkő elleni kezelését kínálja hatékony és az 
üzemeltető számára biztonságos módon.

Szemben a hagyományos vízkőtelenítőkkel, a Duonett® D7 szelektíven oldja fel a vízkőt
a fémek és szintetikus anyagok károsítása nélkül:

 A hagyományos savas termékekhez képest könnyebb használat.
 Nem maró, és nem veszélyes osztályozású.
 Nem termel toxikus gázokat.*
 Nem igényel különleges védőfelszerelést.*
 Tiszta állapotban biológiailag lebomlik.
 
Hatékonyság a hőcserélő kapacitás fenntartásának szolgálatában:
A Duonett® D7 ebben is nagyon hatékony. 20°C–on egy liter termék 280 g vízkőt old fel. Keringtető szivattyú használatával gyorsan és fo- 
lyamatosan hat a berendezés működésének leállítása, és a csőrendszer összetevőinek károsítása nélkül. 

* További információért lásd a termékismertetőt és a biztonságtechnikai adatlapot.

A helyhez kötött szivárgásérzékelésre a Climalife a Murco MGD szivárgás érzékelőt ajánl-
ja, amely nagy teljesítményű és könnyen telepíthető.

Az F-Gáz Rendelet (842/2006/EK rendelet) kötelezővé tette Európában a 300 kg-t megha-
ladó halogénezett szénhidrogénnel töltött berendezések esetében a belső légtérellenőrzők 
használatát. Egyes országokban, így például Franciaországban előírt, akkreditált szakem-
berek által végzendő kötelező ellenőrzések száma a 30 kg-os és azt meghaladó töltésű 
rendszerek esetén a Murco MGD szivárgás érzékelő telepítésével felére csökkenthető 
(Francia Környezetvédelmi Törvénykönyv R-543-75-től R-543-123 cikk).

A Murco MGD érzékeli a hűtő- és légkondicionáló berendezésekben 
használt halogénezett szénhidrogén, valamint az NH3, CO2, és a szén-
hidrogének szivárgását is.  A kalibráló szett segítségével a helyszínen is 
elvégezhető az ellenőrzés.

A termékskála 1-6 szondás, 1 vagy 2 érzékelési küszöbbel, illetve a kapcsolódó 
1 vagy 2 hangjelzés szinttel rendelkező Murco MGD szivárgás érzékelőkből áll.  

• Az 1 érzékelési szintű Murco MGD lehetővé teszi a szivárgás érzékelést  egy 
maximális küszöbnél, amely nem léphető túl. A szondák számától függetlenül az 
1 érzékelési szintű Murco MGD csak egy hűtőközeget érzékel. A szonda típusát az 
érzékelendő hűtőközegnek megfelelően kell kiválasztani. Opcionális extrákkal, például ATEX 
(szikramentes) házzal. 

• A 2 érzékelési szintű Murco MGD egy maximális küszöb és egy alacsonyabb küszöb 
ellenőrzésére ad lehetőséget. A 2 érzékelési szintű Murco MGD szivárgás érzékelők (2 vagy 
több szonda esetén) különböző hűtőközegek érzékelésére alkalmas szondákkal szerelhetők fel. 

A küszöb 10 -10.000 ppm között állítható, az érzékelendő hűtőközeg és a szonda technológiájá-
nak függvényében (a biztonsági küszöb betartásával).

MURCO belső légtér-ellenőrző: megoldás helyhez 
kötött szivárgásérzékelésre

10 I Climalife contact n°4
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Evénements

23. Y-Szimpózium

2012. november 7-én Yverdon-les-Bains-ben 
kerül megrendezésre az ASF (Svájci Hűtős 
Egyesület francia nyelvű részlege) hűtős 
szimpóziuma.  Ez az esemény lehetővé 
teszi Svájc francia nyelvű részének hűtős 
szakemberei számára a találkozást, valamint 
a legújabb technológiák felfedezését és 
megvitatását. 

A Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások 
Országos Szövetsége 2012. november 14-16. 
között Zalakaroson, a Karos Spa hotelben 
tartja éves konferenciáját.
A Climalife standja az energiahatékonyság-
gal és a megújuló energiákkal kapcsolatos új 
termékeket mutat be.

Energies Froid Kiállítás
A termodinamikának szentelt következő 
regionális Energies Froid kiállítások helyszí-
nei:
- Strasbourg: 2012. szeptember 26 & 27, 
K Pavilon, B8 Stand
- Lille: 2012. november 14 & 15.
Regisztráljon már most és szerezzen 
ingyenes belépőt:
http://www.energiesfroid.com
Keresse Climalife értékesítési  képviselőjét és 
fedezze fel új termékeinket! 

A Climalife Oroszország Moszkvában 2 
kiállításon mutatja be teljes termékskáláját:  
- CHILLVENTA  ROSSIJA: 2013. február 
5-7., Stand B 23(12)
- CLIMATE WORLD: 2013. március 11-14., 
Stand 8 E18

2012. július 2-án a Climalife UK csapata a 
Green Court, Kings Weston Lane, Avon-
mouth-ban található új irodába költözött.
 
Allan Harper ügyvezető elégedettségét 
fejezte ki a költözéssel kapcsolatban, megje-
gyezve, hogy az új helyszín kedvezőbb mun-
kakörnyezettel jár a munkavállalók számára, 
amely az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás 
magas szintjét teszi lehetővé.

A Climalife UK csapata kész ügyfelek foga-
dására az új székhelyen.

Az új cím: IDS Refrigeration Limited, Green 
Court, Kings Weston Lane, Avonmouth, 
Bristol, BS11 8AZ.

Események

Climalife Contact: kiadja a Climalife, a Dehon group 
tagja
26, avenue du Petit Parc – F-94683 Vincennes cedex 
- Tel.: + 33 1 43 98 75 00 / Fax: + 33 1 43 98 21 51
• Felelős kiadó: Pierre-Etienne Dehon
• Főszerkesztő: Delphine Martin –
– E-mail: climalife.fr@climalife.dehon.com.
• Szerkesztők: Enikő Beke, Laura Haim, Sophie 
Fenain, Emilie Kugener
• Tervezés, kivitelezés: Elao

• Leányvállalatok: • Franciaország: dehon service SA 
(Menedzsment és Szolgáltatások) –
climalife.fr@climalife.dehon.com • Belgium/Luxemburg: 
dehon service belgium - climalife.be@climalife.dehon.com 
• Hollandia: dehon service nederland -
climalife.nl@climalife.dehon.com • Németország: dkf 
- climalife.de@climalife.dehon.com • Magyarország: 
Climalife kft – climalife.hu@climalife. dehon.com • 
Spanyolország: friogas – climalife.es@climalife.dehon.com 
• Egyesült Királyság: IDS Refrigeration Ltd -
climalife.uk@climalife.dehon.com • Svájc: prochimac – 

climalife.ch@climalife.dehon.com • Olaszország: dehon 
service italia - climalife.it@climalife.dehon.com • Skandinávia: 
dehon nordic service – climalife.se@climalife.dehon.com • 
Oroszország: Teknalys- climalife.ru@climalife.dehon.com• 
Export: galco – climalife.galco@climalife.dehon.com

• Fotók: Climalife
A cikkek teljes vagy részleges átvételekor jelölendő: „for-
rás: Climalife Contact”  ISSN 1263-5545

Bio Business / Venray - 2012. november 6, 
7 és 8. A Bio Business  az organikus gazdál-
kodás és táplálkozás iránt érdeklődőknek 
szervezett három napos rendezvény.
Olyan gazdálkodási módszerek és élel-
miszerek kerülnek bemutatásra, amelyek 
megfelelnek a környezetvédelmi jólét, a 
természet, a vidék és az állattenyésztés 
követelményeinek. Csatlakozzon hozzánk a 
658 standon.

DETAF / Venray - 2012. december 4, 5 és 6.
DETAF a megújuló energiai tervezés és az 
agro üzemanyagok kiállítása, melyen az 
ipari bioenergia és fenntartható ipar európai 
bemutatójára kerül sor. 
A kiállításon a következő témák kerülnek 
terítékre: a jövő számításba vétele és a 
környezetvédelmi szempontok fejlesztése. 
A Climalife első alkalommal lesz jelen az 
eseményen, és bemutatja Önnek megújuló 
energia megoldásait.

A hűtés, fűtés és klímatechnika nem-
zetközi vására, a Chillventa következő 
alkalommal 2012. október 9-11 között kerül 
megrendezésre Nürnbergben. 
Újdonság: idén a Chillventa egy nappal 
korábban, kedden kezdődik, és csütörtök 
este fejeződik be. 
A 6-os csarnok 330-as standján a Climalife 
teljes csapatát megtalálja. Jelentkezzen 
most HFO-kkal kapcsolatos előadásunkra, 
amely október 10-én szerdán 11:00-13:00 
óra között kerül megrendezésre a Nürnberg 
Kiállítási Központ kongresszusi központjá-
nak Kijev termében.
Email:  climalife.de@climalife.dehon.com

Svájc

Magyarország

Franciaország

Oroszország

Egyesült Királyság

Hollandia

Nemzetközi

Határidőnaplójába!

Climalife contact n°4 I 11

A Climalife Galco csapata várja Önt Dal-
lasban az AHR EXPO-n 2013. január 28-30. 
között (N° 261 stand).

Németország
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Climalife, közel Önhöz bárhol a világban!

Innovatív, fenntartható megoldások fejlesztője
hőtechnikai rendszerek számára

www.climalife.dehon.com
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Leányvállalatok és 
képviselők több, mint 17 
országban biztosítanak 
nemzetközi lefedettséget

14 üzem és logisztikai 
központ a kifogástalan 
szolgáltatási minőségért

Több, mint 200 lerakat 
Európa-szerte és disztri-
búciós hálózat a többi 
kontinensen
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