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A kigali módosítás

Az utóbbi években a forgalomba hozott HFC-k 
mennyiségének alakulását a hűtőberendezések 
iránti növekvő kereslet táplálta, különösen 
a fejlődő országokban, ahol a középosztály 
dinamikusan fejlődik, valamint a meleg éghajlatú 
országokban. 

2016. október 15-én a Montréali Jegyzőkönyv 
197 tagja aláírta a hidrofluorkarbonok 
(HFC) használatának világszintű, fokozatos 
csökkentéséről szóló kigali módosítást. Ez az 
egyezmény lehetővé teszi a párizsi egyezmény 
célkitűzésének megerősítését, vagyis a globális 
felmelegedést 1,5°C és 2°C között tartani 2100-
ig. A fejleményt örömmel fogadták a hűtő és 
légkondicionáló berendezésekkel foglalkozó 
európai szereplők.

Az Európai Unió F-Gáz II rendelet modellje 
értelmében, a Kigali egyezmény maga is CO2-
egyenértékben számítva írja elő a HFC-k 
mennyiségének csökkentését (phase down). Az 
elfogadott menetrend a HFC-k használatának 
fokozatos csökkentését három országkategória 
szerint fogja elérni, amelyek különböző pontokról 
indulnak és különböző csökkentési lépéseken 
keresztül haladnak: az első csoport a „fejlett 
országok” csoportja; a második csoportba 
tartoznak a „fejlődő országok”; a harmadik 
csoport Indiát, az Öböl-térség államait, Iránt, 
Irakot és Pakisztánt tömöríti. 

2048-ra minden országnak a jelenlegi CO2-
egyenértékes fogyasztásának 15-20%-át kell 
elérnie. A jogilag kötelező érvényű menetrendet 
felül lehet vizsgálni vagy gyorsítani lehet minden 
országra vonatkozóan, a technológiai fejlődésre 
való tekintettel.

Érdemes megjegyezni, hogy 16 ország, köztük 
az Egyesült Államok, Japán, Németország 
és Franciaország, valamint 19 szervezet/
magánadományozó ígéretet tettek az egyezmény 
aláírását megelőzően egy 80 millió dolláros 
segélyről (71,5 millió euró), hogy támogassák 
a fejlődő országok átállását. A több milliárd 
dollárra becsült átállás finanszírozása lesz a 
2017 végén, a Montréali Jegyzőkönyv keretében 
megrendezendő újabb megbeszélések tárgya.
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a2016-os év 
európában 
viszonylag 

korlátozott számú átállított 
berendezést hozott, a 
közeljövőben életbelépő 
korlátozások ellenére. 
Amint azt Önök is tudják, 
2018-ban, a szabályozás 
komoly határértéket szab 

meg, több mint egyharmaddal csökkentve 
a forgalomba hozott hfc-k mennyiségét, 
a globális felmelegedésre gyakorolt hatás 
csökkentése érdekében. A szakmánk tehát 
valódi kihívással szembesült, amit együtt kell 
leküzdenünk, fokozatosan eltávolítva az olyan 
magas gWp-vel rendelkező hűtőközegeket 
a meglévő rendszerekből, mint az R-404A 
vagy az R-507A, és ezzel kerülve el a 
rendelkezésre állás problémáit, amelyek 
valószínűleg nagyon gyorsan elérkeznek. 
ez jelentős, akár létfontosságú működési 
zavarokat eredményezhet bizonyos, a hűtési 
lánc megfelelő működéséhez lényeges 
vállalatoknál. tudatában kell lennünk 
annak, hogy a helyzet nagyban különbözik 
attól, amit 7 éve az R-22 leállításakor 

tapasztaltunk. A határidők sokkal rövidebbek, 
az alkalmazástípusok szerinti tiltások 
korábban nem léteztek, ugyanúgy, ahogy 
a tonna cO

2-egyenérték kvótamechanizmusa 
sem. ezt a jelentős kihívást a magas gWp-
vel rendelkező hűtőközegek elhagyását 
biztosító új technológiák és a piacon kapható 
új, alacsony környezeti hatással rendelkező 
hűtőközegek segítségével tudjuk leküzdeni. 
Az átalakítások előkészítése és tervezése 
jelenti a legjobb megközelítést. Kollégáink 
az Önök oldalán állnak, hogy segítsenek 
megtalálni a legjobb megoldásokat, 
az energetikai és a környezetvédelmi 
hatékonyság, valamint a költségek és 
a versenyképesség szempontjából is. 
ebben a számban megismerheti az általunk 
megvalósított legújabb projekteket és 
azokat a rendelkezésre álló eszközöket, 
amelyek segítséget nyújtanak Önnek 
a változásban. A teljes climalife csapat 
nevében a legjobbakat kívánom Önnek 
és hozzátartozóinak az új évre. 
Kellemes olvasást! 

Pierre-Etienne Dehon
vezérigazgató 

R-404A: Korszerűsítsen most,  
és 2018-ban nyugodtan hátradőlhet!



Az R-404A helyettesítési 
folyamata már beindult
Hogyan kEll kEzElni az új, HőmérséklEtcsúszással rEnDElkEző 
HűtőközEgEk bEüzEmElését és milyEn mEgolDást válasszunk?

Interjú
Jean de Bernardival, 
európai műszaki 
igazgató – emeAI 
lGWP hűtőközegek a 
Honeywell-nél. 

2017
Az R-404A 
helyettesítési
folyamata már 
elindult, 
ne maradjon le
róla, csatlakozzon 
hozzá már most!

néhány szóval, el tudja magyarázni nekünk, miért 
fejlesztettek ki önök több molekulát az elmúlt 
években?
 JDB: A honeywell megelőzve a piac fejlődését 
már több mint 15 évvel ezelőtt megkezdte a 
kutatásait és fejlesztéseit. A cél olyan molekulák 
kialakítása volt, amelyek a lehető legalacsonyabb 
gWp-vel rendelkeznek. A több ezer kiértékelt 
molekula közül mindössze három lett kiválasztva, 
amelyek a legjobb kompromisszumot kínálják a 
hatékonyság, a biztonság és a környezetvédelem 
tekintetében. ez a három hfO molekula az 
R-1234yf, az R-1234ze és az R-1233zd. ezek célja 
elsősorban az R-134a helyettesítése az autóiparban, 
a folyadékhűtőkben (a centrifugál típusúakat is 
beleértve) és a hőszivattyúkban. ebből a három 
alacsony nyomású és kapacitású tiszta molekulából 
kiindulva keveréket kell készítenünk hfc-kkel, ha 
szeretnénk úgynevezett drop-in közegeket készíteni 
a meglévő berendezésekhez. 

miért jelenik meg számos termék a piacon?
 JDB: minden hűtőközeggyártó próbál közvetlen 
helyettesítő megoldást találni különböző keverékeket 
készítve, így mindegyik létrehozta a saját formuláját, 
melyek kisebb vagy nagyobb hőmérsékletcsúszással 
rendelkeznek. A keverékek számának gyarapodását 
érzékelhetjük a piacon, de meg kell nézni, hogy mi 
kerül ezek közül ténylegesen értékesítésre. Jelentős 

eltérés van a kutatás és a tényleges piaci beveze-
tés között. ha az R-404A-t helyettesítő megoldá-
sokat vesszük, vagyis a nem gyúlékony hfO/hfc 
keverékeket, jelenleg mindössze két megoldás áll 
rendelkezésre, amelyből a Solstice® n40 (R-448A) a 
honeywelltől származik. 

miért van szükség erre az új alternatívára, amikor 
önök már bevezették a Performax® lt-t, mint az 
r-404a-t helyettesítő megoldást?
 JDB: A performax® Lt (R-407f) egy nagyon jó 
termék, ez a legalacsonyabb gWp-vel rendelkező 
és legnagyobb teljesítményű hfc az R-404A 
helyettesítésére. A hfc-kre kivetett adók bizonyos 
európai országokban (pl.: Spanyolországban) azt 
idézték elő, hogy valós gazdasági igény merült fel 
egy új keverék kifejlesztésére, még alacsonyabb 
gWp-vel. A Solstice® n40 a legalacsonyabb gWp-
vel rendelkező megoldás a piacon (1387).

a hűtőközegek gWP-je mellett van technikai 
különbség az r-407F / r-448a között?
 JDB: e két termék az összetételében és a gWp-
jében különbözik, de a teljesítményük, a kapacitásuk 
és az energetikai hatékonyságuk szintjén nagyon 
közel állnak egymáshoz. Az R-448A-nak előnye az 
alacsonyabb kompresszió véghőmérséklet és nor-
mál esetben lehetővé teszi a folyadék befecsken-
dezés elkerülését.
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térfogat % a levegőben

Tűzveszélyes-
ségi osztály

LII vagy 
LFL (%)

LSI 
vagy 

UFL (%)

Láng terje-
dési sebes-

sége vagy BV 
(cm/s)

Égéshő vagy 
HOB (MJ/kg)

l40X (r-455a) A2L 11,8 12,9 > 1,5 10,15

Dr7 (r-454a) A2L 6,3 ND 2,4 10,04

Dr3 (r454c) A2L 6,2 15* 2,5 10,51

arm20a (r-457a) A2L 6 ND 6,3 11,23

a fenti táblázatban megadott minden összehasonlító adat az asHraE keretei közt dolgozó munkacso-
port dokumentumaiból származik.

nD: nincs meghatározva – *: grafikon leolvasás

De a gyakorlatban van jövője ennek a két 
majdnem azonos hűtőközegnek?
 JDB: Az R-407f és R-448A korlátozás nélkül 
használható minden új kereskedelmi és ipari 
hűtési rendszerben, kivéve 2022. január 1-től 
az úgynevezett csoportaggregátos vagy 
hermetikusan zárt rendszereket. nagyon 
fontos megjegyezni, hogy az ezekkel az 
anyagokkal való karbantartásnak nincs 
semmilyen tiltási dátuma. ennek a két 
terméknek valódi jövője van. most a termék 
választása inkább gazdasági, mint műszaki 
kérdés, és a végfelhasználó helyzetétől függ. Az 
R-407f a legjobb ár/érték aránnyal rendelkező 
termék, összehasonlítva az R-404A-val, több 
mint 15 000 szupermarket lett utólag átállítva 
szerte a világon, ez egy műszaki siker. Az 
R-448A inkább környezetvédelmi arculattal 
rendelkezik a kisebb gWp-je révén, és már 
2 000 szupermarket használja.

Hogyan kezeljük ezen új hűtőközegek 
beüzemelését?
 JDB: mint már korábban említettem, min-
den új „drop-in” folyadék rendelkezik hőmér-
séklet-csúszással. ezt a csúszást figyelembe 
kell venni, mivel ez lehetővé teszi a rendszer 
energetikai hatékonyságának jelentős növelé-
sét. meg kell vizsgálni minden beállítást, amire 
a csúszás hatást gyakorol, például átlaghő-
mérsékletek használata a hőcserélők szint-
jén (kondenzátor és elpárologtató), ellentétben 
az R-404A-nál hagyományosan alkalmazott 
harmatpont helyett; a harmatpont figyelembe 
vétele túlhevítéshez és a forráspont a túlhű-
téshez... egyszerűen csak alkalmazni kell a 
megfelelő szakiskolák hűtéstechnikai szakmai 
előírásait! 

gyakran felmerül a termék desztillációjá-
nak kérdése szivárgás esetén, miről is van 
szó?
 JDB: ez egy valóban fontos elméleti kérdés. 
A témához kapcsolódó jelentős kísérleti kuta-
tások hiányában a honeywell vizsgálatokat 
végzett és publikációkat adott ki, amelyek azt 
mutatják, hogy a rendszer 20-30%-os szivár-
gása esetén a megoldás az, hogy egyszerűen 
ki kell pótolni új termékkel. A rendszer ezután 
teljesen visszanyeri a teljesítményét a kapa-
citás szintjén. meglévő berendezések esetén 
az R-404A utólagos helyettesítése ezekkel a 
megoldásokkal egy rendkívül egyszerű átalakí-
tási művelet. Az R-407f és R-448A anyagokat 
a kompresszorgyártók jóváhagyták és azok a 
piac főbb márkáinak minden berendezés-kivá-
lasztó szoftverében meg vannak adva. 

a chillventa nemzetközi hűtéstechnikai 
kiállítás alkalmával, amely tavaly október-
ben került megrendezésre, önök bevezet-
ték a solstice® l40X hűtőközeget, mi volt 
ennek az oka?
 JDB: A honeywell célja egy az R-404A-t 
helyettesítő termék bevezetése volt, amely 
150 alatti gWp-vel rendelkezik a hosszú távú 
jövőkép érdekében. A Solstice® L40X (R-455A) 
többek között azért lett kifejlesztve, hogy meg-
feleljen a hermetikusan zárt, mélyhűtő rend-
szerek, a csoportaggregátok és a hűtőbútorok 
igényeinek. A főként ezekben a berendezések-
ben használt hermetikus dugattyús komp-
resszorok technológiája egy jelentős probléma: 
nem képesek további túlhevítést elviselni a 
kompresszor kimenetén, mivel ez hatással 
lehet a várható élettartamukra. ezért a gyár-
tókkal összhangban dolgoztunk, hogy az 
R-404A-hoz hasonló kapacitású hűtőközeget 
fejlesszünk ki, 148-as gWp-vel és nagyon 
alacsony kompressziós véghőmérséklettel. A 
Solstice® L40X szinte nem gyúlékony, A2L 
besorolású, „szuper propán”-nak is nevezhet-
nénk. másik megkerülhetetlen előny a propán-
hoz viszonyítva, hogy a Solstice® L40X töltet 
12-szer nagyobb lehet, ha a most közzétett új 
en378 szabványt vesszük figyelembe.

ilyen alacsony gWP esetén az r-455a 
használható lesz egyéb rendszerekben is, 
például a csoportaggregátos rendszerek-
ben 2022-től?
 JDB: ma több egyidejű átalakulás zajlik a 
hűtőközegek, a kompresszor technológiák 
és a rendszerek kialakítása terén. Az R-404A 
helyettesítése terén elképzelhető, hogy a 

Solstice® L40X helyet kap az új architektúrák-
ban is, mint a vízhűtéses rendszerek a szuper-
marketekben, beépített hűtőbútorokkal, vagy 
az úgynevezett 3 az 1-ben rendszerek, ahol 
már használjuk a hfO-kat.

térjünk vissza az új hűtőközeg gyúlé-
konyságára, meg tudná magyarázni, miért 
tekintik szinte nem gyúlékony terméknek?
 JDB: A Solstice® L40X (R-455A) összetevői 
között 3% cO2 is található. ezt azzal a cél-
lal adtuk hozzá, hogy növeljük a közeg kapa-
citását és csökkentsük gyúlékonyságát. ha 
megnézzük a gyúlékonysági tartományt a gyú-
lékonyság alsó és felső határértékei között, az 
eltérés mindössze 1,1% (lásd a kék görbét a 
mellékelt grafikonon). ezért tehát kicsi a koc-
kázata annak, hogy ez a szituáció előforduljon, 
és ebben az esetben is a levegőn végbemenő 
égés hatása nagyon gyorsan kimozdítja a 
keveréket ebből a gyúlékonysági zónából. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a 
hfO-k vagy az A2L besorolású hfc/hfO 
keverékek inkább biztonságosabbá teszik a 
rendszereket, az A3 besorolású szénhidrogé-
nekkel összehasonlítva. egy másik példa: a 
propánhoz képest 10-szer nagyobb koncent-
rációra és 250 000-szer több energiára van 
szükség az R-1234ze begyújtásához. A hfO-k 
előtt fényes jövő áll! Az R-404A helyettesítési 
folyamata már elindult, ne maradjon le róla, 
csatlakozzon hozzá már most!
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Siker

tapasztalat

josé maría de santos
A Makro hűtésért felelős 

vezetője

„Az N40 (R-448A) teljesít-
ménye rendkívül jó, és az 
átállás után azonnal sike-
rült elérni az előirányzott 
célokat. Egy darabig még 
tovább figyeljük és mérjük 
az energiafogyasztást, 
hogy megbízható adatokkal 
rendelkezzünk a megta-
karításokat illetően, és 
ezeket számításba vegyük a 
jövőbeni terveinkben.”

rafael matarranz
A Catri felelős vezetője

„Igazi kihívás volt az 
átállást a megszabott ha-
táridőre elvégezni, ha azt 
vesszük, micsoda létszámot 
kellett megmozgatni – akár 
60 technikus is dolgozott a 
helyszínen. Lehetővé tette 
viszont a végrehajtáshoz 
szükséges idő csökkentését, 
hogy az R-448A kezelése 
egyszerű, az anyag közvet-
lenül lecserélhető, illetve 
az, hogy a feladathoz kiváló 
operatív stratégiát sikerült 
kialakítani a Makro együtt-
működésével.” 

amakro, mely a metro csoport leányvál-
lalata, a spanyolországi nagykereske-
delmi forgalmazás vezető cége 37 érté-

kesítési pontjával, több mint 2700 alkalmazottal 
és közel egymillió regisztrált ügyféllel. A cég ügy-
felei elsősorban a szálloda- és vendéglátóipar-
ban tevékenykedő független vállalkozások.

Az éghajlatra gyakorolt hatásának és üzemel-
tetési költségeinek csökkentése érdekében, és 
mivel az energiaköltségek világszerte emelked-
nek, a makro hatékony lépéseket tesz, hogy 
garantálja: tevékenységei nagymértékben alá-
támasztják a fenntartható fejlődés iránti elköte-
lezettségét. céljai elérése érdekében a vállalat 
jelenleg az energiaszükséglete csökkentésére 
irányuló lépéssorozatot hajt végre. e lépések 
közé tartozik a naprakész technológiák felhasz-
nálása, valamint az alkalmazottak képzését és 
önállóságát szolgáló programok bevezetése is. A 
makro folyamatosan megújul és alkalmazkodik, 
az ökológiai lábnyomot csökkentő legújabb tech-
nológiákhoz folyamodva.

A catri az egyik vezető spanyolországi kivitelező. 
ez a vállalat a hűtési rendszerek terén szerzett 40 
évnyi tapasztalat birtokában integrált megoldá-
sokkal látja el az ügyfeleket az ipari hűtéstech-
nika, az állagmegóvás, a karbantartás, valamint a 
kulcsrakész projektek terén.

A Leganés-i üzletében elvégzett R-404A-ról az 
R-448A-ra való átállítás számos előnnyel jár:

•  Az R-448A jobb teljesítményt nyújt, mint az 
R-404A

•  Az alacsony és normál hőmérsékletű rendsze-
rekben csökkent az energiafogyasztás

•  csökkent a gWp (66%-kal kisebb, mint az 
R-404A esetében), ami lehetővé tette a kibo-
csátás és a karbantartási költségek korlátok 
közé szorítását is, mivel kisebb lett a Spanyol-
országban a gWp alapján kivetett adó

•  Az átállás akadálytalanul zajlott, mivel közvet-
lenül le lehetett cserélni az R-404A-t. A művelet 
biztonságosnak, egyszerűnek és hatékonynak 
bizonyult a technikusok számára.

megvalósítás: egy jól kialakított terv tökéletes vég-
rehajtása

Ökológiai lábnyoma csökkentését célzó elhatározásá-
nak részeként a makro két zöldítési célját már megva-
lósította ugyanebben az üzletben:

•  Ajtók és burkolatok elhelyezése a normál- és mély-
hűtő bútorokban. ezzel lehetővé vált az eredetileg 
négy hűtőközpontból az egyik eltávolítása, hiszen 
csökkent a hűtési igény; mérséklődtek a karbantar-
tási költségek is.

Átállás R-404A-ról R-448A-ra 
(Solstice® N40) a Makro Leganés-i 
(Madrid) üzletében 
szuPErmarkEt-innováció: közvEtlEn, gyors, biztonságos 
és akaDálytalan átállás Egy tartósabb és az ökológiai 
lábnyomot csökkEntő mEgolDásra

További információ: 

hu.climalife.dehon.
com/hutokozegek
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kereskeDelmI HŰtés I nAGykereskeDelem

•  Az üzlet a hűtőközeg szivárgásokra helyezte a hang-
súlyt, ami lehetővé tette ezek jelentős csökkentését 
(mindössze 6%-ra).

•  A hűtőrendszert utána átalakították, hogy jobb legyen 
a hatékonysága és nagyobb mértékben csökkentse 
az ökológiai lábnyomot:

•  A korábban a Venturi-elven nyugvó olajkezelési 
rendszert olajleválasztókkal rendelkező aktív rend-
szerekre cserélték, melyek egyedileg szabályozzák 
az olajmennyiséget kompresszoronként

•  mikrocsöves technológiájú, V-elrendezésű konden-
zátorok alkalmazása révén nagyobb hatékonyságot 
és 15%-kal kevesebb hűtőközeg-igényt értek el

•  A kondenzáció és a párolgás lebegő szabályozását 
vezették be

•  Az egyes hűtőközpontok fő kompresszoránál kon-
verteres technológiát építettek be 

Az átalakítás 2016. március 23. és 27. között zajlott, 
és összesen 60 főt vett igénybe, akiknek a munkája 
a hűtéssel kapcsolatos minden szempontra kiterjedt 
az alkotóelemek cseréjétől az elektromos rendszere-
kig. ebben az időszakban a catri három műszakban 
dolgozott.
A normálhűtésű bútorokban és hűtőkamrákban tárolt 
hűtött árut a makro közelben lévő logisztikai központ-
jába szállították át, míg a mélyhűtő bútorokban és 
fagyasztó kamrákban tárolt termékeket két darab 13 
méter hosszú hűtőkamionban tartották.

Az összes hűtésszabályzó egyszerű beállítása lehe-

tővé tette az expanziós szelepek egy fordulattal való 
szűkítését, a túlhevítések beállításait pedig a rendszer 
igényeinek megfelelően módosították.

Bár az R-448A kompressziós véghőmérséklete nagyon 
hasonló az R-404A-éhoz, a nyáron előforduló magas 
hőmérsékleti csúcsok miatt a makro úgy döntött, hogy 
a hőmérséklet csökkentését még intenzívebbé teszi 
mind a mély-, mind a normálhűtő rendszerekben, az 
egyes kondenzátorokba chillBooster rendszert építve.

Következő szakaszok

A makro és a catri folytatja együttműködését a 
következő hónapok során, hogy optimalizálják a 
rendszert. Az elpárolgási hőmérsékletet folyamatosan 
figyelik, hogy ez a lehető legmagasabb, az 
energiafogyasztás pedig olyan alacsony maradjon, 
amennyire csak lehetséges (a várható megtakarítás 
celsius-fokonként 2–3%).

A Leganés-i üzlet sikeres átállása után végrehajtották 
az R-404A hfO R-448A keverékre való átállást a 
makro Santanderben (észak-Spanyolországban) 
található üzletében is 2016 májusában.

Főbb eredmények:

További információ: 

hu.climalife.dehon.com/
hutokozegek

A létesítmény leírása

• Leganés-i (Madrid) Makro üzlet, megnyitva 
2004-ben
• Terület: összesen 12 000 m2, ebből 4 000 m2 
hűtött zóna
• 3 kör (2 normálhűtés, 1 mélyhűtés)
 hűtési kapacitás: 370 kW
Bitzer kompresszorok; mélyhűtésben ventilá-
toros fejhűtéssel
töltet: ~1 200 kg R-404A, R-448A-val 
helyettesítve

• Egyszerű, gyors, 
akadálymentes és 
biztonságos átállás, az 
R-448A és az R-404A 
hasonló jellemzőinek 
köszönhetően

• A létesítmény ismételt 
beindítása után nagyon 
gyorsan el lehet érni az előírt 
hőmérsékleteket 

• Az átállás után a 
normál- és mélyhűtő 
rendszerekben csökkent az 
energiafogyasztás

• Az R-448A (Solstice® 
N40) GWP-je 66%-kal 
kisebb, mint az R-404A-é, 
ami a kibocsátás és a 
karbantartási költségek 
csökkenését vonja maga után 
(a GWP alapján kivetett 
termékdíj* alacsonyabb, mint 
az R-404A bármely más A1 
besorolású alternatívája 
esetén)

* Spanyolországban alkalmazott
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IPArI HŰtőBerenDezések I élelmIszerIPAr

abelga felvágottak piacán harmadik helyen 
álló Detry családi vállalkozás jelmondata 
a következő: „Részesítsük előnyben az ízt 

és a hozzávalók minőségét, hogy ezáltal közelebb 
kerüljünk a termék valódi természetéhez”. Az Aubel 
az 1963-ban alapított vállalat legismertebb már-
kája. A Detry azt vallja, hogy a minőség a tenyész-
tés megfelelő feltételein és a tápláláson múlik, 
továbbá az állat tiszteletén, az emberek szaktudá-
sán, a fogyasztókra való odafigyelésen és a rend-
szeres befektetéseket eszközlő vállalatirányításon 
nyugszik.
elérkezett az idő, hogy R-22-t használó fagyasztó-
jukat és fagyasztóalagútjukat lecseréljék fő gyártási 
telephelyükön, a belgiumi Aubelben. 

Első sikeres tapasztalat a Henkens Frères szá-
mára 
A Detry a sokoldalú henkens frères kivitelező vál-
lalat szolgáltatásait veszi igénybe, amely régiójában 
nagyra értékelt eredményeket mutat fel az élelmiszer-
iparnak szánt hűtés- és hőtechniakai berendezések, 
illetve ipari gőzkazánok területén. felkéri a céget, 
hogy helyezzen üzembe egy cO2-dal működő beren-
dezést, hogy saját fontos értékeivel összhangban 
legyen. miután ügyfelével együtt átgondolta a dolgot, 
a henkens egy innovatív és fenntartható megoldást 
javasol: egy cO2-dal működő Advansor transzkritikus 
központot választ, amely a climalife által kifejleszett 
és forgalmazott greenway® neo növényi eredetű köz-
vetítőközeget használ, biztosítva a jégmentesítés és 
a használati melegvíz termelésére szolgáló energia 
visszanyerés szinergiáját. 

Üzembe helyezés a termelés leállítása nélkül 
a Detry gyárban
A 180 kW teljesítményű Advansor transzkritikus 
központ fedél alatt a tetőn helyezkedik el. -38°c / 
+40°c működési tartományhoz gázhűtővel és frek-
venciaváltoztatós Danfoss szabályozórendszerrel van 
felszerelve. A 250 kg cO2-dal feltöltött központ egy 
4800 m3 térfogatú, 500 tonna hús tárolására szolgáló 
fagyasztót és egy három mélyfagyasztóval ellátott 
hűtőalagutat táplál. Összesen 7 gÜntneR márkájú 
elpárologtató van beszerelve. Kifejezetten előnyös, 
hogy duplacsatornások, melyek közül az egyik a 
greenway® neo közeget keringteti a jégmentesítés-
hez. 
„Az energiavisszanyerésen kívül e berendezés 
érdekessége, hogy meleg Greenway® mennyiséget 
termel, hogy a 7 párologtató megkívánta jégmentesítést 
kívánság szerint teljesítse. Naponta kétszer elegendő 
energiát halmozunk fel egy 750 literes tartályban. A 
CO2-dal nem jelent problémát a magas hőmérséklet, 
és ez megkönnyíti az energia tárolását a Greenway 
használata segítségével 50/60°C-on; egy háromutas 
szeleppel ellátott szabályozórendszer osztja 25°C-osra 
kevert Greenway közeget a jégmentesítéshez” – 
magyarázza Joseph Toussaint, a karbantartásért 
felelős személy a Henkens Frères cégnél.
A berendezést a korábbi rendszer működésével 
párhuzamosan állították üzembe, hogy ne állítsák le a 
termelést. Összesen 2200 liter greenway® neo közeg 
került a hálózatba.

Greenway® Neo / CO2
fenntartható 
alternatíva

tapasztalat

„Ügyfelünk kifejezetten egy 
CO2-dal működő berendezést 
kívánt, ami egy fontos lépést 
jelent a környezet védelme 
felé. Ipari folyamatokhoz ál-
talában „ammónia + glikolos 
víz” rendszereket hozunk lét-
re, kerestük tehát a környe-
zetvédelmi követelményeknek 
megfelelő legjobb megoldást. 
Néhány év óta szorosan kö-
vetjük a CO2-dal kapcsolatos 
technológiai fejlesztéseket, 
hogy lépést tartsunk az ügyfe-
leink által használt hűtőköze-
gek cseréjének szükségessé-
gével, ezért kiképeztük három 
technikusunkat az R-744 
hűtőközegre.” – szól Gérard 
Struvay, a hűtőberendezések 
felelőse. 

„Alkalmunk nyílt néhány ke-
vésbé bonyolult feladatot vé-
gigkövetni a piacon; továbbá 
támaszkodtunk tapasztala-
tainkra R-22-vel és NH3-mal 
megvalósított forró gázos, 
illetve hővisszanyeréses me-
leg vizes jégmentesítés terén; 
végül a meleg vizes jégmente-
sítést választottuk beágyazott 
hőcserélőt használva, vala-
mint a Greenway® Neo -55-öt, 
mivel ez az egyetlen növényi 
eredetű, az élelmiszerekkel 
való érintkezésbe kerüléshez 
jóváhagyott közvetítőközeg, 
amely megfelelő viszkozitás 
mellett le tud menni -50°C-ra. 
Úgy véljük, hogy jelen körül-
mények között a forró gázos 
jégmentesítés CO2-dal nem 
volna megfelelő.” 

A megoldásA Greenway® Neo/CO2 páros felváltja 
az R-22-t: a HENKENS Frères s.a. kivi-
telező cég premierje
NÉHÁNy ÉvE MÁr, HOGy A FELvÁGOttAK MEstErE, Az AUbEL ELKÖtELEztE 
MAGÁt A FENNtArtHAtó FEJLőDÉs POLItIKÁJA MELLEtt, És úGy DÖNtÖtt, 
HOGy HűtőbErENDEzÉsÉt FELúJítJA, EzÉrt bEFEKtEtEtt EGy úJ, KÖzvE-
tEtt HűtÉst ALKALMAzó rENDszErbE.

tevékenység: Ipari hűtőbe-
rendezések, fűtés, hőcseré-
lők, ipari gőzkazánok

Helyszín: 
Henri-Chapelle (Belgium).

HENKENS FrèrES S.A.:

110
személy

17
17 millió EUr

(2015)
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A Solstice® N40 
(R-448A) megoldás:  
a jövő hűtőközege

„Az N40 hűtőközeg választása 
az FCS 84 társasággal egyet-
értésben történt, miután az 
összes információt tanulmá-
nyoztuk, amit az új termék-
ről Josiane Marin, a Climalife 
kiemelt ügyfél-kapcsolatokért 
felelős képviselője rendelke-
zésünkre bocsátott. Azért vá-
lasztottuk ezt a közeget, mert 
termodinamikai tulajdon-
ságai a legközelebb esnek az 
R-404A-hoz a sűrűség, a nyo-
mó oldali hőmérséklet tekinte-
tében, és rendelkezik a gyártó 
konstruktőrök jóváhagyá-
sával.”, emlékeztet Maxime 
Maisonnave.

„Az N40 egy alacsony GWP-
vel rendelkező, szabályozási 
korlátozás nélküli hűtőközeg, 
amely egyszerűen alkalmaz-
ható, és amelyről valódi ta-
pasztalati visszajelzésekkel 
rendelkezünk” hangsúlyoz-
za Alain Griotto, az FCS 84 
igazgatója.

A megoldás

További információ: 

hu.climalife.dehon.com/
hutokozegek

kereskeDelmI HŰtés I szuPermArket

Az új marseille-i Intermarché az 
R-448A / CO2 kaszkád rendszer 
mellett döntött
egY bizTOnsÁgOs, fennTarTHaTó És körnYezeTbarÁT megOLdÁs 
vÁLaszuL az üzLeT kiaLakíTÁsÁnak összeTeTTsÉgÉre.

Az új üzlet, amely marseille magas népsű-
rűségű V. kerületében található, tisztán 
városi rendeltetéssel bír, célja, hogy jelen-

tős 900 m²-es eladóteret kínáljon, ahol ugyanany-
nyi féle árucikk található, mint az intermarché 
hipermarketeiben. egy 50 lakásos 7 emeletes 
új ingatlan-fejlesztés földszintjét foglalja el. Az 
intermarché által indított projekt elfogadja Laurent 
Dubuc úr és felesége, Stephanie maurin pályázatát, 
akik 2016. március 1-én veszik át a szupermarket 
irányítását. 

Kiválasztási kritériumok az ügyfelek igénye-
inek kielégítése és a környezet megóvása 
érdekében
Az üzlet tulajdonosai valódi kényelmet szeretnének 
ügyfeleiknek nyújtani: úgy döntöttek, széles sorokat 
alakítanak ki, hogy biztosítsák a forgalom megfelelő 
áramlását, carrier márkájú zárt, háttérvilágítással ellá-
tott bútorokat alkalmaznak, és LeD-világítást telepí-
tenek a teljes létesítményben az energiafogyasztás 
kézben tartása érdekében, valamint, hogy kellemes 
hangulatot biztosítsanak a fogyasztók számára.
A hűtési rendszer szintjén mindenekelőtt az a szán-
dékuk, hogy hozzáértő szakemberekkel veszik körül 
magukat, egy megbízható és fenntartható műszaki 
megoldás kialakítása érdekében, amely biztosítja a 
beruházás megfelelő megtérülését. felkérik a maxime 
maisonnave által vezetett hűtőközegekkel foglalkozó 
mérnöki irodát, amely a projekt kezdetétől jelen van, 
és kiválasztják az fcS 84 társaságot a munka meg-
valósítására. „Valódi szinergia alakult ki a két szereplő 
között, egyrészt a műszaki kompetenciák és a java-
solt megoldások szintjén, másrészt pedig támogatási 
szándékuk és az irányunkban tanúsított odafigyelésük 
tekintetében” pontosítja Laurent Dubuc. 

Az R-448A / CO2 kaszkád rendszer teljesíti az 
elvárásokat
A projekt komplex, figyelembe véve az épület 
konfigurációját. figyelembe kell venni, hogy a 
gépterem az R-1 szinten helyezkedik el és a 
kondenzátorokat a 7. szint feletti tetőn kell elhelyezni, 
betartva a beruházó által a zajszint és a megjelenés 

tekintetében támasztott követelményeket. 110 méter 
csővezeték telepítésére lesz szükség. A maisonnave 
tervezőiroda akusztikai tanulmányt készített, amit 
az ellenőrző hivatal érvényesített, igazolva, hogy 
nincsenek káros hatások az ingatlan jövőbeli bérlőire 
/ tulajdonosaira nézve. A transzkritikus cO2 rendszer 
megoldását elvetették, mivel az egyes szinteken 
nem áll rendelkezésre hozzáférés a csővezetékhez 
és az ilyen típusú hűtőközeg magas nyomással 
rendelkezik. A választás tehát egy kaszkád rendszerre 
esik az új Solstice® n40 hűtőközeggel a normál 
hűtés esetén. Az R-134a és R-450A hűtőközegeket 
kizárták, figyelembe véve a szükséges csőméretek 
és a központ beszerzéséhez kapcsolódó jelentősebb 
költségeket. A két hűtőközeg (R-448A / cO2) alapos 
ismerete és azok alacsony környezetre gyakorolt 
hatása lehetővé teszi a telepítő és a tervezőiroda 
számára egy hosszú távú megoldás kialakítását.

tevékenység: kereskedelmi 
és ipari hűtés, légkondicio-
nálás, légkezelés

elhelyezkedés: 
Sarrians (Franciaország)

VÁLLALAT: FCS 84. 

1990
Alapítás éve

40
Alkalmazottak 

száma

8
millió EUr 
2016-ban
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Az előzetes 
becsléseknél 
alacsonyabb 
elektromos 
fogyasztás

„A jó hűtési rendszer 
mindenekelőtt a beépítés 
minőségén múlik. Ha időt 
adunk a technikusnak 
a munkája megfelelő 
elvégzésére, vagyis a 
túlhevítések beállítására, 
valamint az elpárologtató 
megfelelő feltöltésének 
ellenőrzésére, akkor semmi 
probléma! És a megfelelő 
beállítás lehetővé teszi 
az energiafogyasztás 
csökkentését” emlékeztet 
Alain Griotto. 

„A hűtőközegek 
kiválasztásával nagyon 
meg vagyok elégedve, 
mert a jövő technológiája 
mellett döntöttünk, amely 
az elkövetkező években 
nem igényel változtatást, 
és amely az egész üzletben 
telepített ledes világítást 
kiegészítve hozzájárul 
az elektromos fogyasztás 
jelentős csökkentéséhez. Egy 
hónap nyitvatartás után 
a számlánk 2600 €, jóval 
alacsonyabb a tervezettnél. 
Ha összehasonlítjuk egy 
Marseille-ben elhelyezkedő, 
hasonló alapterületű üzlettel, 
több mint 50%-ot nyerünk! ” 
mondja Laurent Dubuc, az 
Intermarché tulajdonosa.

Siker

További információ: 

hu.climalife.dehon.com/
hutokozegek

kereskeDelmI HŰtés I szuPermArket

tevékenység: B.e.t. Hűtő-
közegek és kereske-
delmi hűtés, tűzvédelem, 
elektromosság

elhelyezkedés: 
Jonquières saint vincent 
(Franciaország)

Testre szabott berendezésekkel megvalósított 
hűtési rendszer
A hűtőrendszer ellát egy mélyhűtő-kamrát a 
fagyasztott termékek tárolásához, 5 pozitív 
hűtőkamrát a gyümölcsök és a zöldségek tárolásához, 
a hulladéktárolót, a drive-ot (a házhozszállításra váró 
termékek tárolása) és az üzlet összes hűtőbútorát. 
A megszabott korlátozások teljesítése érdekében a 
hűtőberendezés kiválasztása kiemelkedő jelentőségű. 
A két központ hK Refrigeration márkájú és az 
R-1 szinten kialakított gépházban helyezkedik el. 
Siemens elektronikus expanziós egységgel vannak 
felszerelve, amelyet carel vezérlők működtetnek. A 
mélyhűtő központ készletben kerül kiszállításra és 
az összeszerelése a méretek miatt helyileg történik. 
A félhermetikus kompresszorok Bitzer márkájúak, a 
rezgések maximális korlátozása érdekében. továbbá 
rezgéscsillapító talpak kerültek felszerelésre az 
alacsony zajszintjük és méreteik miatt választott 

Luve contardo axiális kondenzátorokra. Különleges 
füstelvezető csövek lettek elhelyezve. négy R-410A-t 
alkalmazó mini VRV Daikin berendezés kezeli az 
eladótér és az irodák légkondicionálását, melynek 
kiválasztását szintén a tetőn rendelkezésre álló hely 
határozta meg. A rendszer üzembe helyezésére 2016. 
október 25-én került sor, az fcS 84 üzleti felelőse, 
nicolas pique által szorosan felügyelt két hónapos 
munkát követően. A számítógépes felügyelet 
lehetővé teszi a rendszer működésének követését 
és a távolról történő beavatkozást. Az intermarché 
áruház a terveknek megfelelően 2016. november 1-én 
nyitotta meg kapuit, az építkezésben közreműködő 
valamennyi fél sikeres együttműködésének 
és építészeti szinten az Atelier AB rendszeres 
ellenőrzésének köszönhetően. A költségvetés 
körülbelül 400 000 € a teljes hűtő- és légkondicionáló 
rendszer esetén, a hűtőbútorokat is beleértve.

balról jobbra: Alain griotto, az fcS 
84 igazgatója, Laurent Dubuc és 
Stéphanie morin, az intermarché 
tulajdonosai, nicolas pique, az 
fcS 84 üzleti felelőse, maxime 
maisonnave, a maisonnave 
mérnöki iroda vezetője, Josiane 
marin, a climalife kiemelt ügyfél-
kapcsolatokért felelős képviselője.

Pozitív hűtés – R-448A Mélyhűtés – CO2

Hűtőteljesítmény HK refrigeration központ 97 kW HK refrigeration központ 21,03 kW

Felvett teljesítmény 38,6 kW 5,73 kW

működési tartomány -8°C / +46°C -35°C / -5°C

kondenzációs 
kapacitás

LUvE CONtArDO kondenzátor
2 x 75 kW

HK refrigeration elpárologtató kondenzátor
2 x 27 kW

Hűtőközeg solstice® N40 (r-448A) CO2 (r-744)

töltet a rendszerben 250 kg 72 kg

kompresszor
4 félhermetikus bitzer 4PEs-12y 
kompresszor

3 félhermetikus bitzer 2HsL-3K 
kompresszor

kompresszorolaj 20 litres Mobil EAL Arctic 6 litres bitzer bsE 60 K

MAISONNAVE MÉrNöKI IrODA

2011
Alapítás éve

2
Alkalmazottak 

száma

150.000 €
EUr 2016-ban
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A Greenway® Neo 
üzembe helyezése 
pezsgők erjesztéséhez
a smEz azur a rivarosE borok ErjEsztési 
HőmérséklEténEk szabályozásáHoz és a tErmElési  
Folyamat EnErgiaHatékonyságának javításáHoz  
vÁLAsztOttA A GrEENWAy® NEO úJ KÖzvEtítőKÖzEGEt. 

a rivarosE tartályai akár 24 000 litEr bort is tartalmazHatnak.

Az 1909-ben létrejött Rivarose vállalat tevé-
kenysége nem korlátozódik pezsgők for-
galmazására. Átalakító tevékenységet is 

folytat, ami abból áll, hogy a „csendes”-nek mon-
dott borokat pezsgővé alakítja cukor és élesztő 
hozzáadásával, ami erjedés közben szén-dioxidot 
termel. 
A kívánt hatás elérése érdekében a Rivarose 
hagyományos palackos vagy a gyorsabb, tartályos 
erjesztést alkalmaz. 

Mindkét módszer alkalmazása esetében rend-
kívül fontos a hőmérséklet szabályozása.

ha a „csendes” borok átalakítása üvegekben zajlik, a 
seprőtlenítés (degorzsálás) lépése, vagyis az erjedés 
után maradt seprő leszedése, kényes műveletnek 
bizonyulhat. Annak érdekében, hogy ez a lépés egy-
szerűen és túlzott veszteség nélkül menjen végbe, 
az üveg nyakában összegyűjtött élesztő a palack 
nyakának glikolos vízfürdőbe mártásával -20°c-ra 
fagyasztják. 

IPArI HŰtőBerenDezések I élelmIszerIPAr

Rivarose

A Rivarosea provence-i 
vidék legrégibb és leg-
jelentősebb pezsgők-
kel foglalkozó borászata. 
A független vállalatot 
1998-ban felvásárolta egy 
burgundi családi vállal-
kozás, a veuve Ambal.

A Franciaország déli részén 
lévő Bouches-du-Rhőne 
megyei Salon-de-Provence 
városában található cég 35 
alkalmazottat foglalkoztat, 
és éves szinten 5 millió pa-
lackot gyárt, amelyből 3,5 
millió palack tartályos er-
jesztésből származik. 
A termelés 15%-át az 
Egyesült Államokba 
exportálják.

tevékenység: A hűtő- és 
klímaberendezések, vala-
mint a műszaki örökség 
kezelésének szakértője.

Helyszín: 
la Fare-les-oliviers, 
Bouches-du-rhőne megye

Greenway® Neo

30%
alacsonyabb 

nyomásveszteség

VÁLLALAT: SMEF AZUr

1984
Alapítás dátuma

45
alkalmazott 

22
millió euró 

(2015)
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így amikor a palackot kinyitják, az alacsony hőmér-
séklet miatt a pezsgő kevésbé habzik, vagyis a bor- 
és gázveszteség alacsonyabb.
A tartályos erjesztés sokkal gyorsabb, de ebben az 
esetben is szükséges a bor hőmérsékletének szigorú 
szabályozása. nicolas Quiles, a Rivarose műszaki 
igazgatója és borásza elmagyarázza: „Olyan hőmér-
sékletet alkalmazunk, ami szabályozza az erjedést és 
csökkenti a borban lévő nyomást a palackozás során. 
Ilyen módon, amikor a pezsgőt palackozzuk, nem hab-
zik. Szobahőmérsékleten a legkisebb szennyeződéstől 
is reakcióba lépne a bor és habzani kezdene.” 

A közvetítőközeg megválasztása stratégiai 
jelentőségű
2016-ban a Rivarose vállalat úgy döntött, hogy két 
üzemét egy telephelyen egyesíti, Salon-de-provence-
ban. A vállalat a hőtechnikai berendezések szakér-
tőjét, a Smef AZuR céget kéri fel, hogy átvizsgálja 
hűtőberendezését, hogy biztosítani tudja eljárásainak 
folyamatosságát.
A vállalat műszaki előírásaiban az élelmiszeripar-
ban egyik leggyakrabban használt közeg, az mpg 
(monopropilén-glikol) közvetítőközeg további alkal-
mazása áll. A Smef AZuR felkeresi Josiane marint, 
a climalife dél-keleti kiemeltügyfél-kapcsolatokért 
felelős tisztviselőjét, aki egy technológiai és környe-
zetbarát alternatívát ajánl neki, a greenway® neo köz-
vetítőközeget. A 1,3-propándiol bázisú, bioforrású új 
közvetítőközeg műszaki jellemzőinek alapos áttanul-
mányozását követően Jean-pierre Leplatre, a Smef 
AZuR műszaki igazgatója ügyfelének azt tanácsolja, 
hogy válassza ezt az új, innovatív és fenntartható 
megoldást. „Üzembe helyezőként a feladatunkhoz 
tartozik, hogy tanácsot adjunk. Fontos számunkra, 
hogy lépést tartsunk a technikai fejlődéssel és hogy a 
legjobb megoldást javasoljuk. A SMEF Azur vállalatnál 
az újítás és a környezetvédelem a génjeinkben van” – 
magyarázza kivitelező.

A Greenway® Neo alacsony viszkozitása kifi-
zetődőnek bizonyul.
A greenway® neo közeg lehetővé teszi, hogy egy-
szerre kíméljük a természetet és ugyanakkor jelen-
tős mértékben csökkentsük az energiafogyasztást 
a gyártelepen.
A két közeg összes fizikai tulajdonságait vizsgálva 
Jean-pierre Leplatre megállapítja, hogy a greenway® 
neo közvetítőközeg viszkozitása a Rivarose pezsgők 
erjesztési folyamatának működési tartományában 
feleakkora, mint az mpg közegé. Vagyis az mpg 
esetében -20°c hőmérséklet elérésekor és megtartá-
sakor a viszkozitás 80 cSt mértékű, míg a greenway® 
neo estében ugyanez 40 cSt. 
márpedig a közvetítőközeg viszkozitása óriási hatás-
sal van a berendezés energiafogyasztására! nicolas 
Quiles szerint „a greenway® neo előnye a Rivarose 
számára pontosan ezen a szinten jelenik meg”.

eredetileg a vállalat egy 120 kW-os teljesítményű 
mtA aggregáttal rendelkezik, amelyet egy 200 kW-os 
egységgel szeretnének kicserélni, hogy megbirkózza-
nak a Salon-de-provence-i telephely termelésének 
növekedésével. A greenway® neo közeg választásá-
val lehetővé válik, hogy az eredeti aggregátot tartsák 
meg, elég, ha a csövek szigetelésén javítanak. „Ennek 
a közvetítőközegnek az alacsony viszkozitása meg-
könnyíti a keringést a hőcserélőkben. Így végül nem 
vált szükségessé az aggregát cseréje. Elvesztettünk 
egy megrendelést, ám bolygónk védelme szempont-
jából nyertünk!” – magyarázza Jean-pierre Leplatre. 
Az mpg-ről a greenway® neo közvetítőközegre való 
áttérés végső soron lehetővé teszi a nyomásvesz-
teség 20-30%-kal való csökkentését és az összes 
berendezés (szivattyúk stb.) energiafogyasztásának 
körülbelül 20%-kal való csökkentését. 

A berendezés leírása
• 24000 liter tároló tartályok
• 20 hőcserélő
• 120 kW-os, MTA márkájú aggregát
• 8000 liter Greenway® neo

A greenway® neo hatékonyságának köszönhetően 
ezt az aggregátot nem kell végül kicserélni. Az erjesztés a 

Greenway® Neo gyár-
tása közben

A Greenway® neo közeg 
összetétele egyedülálló, a 
DuPont tate & lyle Bio Pro-
ducts llC vállalat susterra® 
propándiol termékén alapul.

A Susterra® propándiolt 
megújuló mezőgazdasági 
forrásokból állítják elő er-
jesztési eljárás útján, ami 
teljes egészében illeszke-
dik a fenntartható fejlődés 
folyamatába.

A választás

További információ: 

hu.climalife.dehon.com/
kozvetitokozegek

IPArI HŰtőBerenDezések I élelmIszerIPAr

Greenway® Neo

20%
energiafogyasztás 

csökkenés

A Greenway® Neo 
alacsony viszkozitása

tapasztalat

nicolas Quiles,
rivarose műszaki

igazgatója és borásza

„a Greenway® Neo előnye a 
Rivarose számára pontosan 
ezen a szinten jelenik meg”

Josiane marin, a climalife 
kiemeltügyfél-kapcsolatokért felelős 
képviselője és Jean-pierre Leplatre, 
az Smef AZuR műszaki igazgatója

nicolas Quiles, a Rivarose műszaki 
igazgatója és borásza az üve-
geket automatikusan mozgató 
giropaletták előtt áll.
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FolyAmAtok

Get it onDownload on the

App Store

Mindennapos mobil 
alkalmazások a hűtős 
szakembereknek 

F-Gas Solutions : mobil 
alkalmazás mindenkinek!

az OkOsTeLefOnOk És TabLeTek szÉLes körben 
vaLóű eLTerjedÉsÉveL nYiLvÁnvaLó, HOgY 
inTerneT-HasznÁLaTi szOkÁsaink minden 
TerüLeTen drÁmaian megvÁLTOzTak. 
Az új technológiák alkalmazásában mindig élenjáró climalife nagyon hasznos mobil 
alkalmazásokat biztosít a hűtés- és klímatechnikai szakembereknek hűtőberende-
zéseik kezeléséhez. egy pár példa az innovatív szolgáltatásokra.

T öbb, mint 21 000 felhasználó használja a mindennapokban az f-gas 
Solutions alkalmazást, hogy a meglévő és a jövőbeni berendezései meg-
feleljenek az f-gáz rendelet előírásainak. A climalife 

tovább akart lépni a támogatás terén, így új funkciókkal egészí-
tette ki az alkalmazást. mostantól a megoldásokat és beren-
dezéseket összefoglaló táblázatban interaktív linkek állnak 
rendelkezésre.
ezek a linkek lehetővé teszik a www.climalife.dehon.com 
oldalra való közvetlen csatlakozást, és ezzel a hűtőközegek 
termodinamikai tulajdonságai, a biztonságtechnikai adatla-
pok, a h-x diagrammok és a termékismertetők mindössze 
egy kattintással elérhetőek. 
Sőt, a megtekintett oldal elhagyása nélkül hozzáférhet az 
adott hűtőközeggel készült európai esettanulmányokhoz.

Tegye egyszerűbbé életét és 
töltse le az F-Gas Solutions 
alkalmazást, ha eddig még 
nem tette meg! 

fluide
Date limite 
d'utilisation

GWP Disponibilité sécurité Efficacité
recommandations 

Climalife
Commentaires

R-407f Pas de limite 1825  A1
bonne efficacité, retour sur
investissement rapide et réduction 
de l'impact environnemental

R-448A Pas de limite 1387  A1
Plus faible GWP - Moyenne et basse 
température

R-449A Pas de limite 1397  A1
Faible GWP - Moyenne et basse 
température

R-407A Pas de limite 2107  A1

R-404A 31/12/2019 3922  A1 Fort GWP - Non recommandé

R-507A 31/12/2019 3985  A1 Fort GWP - Non recommandé
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FolyAmAtok

Get it onDownload on the

App Store

F-Gas Solutions : mobil 
alkalmazás mindenkinek!

P/T Silder Climalife: 
a piacon elérhető összes 
hűtőközeget tartalmazó nyomás/
hőmérséklet digitális gőzléc

A hűtés- és klímatechnikai szakemberek 
számára nélkülözhetetlen gőzléc már mobil 
alkalmazásként is elérhető. A Climalife által 
fejlesztett új „P/t slider” nevű alkalmazás 
megjeleníti a hőmérséklet, valamint a rela-
tív és abszolút nyomás adatokat a piacon 
elérhető valamennyi hűtőközeg esetében. 
ezen felül az applikáció a hűtőközeg össze-
tételét, hőmérséklet-csúszását, forráspont-
ját, móltömegét is részletezi. 

Az alkalmazás hét különböző nyelven 
érhető el az Apple store, vagy a Google Play 
áruházakban.

Töltse le ingyenesen! 

Mantooth™: 
Alkalmazás a nyomás és 
a hőmérséklet mérésére, 
túlhevítés, illetve túlhűtés 
kiszámítására

A mantooth™ egy vezeték nélküli digitális 
manométer, mely egyszerűsíti a hűtés- és 
klímatechnikai rendszerek nyomásának 
és hőmérsékletének ellenőrzését illetve 
mérését. Azonnal kiszámítja a túlhevítést 
illetve a túlhűtést, melyek értékét folyama-
tosan nyomon követheti Ios vagy Android 
okostelefonja képernyőjén, könnyen olvas-
ható, színes formátumban. A mérések ered-
ményeit elmentheti és rendszerezheti hely 
illetve készülék szerint, valamint elküldheti 
e-mailen megkönnyítve ezzel a karbantartási 
munkák tervezését és követését. Az alkal-
mazás új verziója ingyenesen letölthető az 
Apple store és a Google Play áruházakból. 
113 hűtőközeget foglal magába, beleértve 
az új HFo-kat és a szénhidrogéneket, úgy 
mint az R-290 vagy az R-600a. Négy nyel-
ven érhető el: angol, francia, spanyol és hol-
land. Az elektronikus mantooth™ készülék 
segítségével csatlakozhat a berendezés-
hez. A mantooth™ segítségével nincs szük-
sége csaptelepre vagy tömlőre, telefonja 
Bluetooth® kapcsolaton keresztül elvégzi a 
munkát. A Climalife-nál a készülék elérhető 
egy, valamint dupla nyomásmérővel.

fluide
Date limite 
d'utilisation

GWP Disponibilité sécurité Efficacité
recommandations 

Climalife
Commentaires

R-407f Pas de limite 1825  A1
bonne efficacité, retour sur
investissement rapide et réduction 
de l'impact environnemental

R-448A Pas de limite 1387  A1
Plus faible GWP - Moyenne et basse 
température

R-449A Pas de limite 1397  A1
Faible GWP - Moyenne et basse 
température

R-407A Pas de limite 2107  A1

R-404A 31/12/2019 3922  A1 Fort GWP - Non recommandé

R-507A 31/12/2019 3985  A1 Fort GWP - Non recommandé

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED
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További információ: 

hu.climalife.dehon.com/hutokozegek

HŰtőközeGek

SOLSTICE® L40X, az új, GWP 
< 150 értékű hűtőközeg az 
R-404A helyettesítésére

A Honeywell új R-455A hűtőközege, amely 
R-1234yf, R-32 és CO2 keveréke, és Solstice® L40X 
néven kerül forgalomba, azért lett kifejlesztve, 
hogy segítse a kereskedelmi hűtéstechnikai 
szektort abban, hogy teljesítse a 2022-es és 
az ezt követő F-Gas előírásokat, többek között 
helyettesítve az alacsony hőmérsékletű, magas 
GWP-vel rendelkező hűtőközegeket, mint például 
az R-404A. Lényegében, 2022. január 1-től 
tilos lesz 150 feletti globális felmelegedési 
potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközegeket 
használni a kereskedelmi célú hermetikusan zárt 
hűtőrendszerekben.

Az új korlátozás által leginkább érintett szektorok egyike 
a kis üzletek és a szupermarketek számára készült kis 
töltetű saját aggregáttal rendelkező hűtőbútorok, a 
kondenzációs egységek és monoblokk rendszerek által 
ellátott hűtőkamrák és fagyasztókamrák gyártása lesz.
tanulmányok kimutatták, hogy ez a hűtőközeg 
mélyhűtő tartományban legalább 6%-os, normálhűtő 
tartományban pedig 10%-os hatásfok növekedést 
tesz lehetővé, és kedvezőbb CoP-vel rendelkezik, 
mint az r-404A. Az AsHrAe az r-455A-t az A2l 
kategóriába sorolja, rendkívül szűk gyúlékonysági 
tartománnyal (1,1 térfogat% levegőben), ami egy 
sokkal kevésbé gyúlékony terméket jelent, mint a 
többi A2l. Az egyéb rendelkezésre álló HFC/HFo alapú 
keverékek nem felelnek meg ezeknek a felhasználási 
korlátozásoknak 150-nél nagyobb GWP értékük miatt. 
A propán használatát az ilyen típusú rendszerekben 
pedig behatárolják a maximális töltetet szabályozó 
korlátozások magas gyúlékonysági tulajdonságai 
(A3) miatt, ami ráadásul további költségekkel jár a 
gyártás, a szállítás, a telepítés, a karbantartás és az 
ártalmatlanítás terén, és növeli a biztonsági kockázatokat 
a végfelhasználók és a karbantartásért felelős vállalatok 
számára. még ha léteznek is többkörös megoldások 
a propános berendezések esetén, ezek növelik a 
rendszerek tervezési, gyártási és karbantartási költségeit. 
összehasonlításképpen, az r-455A enyhén gyúlékony 
besorolású, ami lehetővé teszi a maximálisan használható 
töltet növelését és biztosítja a gyártók számára nagyobb 
kapacitású berendezéseket igénylő piac elérését.

A hermetikus kompresszorok több nagy gyártója 
értékelte az r-455A teljesítményét az elmúlt 18 
hónap során. ezen vizsgálatok alkalmával az r-404A-
hoz hasonló hűtőteljesítményt és kompressziós 
véghőmérsékletet figyeltek meg, nagyobb hatásfok 
mellett. Az r-455A műszaki tulajdonságai miatt jó 
alternatívának bizonyul az r-410A helyettesítésére 
dugattyús és scrollkompresszorok esetén is, amelyek 
nagyobb nyomásokkal üzemelnek és szélesebb működési 
hőmérséklet-tartományt igényelnek.

Bár a kereskedelmi hűtéstechnika a fő célterület, a 
különböző ipari szegmensekben is jelentős potenciállal 
bír. Az r-455A például a az r-410A-t helyettesítő 
minden egyéb terméknél alacsonyabb kompressziós 
véghőmérséklettel és mindennemű folyadék-
befecskendezés nélkül ér el 80 °C-os kondenzációs 
hőmérsékletet. ez potenciálisan megnyitja az 
utat a hőszivattyúk piaca felé az olyan specifikus 
felhasználások esetén, mint például a melegvíz-előállítás. 
A Honeywell úgy gondolja, hogy az r-455A potenciállal 
rendelkezik nem csak az r-22, az r-407C, az r-404A és 
az r-290, hanem hosszú távon az r-410A, és az r-32 
helyettesítésére is.

A Frost-Trol megerősíti környezetbarát pozícióját
Az egyik első vállalat, amely az r-455A-t használja a 
Frost-trol, egy spanyol vállalat, amely a kiskereskedelem 
számára készült távoli vagy beépített hűtéssel 
rendelkező telepített pultok tervezésére, gyártására 
és forgalmazására szakosodott.A környezetbarát 
megoldások alkalmazásáról ismert Frost-trol, 
az embraco vnek217u kompresszorral és Carel 
szabályozóegységgel felszerelt lomond típusú 
mélyhűtő szigetében tesztelte az r-455A-t. Az r-455A 
(230 g töltet) egy propánra adaptált berendezésbe lett 
betöltve és az r-404A-hoz hasonló hűtőteljesítmény ért 
el, magasabb hatásfok mellett. A 146-os GWP-nek (több, 
mint 96%-kal alacsonyabb az r-404A-nál) köszönhetően 
az r-455A minimális kvótát emészt fel (csak r-32 
tartalmát kell figyelembe venni) és mentesül a HFC-kre 
kivetett adók alól.

ÚJ Froid Positif – R-448A

Helyettesített közeg r-404A ( A1, 3922 / 3943)

gWP iPcc 4. / 5. 148 / 146

összetétel
21,5 / 75,5 / 3 
(r-32 / r-1234yf / r-744)

besorolás A2L

Felhasználás új berendezések

Drop-in (1) Hűtőteljesítmény Hasonló

Drop-in (1) Hatékonyság +6 +10%

kompresszor(2) Dugattyús, Dugattyús, scroll

megjegyzés
Azonos nyomó oldali hőmérséklet 
mélyhűtésben

státusz Forgalmazza a Climalife

* IPCC 5.
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Spanyolország
2017. FeBRuáR 28. 
ÉS MÁrCIUS 3. KöZöTT
ClImAtIzACIÓn y reFrIGerACIÓn

Az ipari és kereskedelmi 
légkondicionáló, fűtő-, szellőztető 
és hűtőberendezések vásárát 
2017. február 28. és március 3. 
között tartják a Feria de Madrid 
alkalmával. találkozzunk a 8. 
pavilon D22-es standján, ahol a 
Climalife bemutatja önnek a még 
piacra dobásuk előtt álló legújabb 
termékeit: 
• Az r-455A (solstice® l40X), az 
új, 148 GWP értékű hűtőközeg, 
amelyet mélyhűtésű hűtőpultokba, 
aggregátokba és hermetikusan zárt 
rendszerekbe terveztek.
• A közvetítőközegek teljes 
palettája kiegészítve a Greenway® 
neo termékskálával, amely 
lefedi a -55°C és + 200°C közötti 
üzemi tartományt, és amelynek 
segítségével csökkenthető a 
környezetre kifejtett hatás.
Belépőt a következő címre írva 
kaphat: 
climalife.es@climalife.dehon.com

Belgium
2017. MÁrCIUS 21-23. KöZöTT
reFrIteC-on-tour

A Climalife partnere lesz a 
refritec-on-tour nevű, évente 
megrendezett, kihagyhatatlan, a 
HvACr ágazatban való hálózatépítő 
eseménynek, ahol az információ 
döntő fontosságú szerepet tölt be. 
A piac legkiemelkedőbb beszállítói 
megbeszélésének köszönhetően, 
a Refritec-on-tour meghívja az 
üzembe helyezőket, a tervező 
irodákat és a végfelhasználókat. 
3 helyszín, amit már most 
érdemes feljegyezni a naptárba: 
•  Grobbendonk (Anvers)  

március 21.– nl
• nazareth (Gand) március 22. – nl
• Wavre (Brüsszel) március 23. – F.

Hollandia
2017. MÁrCIUS 28-30. KöZöTT
sAlon klImAAtvAk

A szabályozási és környezetvédelmi 
fejlemények követése érdekében 
a Climalife jelen lesz a hollandiai 
Gorinchemben március 28-30. 
közötti, 10. alkalommal megrende-
zett klimaatvak vásáron is.

Magyarország
2017. MÁrCIUS 22.
szImPÓzIum

A Climalife magyarország 2017. 
március 22-ére szervezi éves 
szimpóziumát a budaörsi Holiday 
Innben. A programban szerepel:
• Az új en378 szabvány és az új 
hűtőközegek gyúlékonysága
• megoldások a kereskedelmi 
és ipari hűtőberendezésekben 
használt magas GWP-jű 
hűtőközegek helyettesítésére 
(Hogyan kezeljük hőmérséklet-
csúszást üzembe helyezéskor?)
• A közvetítőközeges rendszerek 
előnyei
• Alternatívák klímatechnikában
A Climalife magyarország teljes 
csapata örömmel várja önt, hogy 
részt vegyen ezen a napon, 
amelyen rengeteg műszaki 
információval gazdagodhat. A 
feliratkozással kapcsolatban 
forduljon kereskedelmi 
képviselőjéhez vagy küldjön egy 
e-mailt a következő címre: 
climalife.hu@climalife.dehon.com

Nemzetközi – Kína
2017. áPRILIS 12-14. közöTT
sAlon CHInA 

A Galco jelen lesz a sanghaji 
kína Hűtéstechnika kiállításon. 
ez a nemzetközi szintű vásár 
2017. április 12-14. között 
nyitja meg kapuit a HvAC ágazat 
szakemberei előtt. A Climalife 
Galco teljes csapata várja önt a 
e3G07 standon, és bemutatja 
az új hűtőközegeket, melyek 
segítségével teljesíthetők a 
HFC-k világszintű, fokozatos 
csökkentését előíró jövőbeni célok, 
amelyek érintik a kenőanyagok 
kiválasztását is.

Egyesült Királyság
2017. júNIUS 6-8. KöZöTT
sAlon AutomeCHAnIkA

Automechanika az első egyesült 
királysági nemzetközi vásár, 
mely az autóipari ellátási lánc 
és a gumiabroncs-iparnak 
szól. A Climalife csapata várja 
önt a 20e43-as standon 
Birminghamben június 6. és 8. 
között.

Nemzetközi – Franciaország
2017. JúnIuS 9, 10 éS 11.
voIles Du FroID vItorlázás

A következő voiles du Froid saint 
raphaël kikötőjéből indul a sainte 
marguerite sziget felé 2017. június 
9-én, 10-én és 11-én.
Ha szereti a kalandot, a története-
ket, a legendákat és egyéb rejtélye-
ket, ugorjon a fedélzetre és jöjjön 
velünk sainte marguerite szigetére! 
Szó szerint a nyugalom szigete 
a lérins-szigetek legnagyobbika, 
mely Cannes-nal szemközt fekszik, 
és idilli környezetet nyújt türkiz-
kék vizű öbleivel, fenyő- és euka-
liptuszerdeivel. A Saint Raphaël-i 
Port de santa lucia kikötő és az 
elbűvölő sziget közötti hajóút ide-
ális vízfelület a vitorlás verseny-
hez, miközben megcsodálhatjuk a 
mediterrán partvidéket, ahogyan 
az esterel-hegység vörös sziklái a 
vízbe mártóznak.
Csatlakozzon ön is e nemzetközi 
eseményhez, ahova a planéta négy 
sarkából érkeznek minden évben 
a hűtés- és klímatechnikai szak-
emberek, hogy három napon át a 
kalandnak, a kulturális érdeklődés-
nek éljenek vagy versenyezzenek! 
A középpontban a sport és a baráti 
hangulat áll. 
Jelentkezési lapját kérje Climalife 
kereskedelmi képviselőjétől vagy 
töltse le innen:
www.voilesdufroid.com!

Climalife Contact 
kiadja ClImAlIFe, Groupe DeHon
26, av. du Petit Parc - 
F - 94683 vincennes Cedex 
tél.: + 33 1 43 98 75 00
Fax: + 33 1 43 98 21 51

• Felelős szerkesztő: 
Pierre-etienne Dehon 
• Főszerkesztő: 
Delphine martin
E-mail: climalife.fr@climalife.dehon.com 
• társszerkesztők: 
emma Bardolph, laurent Guegan, emilie 
Kugener.
• tervezés, kivitelezés: 
www.alternactif.com

• Leányvállalatok: 
• Franciaország: dehon service SA (Igazga-
tóság és osztályok) - climalife.fr@climalife.
dehon.com 
• Belgium - Luxembourg: 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: Inventec Performance 
Chemicals Italia S.r.l.
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

• Fényképek: Climalife, shutterstock,
Adobestock, n° 45206547, 78984834,
105450561, 144555171202,
141507598, 166173944, 222326179,
366600428.

Egy cikk részleges vagy teljes másolásánál 
megemlítendő: „Forrás Climalife Contact” – ISSN 
1263-5545. 

Közeli találkozási lehetőségek,  
hogy mindent megtudjon az  

új technikai közegekről!

A határidő-
naplójába!
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solstice® termékcsalád: az alacsony 
GWP-jű HFO hűtőközegek már itt vannak !

solstice® termékek

soltice l40X (r-455a)
gWP = 148

solstice® n40 (R-448A)
gWp* = 1387

solstice® n13 (R-450A)
gWp = 605

solstice® ze
(R-1234ze)
gWp < 1

solstice® zd
(R-1233zd)
gWp = 1

Aggregátok
Beépített mélyhűtő bútor
hermetikusan zárt mélyhűtő rendszerek

normál és mélyhűtés
csoportaggregátok
Szabadon álló egységek
Szállítmányhűtés

normál hűtés 
Kaszkád cO2 berendezések

hőszivattyúk
Közepes és nagynyomású  
hűtőberendezések 

Alacsony nyomású folyadékhűtők
magas hőmérsékletű hőszivattyúk
Szerves rankine ciklus

• ODP = 0
•  GWP < 150 Enyhén gyúlékony (ASHRAE 

A2L) 
• Nagyobb töltet lehetséges, mint propánnal
• Legjobb teljesítmény

• ODP = 0
•  GWP-je 65%-kal alacsonyabb, mint az 

R-404A esetében
•  -5-16%-kal alacsonyabb 

energiafogyasztás
•  Nem gyúlékony (ASHRAE A1)

•  ODP = 0
•  GWP-je 58%-kal alacsonyabb, mint az 

R-134a esetén 
•  Nem gyúlékony (ASHRAE A1)

•  ODP = 0
•  GWP-je 99.9% alacsonyabb, mint az 

R-134a esetén 
•  Alacsony gyúlékonyság (ASHRAE A2L)

•  ODP = 0
•  Nem gyúlékony (ASHRAE A1)

r-404a

r-404a

r-134a 

r-134a

r-123

r-245fa

alkalmazások ElőnyökHelyettesített 
hagyományos hűtőközeg

*A GWP értékek a 4. IPCC jelentés alapján számítva, mint az F-Gáz rendeletben is, a Solstice® yf/zd/ze kivételével (IPCC 5. felülvizsgálat) 
ODP = Ózonlebontó képesség

climalife hűtőközegek: 
a ma és a holnap megoldásai
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