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Közvetítőközegek: halad-
junk a jó úton!
A hűtő- és fűtőberendezésekben használt 
közvetítőközegeket, közismertebb ne-
vükön a glikolokat az épületgépészek 
sokáig un. „commodity”-nek, vagyis 
különösebb meggondolás nélkül bárhol 
megvásárolható terméknek tekintették. 
Így nagy mennyiségben használtak ala-
csony minőségű közvetítőközegeket, ami 
műszaki problémákat okozott a berende-
zésekben. A problémák hatására romlott a 
közvetítőközegek általános megítélése a pia-
ci szereplők szemében, akik közül sokan azt 
a radikális megoldást választották, hogy nem 
használják többé azt rendszereikben. 

Márpedig a folyadékhűtők és a nape-
nergiás rendszerek fejlődése miatt nem 
kerülhető meg ezeknek a termékeknek az 
alkalmazása és nem használhatóak többé 
alacsony minőségű megoldások. 
A termékcsaládba vetett bizalmat tehát több 
lépésben helyre kell állítani. 

Hívjuk fel először is a felhasználók fi gyel-
mét a közvetítőközegek legfőbb előnyeire, 
vagyis a központi fűtéses és napener-
giás rendszerek fagyvédelmére, vala-
mint folyadékhűtő rendszerek esetén a 
jó hőátadó képességre! Emeljük ki azt a 
tényt is, hogy egy minőségi közvetítőközeg 
korróziós inhibitorokat tartalmaz, és lehetővé 
teszi a vizes rendszerek korróziójának korlá-
tozását! 

E termékek gyártóinak végleg el kell köte-
lezniük magukat a minőség és az innová-
ció irányában. A Climalife kebelén belül a mi 
esetünkben már évek óta így van ez, ezért 
tudjuk ma a növényi eredetű Greenway-t 
ajánlani. 

Összefoglalva, a piac szereplőinek a 
párbeszéden és a felelősségen alapuló 
összehangolt fellépésére van szükség a ha-
tékony és környezetbarát közvetítőközegek 
használatának elterjesztéséhez. Mindan-
nyian együtt, haladjunk a jó úton!

Jó olvasást!

Laurent Assoun
Lakossági- és Létesítménygazdálkodás
BU Manager

A szerkesztõ
levele

Európában még manapság is nagy 
zűrzavar uralkodik a használt 
közvetítőközegek (HKK) kezelése 
kapcsán. Minden ország a számára 

megfelelőnek tűnő módszert írja elő ártalmat-
lanításukra. 
A jogi szabályozással kapcsolatos rossz 
beidegződések és tévhitek közepette a Climalife 
a hatályos jogi szabályozás – a környezetvédel-
mi törvénykönyv R543-3-16. cikke és az 1999. 
január 28-i rendelet - alapján Franciaország-
ban alkalmazott módszer segítségével elemzi a 
helyzetet. 

Gyakorlati téren azt tapasztaljuk, hogy a jogi 
szabályozásra és a környezetre fi ttyet hányva 
túl sok használt közvetítőközeget juttatnak a 
természetbe. 

Fontosnak tartjuk felhívni a fi gyelmet a 
következőkre: 
• A glikolok szennyvíz-rendszerekbe (pl. csator-
nába) való engedése tilos. 
• A glikolok igen mérgezőek a szennyvíztisztító 
telepeken élő és hasznosan működő baktérium 
kolóniák számára
• A közvetítőközeget egy erre szakosodott tár-
saságnak kell lefejtenie. 
• A megsemmisítése speciális hulladékkezelő 
központokban történik. 

A bajok eredete:
A közvetítőközeg - molekuláinak hidrolízise és 
bomlása következtében - az idő előrehaladtával 
savassá válik. A lefejtett folyadék állapotától 
függetlenül veszélyes hulladéknak minősül, 
vagyis a felhasználó cégnek, mint a hulladék 
előállítójának a felelőssége gondoskodni – a 
hulladékról szóló 13 03 10 törvény használt ola-
jokról és közvetítőközegekről szóló rendelkezé-
sei értelmében – nyomon követéséről Sz-Jegy 
Hulladékkövető Jegy kibocsátásával, és azokat 
neki kell megfelelően kitöltve átadni a begyűjtő-
szállítónak vagy a megsemmisítőnek. 
Itt az ideje változtatni a rossz beidegződéseken 
és többé nem úgy tekinteni erre a vegyi anyag-
ra, mint egy háztartási cikkre. Vagyis minden-
képpen számolni kell a közvetítőközeg későbbi 
megsemmisítésének költségeivel és helyettesí-
téskor fi gyelembe kell venni a szakértők javas-
latait. 

Jogi szabályozás

Használt közvetítőközegek 
kezelése: tegyünk pontot a 
zűrzavar végére!
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                                                                     BTA

Egy termék biztonságtechnikai adatlapjának 
megismerése nem lehetőség, hanem jogi kötele-
zettség minden felhasználó számára.

Climalife Szolgáltatások: 

A Climalife kulcsra kész megoldást kínál a 

szakembereknek hűtő-, fűtő- és klímaberende-

zésekkel kapcsolatos ipari léptékű műveletek 

elvégzéséhez, mint például a közvetítőközegek 

és a szennyezett palackok visszanyerése 

és kezelése a hatályos jogi szabályozásnak 

megfelelően. 

További információért keresse a Climalife ke-

reskedelmi képviselőjét. 

Megjegyzés: ezen szolgáltatások Európában, 

pontosabban Franciaországban, Belgiumban, 

Hollandiában, Németországban és Magyaror-

szágon elérhetők.
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A kivitelezők
kérdeznek –
A szakértő válaszol: amit tudni
kell a közvetítőközegekről
Interjú Patrick Lê-vel, a Dehon Group közvetítőközegekkel
kapcsolatos műszaki segítségnyújtás vezetőjével.

Lê úr, ügyfeleink több 
mint 20 éve fordulnak 
Önhöz kérdéseikkel 
a közvetítőközegek 
helyes alkalmazásával 
és a karbantartással 
kapcsolatos taná-
csokért. Képzeljük 
magunkat a helyükbe 
és próbáljuk meg-

válaszolni a leggyakoribb kérdéseket*!

K: Fagyálló koncentrátumot szeretnék 
vásárolni, és én magam végezném el a 
hígítását.

P.L. : Azt tanácsoljuk, hogy használjon kezelt 
(ioncserélt) vizet, hogy a korrózióval szembe-
ni ellenállás biztosítása érdekében a lehető 
legkevesebb káros elem (klorid, szulfát, kar-
bonát, stb.) kerüljön be a rendszerbe. 
Minden szabványos korróziótesztet 33 térfo-
gat százalékos fagyállóval végeznek. Ezen 
koncentráció alatt a rendszerben jelenlévő 
korróziós inhibitorok mennyisége túl kevés, 
és így esetleg nem biztosítja a korrózió elleni 
megfelelő védelmet. Épp ezért azt javasoljuk, 
hogy függetlenül a fagyvédelem mértékétől, 
legalább 33 térfogat százalékos fagyállót 
használjon. Ez a koncentráció a fagyálló tí-
pusától függően -12-től -18°C-ig terjedő fagy-
pontot eredményez. 

K: Én magam végeztem el a fagyálló hígítását 
és a mért fagypont -17°C, pedig -20°C-nak 
kellene lennie.

P.L.: Minden kétséget kizáróan a szükséges 
fagyálló mennyiségét Ön a berendezésé-
nek elméleti térfogata alapján számolta ki. 
Tapasztalatunk szerint nagyobb térfogatú, 
5-6 m3 feletti berendezések esetén a térfogat 
elméleti számítása mindig 10 %-kal alacso-

nyabb a berendezés valós térfogatánál. 

K: Az általam készített vagy felhasználásra 
kész glikol, amely egy éve még -22°C-ig vé-
dett, ma már csak -18°C-ig véd.

P.L. : A fagyállók gyártásához felhasznált 
glikolok nem tűnnek el az idő múlásával. Az 
egyetlen kémiailag lehetséges magyarázat 
az, hogy vízhozzáadás történt a rendszerhez. 

K: Hűtőberendezésem rosszul működik, pár 
óra elteltével csökken a teljesítménye. 

P.L.: Két eset képzelhető el:
1., A glikol fagyáspontja túl közeli a párolgási 
hőmérsékletéhez. A fagypontjához közel a 
glikol viszkozitása jelentősen megnő és a 
glikol lamináris áramlása leáll. A hőcsere 
lecsökken és a glikol lassan megfagy a 
hőcserélőben. Egy glikol fagyáspontjának 
legalább öt fokkal alacsonyabbnak kell len-
nie a hőcserélőben elérhető legalacsonyabb 
hőmérsékletnél. 

2., A rendszerben jelentős iszapmennyiség 
található. Az iszap lerakódik a legnagyobb 
nyomásveszteségű és a leghidegebb helye-
ken, vagyis általában a hőcserélőben. Az 
egyetlen lehetséges megoldás tehát az 
újratöltés és a berendezés tisztítása vagy 
egy by-pass szűrő alkalmazása az iszaple-
rakódások ellen. 

K: Szeretném vízzel kitisztítani a berendezé-
semet fagyálló alkalmazása előtt

P.L. : Ha vizet tölt főleg acélból készült beren-
dezésébe, a leengedés után annak felülete 
korrodálódni fog. A glikol ezt követően fe-
loldja a rozsdát és iszap  képződik. Az iszap 
mennyisége egyenesen arányos a berende-
zés méretével.Vízzel való tisztítás esetében 

Dosszié
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a víz lefejtése és a glikol betöltése közti idő 
a lehető legrövidebb legyen. Ha arra kény-
szerül, hogy több napig vízzel feltöltve hagyja 
a berendezést vagy a tisztítást követően 
levegőn hagyja azt, használjon by-pass 
szűrőt azon oxidok eltávolítására, amelyeket 
a glikol biztosan felold. 

K: Adalékokat szeretnék a berendezésbe 
tölteni. 

P.L.: Az Ön által használt fagyállót a gyártó 
a fejlesztés során különböző vizsgálatoknak 
vetette alá. A korróziós inhibitor összetéte-
lét  számos teszttel elemezték és hitelesí-
tették. Ezért felesleges további termékek 
hozzáadása. Másrészről, egyéb termékek 
hozzáadásával azt kockáztatja, hogy a glikol 
összetevőinek egyensúlya felborul és a fagy-
álló korróziós inhibitorainak hatékonysága 
csökken.

K: Szeretném megismerni a berendezé-
semben lévő glikol élettartamát .

P.L.: Sajnálatos módon lehetetlen pon-
tos élettartamot meghatározni. Valójában 
a korróziós inhibitorok az idő múlásával a 
működési körülmények, a felhasznált anya-
gok és a galvanikus kapcsolatok függényé-
ben „használódnak el”. Kizárólag a glikol 
analízisével lehet felmérni a termék cseréjé-
nek szükségességét. 

* A jelen cikkben található információk kutatásaink és tapaszta-

lataink eredményei. Közlésükre jóhiszeműen került sor, azon-

ban a közlés részünkről semmilyen esetben nem jelent jótállást, 

illetve nem alapozza meg a felelősségünket azok tartalmáért, 

különösen abban az esetben nem, ha harmadik személyek 

jogainak megsértésére kerül sor, illetve amennyiben termé-

keink felhasználói nem a hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően járnak el. 
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Dosszié

K: Kék fagyállót töltöttem a berendezésembe, 
és a folyadék jelenleg sárgás színű.

P.L.: A fagyállókban használt színezékek 
szerves molekulák. A szín megváltozhat 
a hőmérséklet és a rendszerben található 
fémoxidok hatására. Ez a színváltozás nem 
jelenti feltétlenül azt, hogy a termék már nem 
hatékony. 

K: X fagyállót szeretnék tölteni a berendezé-
sembe, amely olyan fagyállót tartalmaz, ami-
nek már nem emlékszem az eredetére.

P.L.: A fagyállók általában elegyednek 
egymással, ami azt jelenti, hogy ha összeke-
verjük őket, akkor homogén oldatot ka-
punk; kivéve, ha különböző glikol bázisú 
közvetítőközegekről van szól (MEG, MPG,..). 
Azonban ez nem jelenti azt, hogy a fagyállók 
kompatibilisek is egymással. Két különböző 
fagyálló különböző formulájú korróziós inhibi-
tort tartalmaz. Elegyük a korróziós inhibitorok 
olyan keverékét eredményezi, amely tulaj-
donságait nem ismerjük. Mindenekelőtt azt 
javasoljuk, hogy ellenőrizze a rendszerben 
jelenleg található glikolt annak értékelésére, 
hogy szükség van-e a teljes lecserélésére. 

K: Tiszta glikolt szeretnék használni, mivel az 
olcsóbb, mint a fagyálló. 

P.L. : Figyelem, a tiszta glikol nem tartalmaz 
korróziós inhibitorokat. Egy ilyen vizes oldat-
tal rendszere számottevő korrodálódását 
kockáztatja. Még ha a csövek rozsdamentes 
acélból készültek is, ha egy másik ötvözet 
is jelen van a berendezésében (pl. réz a 
hőcserélőben), akkor galvanikus kapcsolat 
jön létre, mely esetben nem tudjuk, melyik 
ötvözet véd a másikkal szemben. 

K: Galvanizált acélt szeretnék használni a 
csövezéshez. 

P.L. : Figyelem, a galvanizált acélban találha-
tó cink megvédi az acélt a korróziótól nedves 
levegőben. Ugyanakkor a cink inkompatibilis 
a glikolokkal. A glikol „lemarja” a galvanizált 
acélt, és  dugulást okozó iszap (cinksó) rakó-
dik le, amely eltömíti a berendezésben talál-
ható szűrőket. 

K: És milyen következményekkel számoljunk 
napenergiás alkalmazásokban? 

P.L.: Napenergia alkalmazása esetén a 

közvetítőközeg igen magas hőmérsékletnek 
lehet kitéve (több mint 150 C°). Ilyen 
hőmérsékleten a glikol molekulái bomlásnak 
indulhatnak, amely a folyadék savasodása  
következtében elsődlegesen az antikorró-
ziós védelem csökkenését vonja maga után. 
A közvetítőközeg rendszeres ellenőrzése 
erősen ajánlott, akár egyszerű pH-szint 
mérés által is. Megjegyezzük ezen túl, hogy 
a pH mérő csíkok (lakmusz papírok) nem 
megfelelők ezekhez a mérésekhez, így pH-
mérő alkalmazása ajánlott. A pH ellenőrzés 
egy éves gyakorisággal történő elvégzése 
teljesen megfelelő. A bomlás kockázatának 
csökkentése érdekében esetleg körülnézhet 
más közvetítőközegek között is, amelyek 
már nem glikolt, hanem közel hasonló mole-
kulát tartalmaznak, amely termikus stabili-
tása nagyobb. A végső kockázat a termék 
„elkátrányosodása” abban az esetben, ha a 
folyadék keringése leáll és a kollektorok nem 
működnek. Erre az esetre léteznek speciális 
termékek a kollektorok tisztítására és meg-
mentésére. 

Köszönjük Lê úr !

Támogatott növekedés a 
megújuló energiák terén az 
Egyesült Királyságban
Az Egyesült Királyság igen ambiciózus célkitűzésekkel kötelezte el magát, hogy a
közeljövőben csökkentse a széndioxid kibocsátását: 2020-ig 34%-kal csökkentik a széndioxid
kibocsátást az 1990 óta vállaltakhoz képest, 2050-ig pedig 80%-os csökkenést kell elérniük.

Egyrészről számos cég szeretné elérni ezeket a
célkitűzéseket a következő évtizedben, és ezért alaposan
elemzik széndioxid lábnyomukat. A háztartásokat is
ösztönzik energiafogyasztásuk csökkentésére.
Másrészről, az Energia- és Klímaváltozásügyi Miniszter
különböző programokat hirdetett meg, mint például a
megújuló energiák felhasználására való ösztönzés
(Renewable Heat Incentive) és a «Green Deal», amelyek
szintén a környezeti hatások csökkentését célozzák.

Ezek az erőfeszítések megnyitják az utat a közvetítőközegekkel működő hőszivattyús technológiák és napenergiás alkalmazások 
elterjedt használatához. Petrolkémiai termékek helyett Bio közegek, például a növényi eredetű Greenway alkalmazása logikus 
lépés a szakemberek számára az energiaköltségek és a széndioxid lábnyom csökkentésére irányuló szándékuk megvalósítására.
 
A Climalife már egész Európában képes Greenway termékskálája szállítására. Az Egyesült Királyságban az ilyen típusú termékek 
növekvő használatára már 2012-ben is számítani lehet. 
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Esettanulmány

Németország legna-
gyobb természetes
síugrósánca Thermera R-rel hűti pályáját
A Fekete-erdőben lévő Hochfi rst-i síugrósánc egyike a nemzeti és nemzetközi sí-
ugróversenyek legjelentősebb helyszíneinek. A síugrás körülményeit egy eredeti 
hűtési megoldással optimalizálták. 

KERESKEDELEM

Annak érdekében, hogy Titisee-Neus-
tadt síugró terepe versenyképes ma-
radhasson a többi helyszínhez képest 

és az ugrás feltételei javuljanak, a Hoch-
fi rstschanze hűtőrendszerrel szerelte fel a 
lesiklólejtőt. 

A kihívás lényege egy korábban 
nagy alapterületű raktárban használt 
hűtőegységnek az igen különleges követel-
ményekhez való adaptálása volt. 

A rendszer átalakítási költségeinek minima-
lizálása érdekében a lehető legtöbb meglévő 

alkotó- és ellenőrző-elemet meg kellett tar-
tani.
Továbbá a sportág magas szintű köve-
telményeinek kielégítése érdekében jó 
minőségű jég létrehozását kellett biztosítani 
a lesiklólejtőn.  

Ezekkel az igényekkel kereste meg Joa-
chim Häfker, a Neustadt-i Síklub főtitkára 
a Gundelfi ngenben található Heinz Moritz 
GmbH céget, amely 49 éve tervez és épít 
hűtéstechnikai berendezéseket. A projekt 
megvalósítása a régió egyéb társaságaival 
együttműködésben, valamint a síugrósánc 
csapatának önkéntesei segítségével zajlott. 
A Neustadt-i síklub számára az is kiemelten 
fontos volt, hogy a hűtőrendszerben alkalma-
zott közvetítőközeg környezetbarát legyen.
 
A lesiklólejtőre egy önálló hűtőszőnyeget 
terveztek és építettek, amely két és fél  ki-
lométernyi, 18 sorban elhelyezett és 6000 
darab kábelkötegelővel fémhálóra rögzített 
csövet tartalmaz. A folyadékhűtő központja
3 S6J-16.2. kétlépcsős Bitzer kompresszor-
ból áll. Az alkalmazott szivattyú a 6000 W 
teljesítményű, 40 méter emelőmagasságú, 
ETALINE (20 000 m³/h) márkájú szivattyú. A 
berendezés térfogata 1200 liter.

A központi kérdés a jég minősége. A sí-
ugrósáncon a jég nem lehet se túl kemény, 
se túl puha. Ráadásul kerülni kell minden 
felmelegedést és a repedések megjelené-
sét is. Ez azt jelenti, hogy az uralkodó me-
teorológiai adottságokat mindenféleképpen 
fi gyelembe kell venni. A hőmérséklet és a 
fi zikai jellemzők magas szintű követelményei 
miatt a Thermera R közvetítőközegre és az
R-404A hűtőközegre esett a választás. A 
Thermera R-t lemezes hőcserélő segítségé-
vel -2 °C-ról -15 °C-ra hűtik. 

A nagyon változékony körülmények miatt 

gyakran változó hűtőteljesítmény-igény 
szabályozására és ellenőrzésére E CAREL 
E3V45ASR00 típusú elektronikus adagoló és 
CAREL pCO2/IR típusú automata szolgál.

A Climalife környezetbarát közvetítőközege, 
a  betain bázisú Thermera R fi zikai jellemzői 
és környezetbarát jellege által a síugrósánc 
vezetőinek minden kívánsága teljesült.  A 
cukorrépából származó termék segítségé-
vel ökológiai kockázat nélkül biztosítható a 
hűtőközeg kívánt hőmérséklete, és -35°C-ig 
fagyvédelmet nyújt. A berendezés automa-
tikus szabályozása és optimalizálása Testo 
érzékelők révén zajlik, amelyek ellenőrzik és 
felügyelik a berendezés különböző részeinek 
hőmérsékletét. 

A Neustadt-i síklub számára a lesiklólejtő 
közvetett hűtőrendszerének megvalósítása 
egy eredeti, környezetbarát, gazdaságos és 
ideális megoldást jelent a síugrás magas 
szintű feltételeinek biztosításához. 

Társaság: Heinz Moritz GmbH
Tevékenység: Hűtőrendszerek
tervezése, forgalmazása és építése
Elhelyezkedés: Gundelfi ngen – 
Németország
Alapítás dátuma: 1964
Alkalmazottak száma: 14

Balról jobbra

- Joachim Häfker (Főtitkár)

- Ernst Simon    (Létesítmény-vezető )

- Niklas Moritz   (Heinz Moritz GmbH)

- Mathias Schlegel (Építésvezető)

- Thomas Moritz     (Heinz Moritz GmbH)
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Esettanulmány

Greenway® Solar és a De Dietrich 
napenergiával fűtenek egy
sportlétesítményt!
Saint-Antonin le Val, 2011. szeptember 20.
A bájos kis dél-franciaországi falu, Saint-Antonin önkormányzata elhatározta, hogy ötvözi a tradíciót 
a modernnel, hogy polgárainak jövőbe mutató, minőségi közszolgáltatást nyújtson. A település egy 
minőségi komplex sportlétesítménnyel rendelkezik, amelyben a diákok és a helyi lakosok számára 
szabadtéri uszoda és tornaterem áll rendelkezésre. Amikor szükségessé vált a fűtési rendszer 
felújítása a régi kazánok cseréje miatt, akkor lehetőség nyílt a völgy különleges napsugárzási 
adottságainak kiaknázására. 

A BE CD2I részéről Olivier Delhomme 

végezte a hőszükséglet számításokat, 

melyek lehetővé tették a helyiségek 

komfort-fűtése, a két épület zuhanyzóinak 

használati meleg vízzel (HMV) való ellátása és a külső 

medencék vizének felfűtése által alkotott rendszer 

optimális méretezését. Saint-Antonin polgármestere a 

berendezés felújításával a klímagépészettel foglalkozó 

Bourrié céget bízta meg, mely a főként Tarn et Garonne 

térségben aktív, 450 munkavállalót foglakoztató Clima-

ter Egyesülés tagja.

LÉTESÍTMÉNY-GAZDÁLKODÁS

A Bourrié cég napenergiában együttműködő 
partnereiként a De Dietrich Thermique* és a 
Tereva Montauban szállította a szolárrend-
szert.

A rendszer tartósságát, a túlmelegedés el-
leni védelmet és a környezetvédelmet szem 
előtt tartva közvetítőközegnek, vagyis a 
napenergiás berendezés igazi „vérének” a 
Greenway® Solart és előnyeit választották.

Magas hőmérsékleten tapasztalt csekély 
tágulása miatt a lehető legkisebb tágulási tar-
tályra volt csak szükség, ami csökkentette a 
berendezés általános költségét. 

Alexandre Priquet (Bourrié) szerint: „ez a 
közvetítőközeg nagyon stabil, nem tapasz-
taltunk semmilyen nyomásnövekedés okoz-
ta hibát a rendszerben. Kedvező műszaki 
jellemzőin túl növényi eredete további előnyt 
jelent a berendezés egésze számára.”

*nemzetközileg elismert fűtési rendszer gyártó, a BDR Thermea 

Group tagja, amely a harmadik legnagyobb fűtési rendszereket 

gyártó európai csoport.

6 I Climalife contact n°3

A nyáron tapasztalható magas hőmérsékletekkel 

szembeni ellenállása miatt 2011 májusa óta a De Die-

trich minden közösségi napenergiás rendszerének 

esetében a Greenway® Solar-ba helyezte bizalmát, 

így kerülve el a monopropilénglikol használatakor 

tapasztalt gyorsuló lebomlást.  A Greenway® Solar 

dilatációja és lebomlási sebessége 150°C-on négyszer 

kisebb,  így a De Dietrich olyan berendezéseket 

választhatott, amelyek karbantartási költsége alacso-

nyabb és amelyek környezeti hatásokkal szembeni 

ellenálló képessége sokkal jobb. Az ügyfelek számára 

ez a minőség és teljesítmény biztosítéka, a Climalife 

számára pedig a bizalom záloga!

A Bourrié társaság által ajánlott és az önkor-
mányzat által jóváhagyott projekt a következő 
volt: egy automata által kezelt kettős rend-
szer, ami lehetővé teszi megfelelő 
mennyiségű hő szállítását az egyik vagy má-
sik épület szükségletének és nyitva tartásá-
nak függvényében. 

A meleg vizet elsősorban a rendszerszabály-
zó által vezérelt napenergiás rendszer ter-
meli. 

A fűtési rendszer adatai : 

• 350 kW-os pellet kazán,
• 65 m² síkkollektor, 24 db Dietrisol Pro C 250   
Régulation Deltasol E napkollektor,
• 750 l-es puffertartállyal ellátott átfolyós 
rendszerű HMV kombitartály,
• 2 darab 4000 l-es tárolótartály
(lásd a képet),
• 150 l Greenway® Solar.

Társaság: Bourrié – Climater 
Egyesülés
Tevékenység: Épületgépészet – 
Építés- Csőszerelés
Elhelyezkedés: Caussade – 
Tarn-et-Garonne (82) - Francia-
ország
Alapítás dátuma: 1946
Alkalmazottak száma: 25
http://www.groupe-climater.com
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Esettanulmány

A CIAT a Greenway®-t
választotta a
CRISTOPIA épületében található új
rendszer-demonstrációhoz
A CIAT Group  leányvállalata,  a CRISTOPIA Energy Systems dél-franciaországi Vence-ban 
található felújított épületeiben CRISTOPIA STL hőenergia-tárolót tartalmazó, HYSYS és Pôle 
Energie rendszer demonstrációkat installált és helyezett üzembe . 

Ez a « show room » egy működő típusberendezést mutat be az ügyfeleknek, integrátoroknak, 
mérnöki irodáknak és mindazoknak, akiknek 500 kW-ot meghaladó hűtőteljesítményre van 
szükségük, főként a létesítménygazdálkodás terén.  A Pôle Energie-t Cristo’Control2 szabá-
lyozza, a Komfort Egységeket és a dupla fl ux központot pedig egy Easy CIATControl felügyeli.

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

A HYSYS egymáshoz optimalizált 
termékek kombinációjából álló 
moduláris rendszer, amely célja a 
belső levegő minőségének, az em-

berek komfortérzetének és az épületek ener-
getikai optimalizálásának biztosítása. A Pôle 
Energie összehangolja a fejlett technológiá-
kat az alacsony fogyasztási időszakban meg-
valósított  hőtárolás koncepciójával, lehetővé 
téve a hideg és meleg víz lehető legalacso-
nyabb költségű termelését a környezeti hatá-
sok korlátozásával egyidejűleg. 

A 2011 júniusa óta működő berendezés részei 
egy Aquaciat hőszivattyú (hűtőteljesítmény 
61 kW, fűtési teljesítmény 50 kW, felvett 
teljesítmény 21 kW) CRISTOPIA hűtési 
energiatárolóval, Cristo’Control2 intelligens 
vezérlő és ellenőrző rendszer, Floway kettős 
hővisszanyeréses légkezelő központ, CIAT 
komfort egységek, valamint a számítógépte-
rem részére egy Expair precíziós klímamo-
dul.

A hidegenergia-tárolás lényege a hűtési ener-
gia elraktározása azokban az időszakokban, 
amikor az épületek hűtési szükséglete ala-
csony, főként éjszaka. A hűtési energia ter-
melésének 24 órára történő elosztásával 
lehetővé válik az energiafogyasztási költsé-
gek csökkentése és a berendezések jobb 
méretezése. Az alkalmazott közvetítőközeg  
a Greenway, egy „zöld” közvetítőközeg, 

amelynek fő alkotója a 100%-osan növényi és 
megújuló alapanyagokból előállított 1,3 pro-
pán-diol. A CIAT az energia és széndioxid 
lábnyomának köszönhetően választotta a 
Greenway-t , ugyanis az kétszer alacso-
nyabb a folyamatosan dráguló, petrolké-
miából származó MEG / MPG (monoetilén 
glikol, monopropilén glikol) termékekéhez 
képest.

A Cristo’Control2, a Pôle Energie igazi „agya” 
kezeli az összes paramétert a Pôle Energie 
globális energiahatékonyságának egész év 

folyamán történő optimalizálása érdekében. 
A berendezés felügyelete helyben és távfelü-
gyelet útján is biztosított. A CRISTOPIA a MI-
NOSTOC kutatási projekt kísérleti platform-               
jaként használja a berendezést. Minden 2 
m3-es tartály 2450 darab kapszulát tartalmaz, 
tartályonként összesen körülbelül 1150 liter 
fázisváltó anyaggal (MCP). A Cristo’Control2-
ben alkalmazott műszerek lehetővé teszik a 
berendezés teljesítmény- és energiaparamé-
tereinek mérését, valamint az STL tartályok 
(rejtett hőt tároló tartályok) feltöltésének/
kimerülésének elemzését.

Climalife contact n°3 I 7
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Eljárások

Közvetítőközeg know-how
A formulázástól a gyártásig:
a teljes folyamat ellenőrzése

„Közvetítőközeg üzemeink teljesítménye”:

Eljárás 5 lépésben: 

1/ Formulázás

2/ Megfelelőségi teszt (teljesítmény)
Miután véglegesítették, különböző kritériumok 
alapján tesztelik a formulát :
- Vizuális tisztasága: tisztának kell maradnia, 
lerakódás nélkül.
- Hideggel szembeni ellenállás: fagypontja az 
igénynek megfelelő legyen. 
- pH, sűrűség, alkáli tartalom.
- AFNOR/ASTM szabvány szerinti tesztek.

3/ Gyártás: 

A laboratórium által megadott műszaki spe-
cifi kációk és technológiai utasítás alapján 
megkezdődik a gyártási folyamat.

A
Dehon Group 1979-ben kezdte 
meg a gépjárművekben alkal-
mazott fagyállók gyártását, 
miután az Ugine-Kuhlmann 

társaságtól megvásárolta a formulázásra 
vonatkozó szabadalmaikat. 

K+F laboratóriumunk hamarosan újabb 
formulákat fejlesztett ki a hűtő- és 
fűtőberendezések számára monoetilén 
glikol (MEG) és monopropilén glikol (MPG) 
bázisú megoldások teljes skálájával.

Szembe nézve a jogszabályi és környezetvé-
delmi elvárásokkal folyamatosan fejlesztése-
ket végzünk a formulázás és a gyártás terén. 

8 I Climalife contact n°3

A gyártó automata adatbázisába táplált for-
mula (3. fotó) egy keverőtartályban (2. fotó ) 
kerül legyártásra, az összetevők (pl. MEG,
ioncserélt víz, inhibitorok) szükséges meny-
nyiségének pontos betartásával. A színezék 
a minőség-ellenőrzés után kerül hozzáa-
dásra. Ipari egységeink minőségi gyártást 
garantálnak Önnek az optimális biztonsági 
feltételek között.

Például a korróziós inhibitor bóraxot, amelyet 
az Európai Vegyianyag Ügynökség nemrég 
vett fel a Különös Aggodalomra Okot Adó 
Anyagok Jelöltlistájára, teljesen száműztük 
összetevőink közül, hogy elébe menjünk 
a jogi szabályozásnak, amely bizonyosan 
engedélyhez fogja kötni a felhasználását. 
Kihasználtuk a váltásból adódó lehetőséget, 
így inhibitoraink már teljes mértékben 
szerves anyagokból állnak, hatékonyabbak 
és tartósabbak lettek. 

- 3 engedélyezett ipartelepen történik a gyártás: St Priest (Rhône-Alpes,
  Franciaország), Passy (Haute Savoie, Franciaország) és St Niklaas (Belgium)
- Teljes termelőkapacitás: 60.000 tonna
- Raktározási kapacitás: 2.500 tonna
- Szabvány: ISO 9001
- Disztribúciós hálózat: Európa és nemzetközi

4/ Minőség-ellenőrzés

A gyártási folyamat végén szisztematikusan 
mintavételre kerül sor (4.fotó), hogy a labo-
ratóriumban megvizsgálhassák a specifi ká-
cióknak való megfelelőséget:
- vizuális megjelenés 24 óra elteltével,
- alkáli tartalom és pH gyártási adagonként
(5. fotó),
- fagyáspont meghatározása refraktometriás 
méréssel,
- sűrűség.
A nyomon követhetőség érdekében min-
den egyes mintát egy hónapig, tartályau-
tós gyártás esetén 6 hónapig megőriznek. 
Megfelelőség esetén a termék tároló tartályba 
kerül, ahol beadagolják a színezéket, majd 
onnan a kívánt csomagolásba töltik (6. kép). 
Meg nem felelőség esetén a terméket vissza-
tartják. A Minőségbiztosítási osztály a labora-
tórium feladata a hiba okának felderítése. 

Ők pedig megteszik a szükséges ajánlásokat 
a keverék kijavításához és véglegesítéséhez. 

5/ Csomagolás - Logisztika

A csomagolás a típus és a tervezett igény 
szerint történik. A 20 literes kannától a 20 
tonnát meghaladó tartályautóig számta-
lan lehetőség áll rendelkezésre. Logisztikai 
osztályunk biztosítja Önnek a pontos kiszál-
lítást, valamint a használt anyagok vissza-
nyerését. 
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Réz ± 2 [ -5 ; +5 ] [ -10 ; +10 ]

Hegesztés ± 4 [ -5 ; +5 ] [ -30 ; +10 ]

Sárgaréz ± 2 [ -5 ; +5 ] [ -10 ; +10 ]

Acél ± 1 [ -2,5 ; +2,5 ] [ -10 ; +10 ]

Öntöttvas ± 2 [ -4 ; +4 ] [ -10 ; +10 ]

Alumínium ± 8 [ -10 ; +20 ] [ -30 ; +30 ]

Fémek Tömegveszteség
(mg/mintalap)

NF R 15-601
szabvány határértékei

ASTM D 3306
szabvány határértékei

Példa főzőpoharas mérésre Friogel® Neo esetén: 

Eljárások

Climalife contact n°3 I 9

Minden formulánk megfelel az ASTM és AFNOR 
szabványoknak
A nemzetközi közvetítőközeg-piac szükség-
leteinek kielégítése érdekében a Climalife 
kutatási és fejlesztési laboratóriumok az 
ASTM* és az AFNOR** szabványoknak való 
megfelelőség szempontjából elemzik for-
muláink teljesítményét.

Forgalomba hozás előtt formuláinkat 
szisztematikusan ellenőrizzük a szab-
ványok tükrében. De mik is ezek? 

A jó közvetítőközeg választása mindenekelőtt 
egy olyan minőségi terméket takar, amely 
kompatibilis a hőtechnikai berendezésekben 
alkalmazott különböző anyagokkal. 

A korróziós és az elasztomerekkel való kom-
patibilitási tesztek alapvető fontosságúak. 

1/ Korróziós teszteket végeznek az 
összes olyan anyaggal, amelyekkel rend-
szerint találkozhatunk a berendezésekben 
(réz, forrasztás, acél, sárgaréz, alumínium, 
öntöttvas…), kétféle módszerrel: főzőpoharas 
mérés és melegített fémlapos teszt. 

- Főzőpoharas mérés: 
A fémmintákat 336 órán keresztül 88°C-os 
közvetítőközeg oldatba merítik (ASTM). Az 
antikorróziós jellemzőket a teszt előtti és utá-

ni tömeg összehasonlításával értékelik. Min-
den tesztet minden fém esetében háromszor 
végeznek el. 

A főzőpoharas mérések eredményei meg-
találhatók a műszaki adatlapjainkon.

- Melegített fémlapos teszt: 
Minden egyes fém mintalapot közvetítőközeg 
oldatba merítenek magasabb hőmérsékleten, 
130-150°C között, 168 órás időtartamon ke-
resztül.

A közvetítőközeg jóváhagyásának feltétele, 
hogy a kezdeti tömegéhez képest a teszt vé-
geztével nem tartalmazhat egy milligrammnál 
több korróziót (tömegveszteség).

2/ Elasztomerekkel való kompatibilitás *** 
A szokásos elasztomereket, például a butil 
gumit, a nitril gumit és a polipropilént be-
merítéses vizsgálattal, adott hőmérsékleten 
elemzik. A teszt előtt és után az elasztome-

rek térfogatváltozását és deformációnak való 
ellenállását mérik. 
*ASTM (D 1384) nemzetközi szabvány és NF R 15-602-7 fran-

cia szabvány

** ASTM D 4340 és NF T 15-602-8 francia szabványok

*** AFNOR NFT iso 1817 elasztomerekkel való kompatibilitás

Szabvány hivatkozások: AFNOR NF R 15-602-7 / ASTM D 1384
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Termékek

Friogel Neo : 
az élelmiszeriparban az egyik leggyakrabban alkalmazott közvetítőközeg
Ha a közvetítőközeges rendszer előnyei már ismertek (alacsonyabb hűtőközeg-töltet és szivárgási kockázat, egyszerűbb karbantartás, stb.), 
akkor még meg kell találni rendszere számára a megfelelő közvetítőközeget. A Friogel Neo a francia Egészségügyi Főigazgatóság által engedé-
lyezett, monopropilén-glikol bázisú formulájának köszönhetően megfelel az ipari, különösen az élelmiszeripari alkalmazások követelményeinek.
 
Ügyfeleink hosszú évek óta használják Európában mindenütt, így a Friogel Neo egyike a közvetítőközeg termékskálánk legfontosabb termé-
keinek.

A Friogel Neo-ban található szerves korróziós inhibitorok kiváló védelmet nyújtanak a berendezésben található 
fémek korróziója ellen, valamint védenek a vízkő, a rozsda és az oxidáció ellen. 
A szerves inhibitorok a csőfal korrózióval érintett részein képeznek vékony, molekuláris fi lmréteget, ami 
optimalizálja a hőátadást a hagyományos inhibitorokat tartalmazó összetevőkhöz képest. 
Az inhibitor nem reagál kémiailag, nem bomlik le az idő múlásával.
A Friogel Neo különböző koncentrációban és csomagolásban kapható. 

Válassza a Friogel Neo-t, mert: 
  Kiváló fagyvédelmet nyújt.
  Kompatibilis az alkalmazási területtel (élelmiszeripar).
  Formulája az idő múlásával is stabil marad.

A napenergiás rendszerek legnagyobb problémájával, a túlmelegedéssel szembeni küzdelem jegyé-
ben a Climalife két új megoldást ajánl a javításra és a megelőzésre!
Találkozott már olyan berendezéssel, amelyben az (MPG bázisú) közvetítőközeg bomlása által 
képződő lerakódások miatt az áramlás csökkent, vagy ami még rosszabb, leállt? A Climalife a 
következőket határozta el:

• A beruházás többletköltségeinek elkerülése érdekében a napkollektorok cseréje nem merül 
fel lehetőségként.
• A túlmelegedés kockázatai nem jelentkeznek automatikusan, ha a megfelelő 
közvetítőközeget választjuk.

Javítás a SolRnett-tel:
Ennek érdekében K+F részlegünk kifejlesztette a SolRnett-et,
ezt a speciális, felhasználásra kész új tisztítószert az áramlás
helyreállításához és a rendszer újraélesztéséhez!

• Már szobahőmérsékleten is hatékony
• Nem habzik, könnyen kiöblíthető.
• Kompatibilis a rendszer anyagaival.
• Egyszerű alkalmazás keringető szivattyú segítségével.

Megelőzés Greenway® Solar-ral:
A 100% növényi eredetű bio propándiol bázisú közvetítőközegek első európai forgalmazójaként a 
Climalife a Greenway®  Solar megoldását emeli ki, amely egyedülálló a piacon abból eredően, hogy 
a hagyományos monopropilén glikolokhoz képest egyértelmű műszaki előnyökkel bír:

• 150°C-on négyszer alacsonyabb lebomlás.
• 100°C-on háromszor alacsonyabb dilatáció.
• Műszaki jellemzők nagy stabilitása.

A Greenway® Solar-ral a túlmelegedés kockázatai minimalizálhatók, és megnő az élettartam. 
Használja ki ezt a lehetőséget és ajánlja ügyfeleinek is!

Kérje termékismertetőinket a Climalife kereskedelmi képviselőjétől vagy emailben:
climalife.hu@climalife.dehon.com

Fedezze fel napenergiás kínálatunkat:
SolRnett + Greenway® Solar 
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Evénements

Az IDS Climalife részt vesz a 2012. március 
13. és 15. között Birminghamben rendezett 
ipari hűtés és légkondicionálás kiállításon – 
19. csarnok F43 stand.

Idén is Yverdon-les-Bains-ben kerül megren-
dezésre az ASF (Svájci Hűtős Egyesület fran-
cia nyelvű részlege) hűtős szimpóziuma 2012 
november 7-én. Ez az esemény lehetővé 
teszi Svájc francia nyelvű részének hűtős 
szakemberei számára a legújabb technoló-
giák felfedezését.

La Mostra Convegno

A Climalife jelen lesz ezen a nemzetközi, 
hűtő-, fűtő- és klímatechnikai szakembe-
reknek rendezett kiállításon, 2012. március 
27. és 30. között Fiera Milano-ban, a 24-es 
csarnok F02 standján.

Események

Climalife Contact: kiadja a CLIMALIFE,

DEHON group 26, avenue du Petit Parc -

FR - 94683 Vincennes cedex -

Tél: + 33 1 43 98 75 00 /

Fax: + 33 1 43 98 21 51

Felelős kiadó: Pierre-Etienne Dehon 

Főszerkesztő: Delphine Martin –

E-mail: contact@climalife.dehon.com. 

Szerkesztők: Emilie Kugener, Romain Viry, Sophie Fenain.

Tervezés, kivitelezés: Elao

• Leányvállalatok: • Franciaország: dehon service SA (Me-

nedzsment és szolgáltatások) - contact@climalife.dehon.com • 

Belgium -Luxemburg : dehon service belgium - dehonservice.

be@climalife.dehon.com • Hollandia: dehon service nederland 

- dehon.nl@climalife.dehon.com • Németország: dkf - infodkf@

dehon.com • Magyarország: Climalife kft – climalife.hu@cli-
malife.dehon.com • Spanyolország: friogas - administracion@

friogas.es • Egyesült Királyság: IDS Refrigeration Ltd - marke-

ting@idsrefrigeration.co.uk • Svájc: prochimac - secretariat@

prochimac.ch • Olaszország: dehon service italia -

climalife.it@climalife.dehon.com• Skandinávia: dehon 
nordic service - k.nilsson@dehon.se • Oroszország: 
Teknalys - info.ru@climalife.com • Export : galco - info@
galco.be

• Képek: Climalife, CIAT, De Dietrich, Shutterstock n° 
29414125, Fotolia n° 9893314, n° 1395694, n° 513555, 
n° 11037735, n° 21657682, IStockPhotos n° 5664860.

A cikkek részleges vagy teljes átvételekor jelölendő: 
„Forrás: Climalife Contact” - ISSN 1263-5545. 

Jelen lesz Keszthelyen 2012. március 22. és 
23. a „Megújuló energiaforrások és a HLH 
ágazat” konferencián. 
A Climalife éves szimpóziumát 2012. már-
cius 28-án tartja. Az érintett témák közül: 
kutatás és fejlesztés a hűtőközegek terén; 
a megfelelő közvetítőközeg kiválasztása; 
hűtőközeges rendszerek belső tisztítása. 
További információk:
climalife.hu@climalife.dehon.com

Installatie Vakbeurs

Jegyezze fel a következő épületgépészeti 
kiállítás az „Installatie Vakbeurs ” dátumát! 
Ez a szakmai kiállítás nyugodt és barátságos 
környezetben mutatja be Önnek a szektor 
legújabb fejlesztéseit és újdonságait.

Installatie Vakbeurs / Klimaatvak Gorinchem  
2012. március 13-14-15.

Installatie Vakbeurs / Hardenberg 
2012. szeptember 11-12-13.

Idén először vesz részt a Climalife az 
Innovative Building kiállításon, mely inno-
vatív, hatékony, intelligens és fenntartható 
épületekről szól. A kiállításra 2012. április 
3-5. között kerül sor Párizsban – Porte de 
Versailles– 4. csarnok.

Energies Froid kiállítás
A termodinamikának szentelt következő 
regionális Energies Froid kiállítások helyszínei: 
- Strasbourg: 2012. szeptember 26-27.
- Toulouse: 2012. november 14-15.
Regisztráljon már most és szerezzen ingyenes 
belépőt: 
http://www.energiesfroid.com

2012. március 22.: Észak- Rajna-Vesztfáliá-
ban, Meerbuschban szakmai megbeszélés 
„szükséges megelőző intézkedések a hideg- 
és melegvizes rendszerek korróziós veszély 
kialakulásának elkerülésére”.
Regisztrációs űrlap igénylése a 
004921507073-12 telefonszámon vagy az
infodkf@climalife.dehon.com email címen

A következő nürnbergi Chillventa vásár 
2012. október 9. és 11. között zajlik. Ezzel a 
Nemzetközi Hűtés-, Légkondicionálás-tech-
nikai és Hőszivattyú Szakvásár most már 
nem a megszokott szerdai napon kezdődik 
meg, hanem kedden, és ezért - változatlanul 
három nap után - csütörtökön fejeződik be. A 
Chillventa szakmai kísérőprogram meg-
marad hagyományosan a Chillventa vásárt 
megelőző napnál, és hétfőn, 2012. október 
8-án kezdődik el.

Egyesült Királyság

Svájc

Olaszország

Magyarország

Hollandia

Franciaország

Németország

Nemzetközi

Határidőnaplójába!
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Keresse a Climalife Galco csapatát : 
2012. március 12-15. között a CLIMATE 
WORLD-on, Oroszországban.
2012. április 11-13. között a CHINA Refrigera-
tion kiállításon / Pekingben.
2012. május 2-5. között az ISK-SODEX-en / 
Isztambul – Törökországban.
2012. május 7-9 között az ARBS-en /
Melbourne – Ausztráliában.
2012. június 26-28. között a REVAC 2012-n / 
Kuala Lumpur – Malajziában
2012. szeptember 5-7. között a HVAC ASIA-n / 
Marina Bay Sand – Szingapúrban
2012. szeptember 25-27. között az AHR EXPO 
MEXICO / Monterrey – Mexico-ban
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Válassza a zöld utat...

Az etilén- és propilénglikol
alapú közvetítőközeges megoldások
környezetbarát alternatívája
• 3 felhasználásra kész termék, melyek az alábbi területeken hatékonyak: 
 - Greenway® Solar: napkollektoros rendszerek hosszabb távú
            működtetéséhez; 
 - Greenway® Heat Pump: kiváló hőátadáshoz hőszivattyúkban;
 - Greenway®:  központi fűtő- és hűtőrendszerek védelméhez. 

• Az egyetlen 100%-osan növényi eredetű termékskála,
  mely elfogadott a Francia Közegészségügyi Minisztérium által.
 

• Az MPG-hez képest 40%-kal alacsonyabb ökológiai lábnyom. 

www.climalife.hu, climalife.hu@climalife.dehon.com
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