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Hûtôközeg
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környezetért. 

A hôtechnikai berendezések szakembereinek európai magazinja



A széndioxiddal (CO2, R-744) 

mûködô ipari és kereskedelmi 

berendezések folyamatosan 

terjednek Európában. Ennek 

az úgynevezett „természetes” 

hûtôközegnek a fô elônye 

a jelentôs hûtôteljesítmény 

elérése viszonylag alacsony 

kompressziós teljesítmény 

mellett, a 0 értékû ózonlebontó 

potenciálja (ODP) és az 1 

értékû globális felmelegedési 

potenciálja (GWP). Alacsony 

ODP és GWP értékei miatt 

„ideális” hûtôközeg számos 

felhasználás számára. 

Ugyanakkor az R-744 

technológiai kihívást jelent az 

alkalmazás és a karbantartás 

terén, és nem megfelelô minden 

alkalmazás számára. Ezt a 

technológiát vitattuk meg Jean-

Yves Clairé-vel, az ExxonMobil 

kenôanyag mérnökével.

Clairé Úr, el tudná magyarázni nekünk, mi a 
CO2 kompresszorok kenésének lényege? 
J-Y. C.: Az R-744-gyel mûködô berendezések 
3 jelentôs technológiai kihívással küzdenek: az 
ún. szub- és transzkritikus, CO2-vel mûködô 
berendezésekben alkalmazott nyomás, a CO2 

kenôanyagokban való magas oldhatósága a 
viszkozitás túlzott csökkenését eredményez-
heti, valamint a CO2 oldó hatása csökkentheti 
a mozgó alkatrészek között a kenyôanyag-film 
vastagságát.
Az úgynevezett „elegyedô” berendezésekben 
(olyan berendezések, amelyek a hûtôközeg és a 
kenôanyag tökéletes elegyedésének elvén ala-
pulnak) bizonyos hagyományos poliolészter ola-
jak (POE) a CO2 üzemeltetési feltételei mellett 
korlátokba ütköznek. 

Milyen megoldásokat fejlesztett ki az 
ExxonMobil az említett korlátoknak való 
megfelelés érdekében ? 
J-Y. C.: A felhasználók igényeinek való tel-
jes megfelelés érdekében az ExxonMobil az 
elegyedô CO2 rendszerek számára kifejlesztett 
egy innovatív és fejlett technológiájú poliolészter 
olajat, amely megnövelt kenôhatást biztosít.
Az új poliolészter technológia jellemzôi és 
elônyei egyrészrôl a kenôanyag nagyon ala-
csony hômérsékleten tanúsított kiváló folyé-
konysága, valamint az, hogy képes lehet 
az elpárologtatók hatékonyságát javítani. 
Másrészrôl ezzel a kenôanyaggal kíváló szinten 
lehet tartani a mûködés közbeni viszkozitást, 
mely optimális védelmet biztosít a kompresszo-
rok számára, valamint a karbantartási idôközök 
megnövelését teszi lehetôvé.

Hogyan történt az új termék validálása? 
J-Y. C.: Az ExxonMobil által kifejlesztett új 
POE technológia jóváhagyására egy nagy 
sertés vágóhídon került sor Bretagne-ban. A 
hûtôrendszere egy CO2/ammónia hûtôkörbôl 
áll: az ammóniás kör 2 csavarkompresszort, 
míg a CO2-os kör 4 dugattyús kompresszort 
tartalmaz. 
Ugyanazon kompresszor kenési elégtelen-
ség miatti törését követôen, amikor is újra kel-
lett ôket cserélni, valamint miután egy másik 

kompresszoron is dugattyúkat és hengereket 
kellett cserélni 2013 decemberében a 4 dugaty-
tyús kompresszort „Mobil SHC Gargoyle 80 
POE” olajra állították át. A fagyasztóalagutak-
ban elhelyezett elpárologtatók mindennapos 
leolvasztására szolgáló, forró CO2 gôzt termelô 
kompresszor volt az elsô, amelyben Mobil olajat 
használtak. Ennek a kompresszornak az üze-
meltetési és kenési feltételei voltak a legszigo-
rúbbak a magasabb nyomás és hômérséklet 
miatt. Épp ez, a vágóhíd hûtôrendszere szem-
pontjából alapvetô fontosságú kompresszor 
volt az, amelyet a korábbi kompresszor leállá-
sok érintettek.

Melyek voltak ezen tesztek eredményei? 
J-Y. C.: A „Mobil SHC Gargoyle 80 POE” 
tesztidôszakának végeztével a forró gôzt 
termelô kompresszor valamennyi olajat meg-
kent alkatrésze megvizsgálásra került az 5600 
üzemóra leteltét követôen elvégzett idôszakos 
felülvizsgálat során. A vizsgálat során jelen volt a 
kompresszorgyártó, az ipari hûtôberendezések 
karbantartására és üzemeltetésére specializáló-
dott társaság képviselôje, az ügyfél, valamint az 
ExxonMobil helyszíni mûszaki szolgáltatásokért 
és gyártói kapcsolatokért felelôs munkatársa.
A kompresszor felülvizsgálatában érintett 
valamennyi résztvevô megállapította, hogy a 
kompresszor és az olajjal megkent mechani-
kai alkatrészek általános állapota kiváló volt, így 
különösen az 1. dugattyú alkatrészei is nagyon 
jó állapotban voltak, amelyeket ennél a típusú 
berendezésnél a leginkább érint a megemelke-
dett hômérséklet és nyomás. Valamennyi alkat-
rész kenôanyag réteggel volt bevonva és jó 
állapotban volt, szemben az azonos üzemelte-
tési feltételek mellett alkalmazott korábbi olajjal, 
amely során jelentôs kopásnyomok és száraz 
alkatrészek voltak láthatóak.
A „Mobil SHC Gargoyle 80 POE” olajat hasz-
náló dugattyús kompresszor nagyon jó kenési 
teljesítményére jó példa, hogy a vas- és alu-
míniumkopásból származó fémtartalom 5600 
üzemórát követôen 13 mg/kg (ppm) és 3 mg/kg 
(ppm) volt. Ez az igen alacsony kopásból szár-
mazó fémtartalom különösen figyelemreméltó a 
dugattyús kompresszorok esetében.

Kenôanyag innováció
CO2 kompresszorokhoz

Ez év november végén lesz Párizsban a 
klímaváltozásról szóló COP21 Konferencia. 
Célkitûzése egy, az országok közötti 
világegyezmény, mely a globális felmelegedés 
2 °C-on belül tartását célozza meg.

A hûtés szakembereiként nagyon is 
tudatában vagyunk ennek a problémakörnek, 
mely már néhány éve igazi kihívást jelent. 
A CFC-k és HCFC-k után most a HFC-k 
helyettesítésével állunk szembe. Az ebben 
a számban bemutatott esettanulmányok 
tanúskodnak a megbízható, hatékony és 
tartós alternatívák, a HFO-k felhasználásáról.
A Climalife fenntartja elkötelezettségét 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
és egy globális CO2 ajánlatot mutat be, 
melynek keretében olyan alacsony GWP-jû 
hûtôközeget ajánl, mely lehetôvé teszi a 
környezetre gyakorolt hatás csökkentését 
speciális alkalmazások esetében.

A szakemberek munkájának 
megkönnyítésére mindig odafigyelô Climalife 
újított és beruházott a Mooviz®-ba egy 
könnyen mozgatható, új, a nagy nyomású 
hûtôközegek tárolását lehetôvé tévô 
kompozit palackba.

Bár nagyon fontosak, a környezet hasznára 
végzett tevékenységünk nem korlátozódik 
a helyettesítô megoldásokra és az 
innovációkra. Az egész szakmánk vállalkozó 
és proaktív jellegének köszönhetô az is, 
hogy a fluorozott hûtôközegek rendszeres 
visszanyerésére és újrahasznosítására 
vonatkozó megállapodást lehetett aláírni 
1993-ban Franciaországban, mely a Climalife 
által 1989-ben kezdeményezett intézkedés 
eredménye, amivel megelôzött minden 
törvényi szabályozást. A CITEPA által 
végzett kutatás bizonyítja ennek sikerét és 
hatékonyságát. Ezzel mindnyájan büszkék 
lehetünk az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
javára szolgáló eredményeinkre. 

Mindig egy lépéssel elôrébb, ez a sikeres 
jövô legjobb garanciája! 

Jó olvasást!

PIERRE-ETIENNE DEHON,

A DEHON GROUP ELNÖKE 

T
udatában annak a környezeti koc-
kázatnak, mely az üvegházhatású 
gázok kezelési nehézsége jelen-
tett, a Climalife úgy döntött 1989-

ben, hogy a környezetre összpontosítva 
bevezet egy visszanyerô rendszert, mely a 
hûtôközegek elemzését, újrahasznosítását és 
regenerálását szolgálja. Ez az önkéntes, az 
iparág valamennyi szereplôje által elfogadott 
megközelítés nem csak termékeink környe-
zetre gyakorolt hatásának csökkentését tette 
lehetôvé, de életet adott a ciklikus gazdaság 
egyik elsô, hathatós ciklusának is.

A Légszennyezési Kutatások Mûszaki Szak-
maközi Központjának (CITEPA) egy nemré-
giben készült tanulmánya feltárta annak a 
közös erôfeszítésnek az eredményét, amit 
a klímavédelem irányába tettünk: több mint 
húsz év alatt elkerültünk 9,2 millió tonna CO2-
egyenérték kibocsátásának (vagyis évente 
1,3 millió autó kibocsátásainak egyenértékét).

Fókuszálni a környezetre 
és megelôzni a szabályozási 
változásokat: 9,2 millió 
tonna CO2-egyenérték 
kibocsátása elkerülve.

Napjainkban folytatjuk környezeti intézkedé-
seink fejlesztését azzal a közös céllal, hogy 
korlátozzuk és csökkentsük termékeink és 
szolgáltatásaink egészségre és környezetre 
gyakorolt hatását a következôkkel: 
•  a termékeinkben lévô veszélyes anyagok 

helyettesítésével,
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•  hulladékaink csökkentésével és 
újrahasznosításával, 

•  az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának korlátozásával és 
csökkentésével, mint telephe-
lyeinken, mint vevôinknél. 

Az eljövendô évek olyan új pro-
jekteket hoznak, mint például a 
palackok nyomonkövetésének 
bevezetése a felhasznált üveg-
házhatású gázok mennyiségének 
megismeréséhez. 

Szabályozás Dosszié

Climalife contact n°9 I 32 I Climalife contact n°9



Viszkozitás 40ºC-on (cSt) ASTM D445 78

Viszkozitás100º C-on (cSt) ASTM D445 11.4

Viszkozitási index ASTM D2270 142

Dermedéspont (ºC) ASTM D5950 -45

Lobbanáspont(ºC) ASTM D92 285

Sûrûség15ºC-on ASTM D4052 1.02

Brookfield Viszkozitás -30°C-on ASTM D2983 23600

A MOBIL SHC™ GARGOYLE 80 POE SPECIFIKÁCIÓI

Az R-448A HFO blend  
helyettesíti az R-22-t 
A több, mint 15 éve R-22-vel mûködtetett mezôgazdasági-
élelmiszeripari raktár normál hûtésû berendezését most állították 
át a Honeywell Solstice® termékskála új N40 hûtôközegére.

IPARI HÛTÉS – RAKTÁR

Hollandia a burgonya igazi hazája, azé a külön-
legességé, mely régi hagyományra és magas 
kutatási színvonalra épült. Termelése évente 
mintegy nyolc millió tonnára rúg.
Az ország északi részén Den Handel központú 
MTS CLEVERING családi vállalat 1906 óta a 
vetôburgonya termelésére szakosodott. Eze-
ket a burgonyákat a nyár végén gyûjtik be, 
majd ellenôrzött hôfokokon tárolják mielôtt 
elôkészítenék ôket a novembertôl júniu-

sig tartó, szakszövetkezetek által végzett, az 
egész világra történô feladásra. 

Az ellenôrzött hômérséklet feltét-
lenül szükséges a magas minôségû 
termékekhez
Rubertus Clevering nagy figyelmet fordít a 
vetômag burgonyákra a tárolási idôszak alatt. 
Ellenôrzi a klimatikus feltételeket azért, hogy 
meggyôzôdjön, a burgonyák alvók maradnak 
olyan sokáig, amíg ez szükséges vagy lehet-
séges. A magas relatív páratartalom csökkent-
hetné nyugalmi állapotuk idôszakát és a hôfok 
ingadozások elôsegítenék a csírák növekedé-
sét. Azért, hogy meggyôzôdjön tároló raktára 
jó mûködésérôl ez a holland termelô a zöld-
ségtermesztésben az ipari hûtésre szakoso-
dott Koeltechniek Noord vállalathoz fordult.

Tekintve, hogy a szabályozás 2015. január 1. 
óta még a regenerált HCFC-k használatát is 
tiltják, Peter Wierenga, létesítési szakember 
szerint szükségessé vált az R-22 alternatív 
megoldásának megtalálása, a rendszer fenn-
tartására és az összes mûködési zavar elke-
rülése érdekében. Több lehetséges opció 
megfontolása után a választás a Honeywell 
által kifejlesztett és a Climalife által forgalma-
zott új, Solstice® N40 hûtôközegre esett.

A berendezés egy 6HE35Y típusú Bitzer 
kompresszorral, 2 Helpman Thor elpárologta-
tóval és egy Condor kondenzátorral rendel-
kezik, mely 1000 m² területû tároló raktárt hût 
+3/+5 °C ellenôrzött hômérsékletre. 
A Solstice® N40-re való hûtôközeg csere 
elvégzése elôtt a szakember meggyôzôdött 
arról, hogy a kondenzátor és az elpárologta-
tók mérete kielégítô legyen. A mûveletet, min-
den probléma nélkül, ezen a nyáron, az üres 
tárolási idôszakban hajtották végre. 60 kg 
R-22-t fejtettek le és az eredeti ásványi olajat 
Emkarate 32 POE olajra cserélték. A szûrôk 
tisztításának, a tömítések cseréjének megtör-
ténte után a berendezést feltöltötték R-448A 
hûtôközeggel és beállították a túlhevítést.
A szakember ezt az alkalmat arra használta ki, 

Társaság: Koeltechniek Noord

Tevékenység: Ipari hûtés mezôgazdasági 

és a tengerészeti alkalmazásokra

Elhelyezkedés: Uithuizen, Hollandia

Alapítás éve: 2007

Alkalmazottak száma: 3 fô

hogy a csôvezetéket a kondenzáció elkerülése 
érdekében leszigetelje.
1387-es GWP érték mellett a Solstice® N40 
megfelelô és tartós megoldás az F-Gáz 
elôírásai szerint.

A projektben résztvevôk elégedettek 
választásukkal.

Gazdasági szempontból milyen elônyökkel 
jár az új kenôanyag a berendezés 
üzemeltetôje számára? 
J-Y. C.: Az olajjal kent alkatrészek nagyon jó 
mechanikai stabilitásának köszönhetôen a 
Mobil SHC Gargoyle 80 POE alkalmazása 
lehetôvé teszi az idôszakos szervizek 6000 
üzemórára való kitolását egy 8000 üzemórás 
célkitûzés mellett, jóllehet a gyártó a korábbi 
olaj esetén 4500 üzemórára javasolta csökken-
teni a szerviz gyakoriságát. Az idôszakos szervi-
zek közötti idôintervallumok meghosszabbítása 
lehetôvé tette a vágóhíd számára a karbantar-
tási költségek 2640 euróval való csökkentését 
kompresszoronként évente, mely a CO2-dal 
mûködô dugattyús kompresszorok esetén éves 
szinten 10560 eurós megtakarítást jelent, 6000 
üzemóránkénti szerviz gyakoriság mellett.

A rendszer energiahatékonyságát illetôen 
az új termék hozott javulást? 
J-Y. C.: Valóban, a karbantartási idôközök 
megnövelésén túl 100 kW elektromos áram 
fogyasztásnál átlagosan 2-3 kW közötti 
energiamegtakarítást mértünk a szóban forgó 
breton berendezés kulcsát képezô „forró gáz” 

kompresszor adott üzemeltetési feltételei és 
töltete mellett. Ez a megtakarítás éves szinten 
kompresszoronként 599 eurót jelent. Ennek 
magyarázata a Mobil SHC Gargoyle 80 POE 
tapadási együtthatójának (amely az olajmoleku-
lák belsô súrlódását jellemzi a kenôanyag nagy 
nyomáson való áramlása során) csökkentése 
a korábban alkalmazott olajhoz képest. Ez az 
energiamegtakarítás közvetlen kapcsolatban áll 
az innovatív POE technológiájú molekulák tapa-
dási együtthatójának említett csökkentésével: a 
kenôanyag súrlódása általi belsô energia vesz-
teség csökkentése és a mechanikus munka 
növelése azonos energia fogyasztás mellett.

Mik ennek a nagyszabású vizsgálatnak a 
konklúziói? 
J-Y. C.: Összefoglalva, a Mobil SHC Gargoyle 
80 POE lehetôvé teszi a kompresszorok 
idôszakos szervizelési idôintervallumainak 
növelése által a karbantartási költségek 
csökkentését, valamint az energiaköltségek 
csökkentése által a hatékonyság javulását. 
Biztonsági szempontból, a kompresszorok 
idôszakos ellenôrzési idôközeinek növelése 
által minimalizáljuk a kezelôk beavatkozásait. 

JEAN-YVES CLAIRÉ, 
KENÔANYAG MÉRNÖK -  
EXXONMOBIL

1 Az összefoglaló a „Mobil SHC Gargoyle 80 POE” termékkel egy 4 db, CO2-vel mûködô dugattyús kompresszort alkalmazó vágóhídon 2013 decembere és 2015 áprilisa között megvalósított helyszíni 
teszt alapján készült. Az aktuális eredmények a mûködtetett berendezés típusa, karbantartási állapota, mûködési körülményei, környezete és a korábban használt kenôanyag függvényében változhat-
nak. Kétség esetén olvassa el a gyártó által biztosított karbantartási kézikönyvet.

A validálási munkát az említett ipartelep vezetôi is elismerték és jóváhagyták, és a www.mobilindustrial.com honlapon elérhetô Teljesítés Igazolás tárgyát képezte. Az Esso SAF, SA (alaptôke: 98.337.521,70 
€ ; cégjegyzékszám: Nanterre 542 010 053; székhely: 5/6 place de l’Iris 92400 Courbevoie) forgalmazza a Mobil márkát Franciaországban – amely az Exxon Mobil Corporation társasághoz, illetve 
annak önálló leányvállalataihoz, így például a nem vitatottan önálló jogalanyisággal rendelkezô ESSO SAF-hez tartozó védjegy.

Környezetvédelmi szempontból megállapít-
ható a hulladékok mennyiségének csökkenése 
azáltal, hogy kenôanyag töltet élettartamának 
megnövelésével csökken a lefejtések száma. 
És végül, a termelékenységet tekintve 10560 
euró/év nyereséget tapasztalunk, amely a 6000 
üzemóránkénti idôszakos szervizeléseknek, 
valamint a kompresszor energia fogyasztása 
2-3%-kal való csökkentésének köszönhetô.

Dosszié Esettanulány
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NORMÁLHÛTÉSÛ KÖZPONT MÉLYHÛTÉSÛ KÖZPONT

Kompresszorok (Copeland) 1 x 4MUD-25X és 2 x 6MM-30X AWM 4 x 4ML-15X AWM (R-448A)

Elpárolgási hômérséklet ºC -8 ºC -32 ºC

Kondenzációs hômérséklet ºC +45 ºC +45 ºC

Hûtôteljesítmény 118 kW 42 kW

Hûtôközeg R-134a Solstice® N40 (R-448A)

Töltet 220 kg 135 kg

„Az üzlet rendszerét üzembe helyez-
tük és problémamentesen mûködik. 

Az Ebrofrío nagyon jó és rugalmas szolgálta-
tást nyújtott és mindeddig semmi problé-
ma nem jelentkezett a hûtési rendszerrel 
kapcsolatban és nem volt visszaesés a 
mûködésben sem.”

JOSE ANTONIO GRACIA BOROBIA, 
SIMPLY ZARAGOZA PLÁZA MANAGER

................................................

„A legutóbbi gépház ellenôrzés során 
csak egy kompresszor terhelé-

se volt 100%-os, -28°C-os elpárolgási 
hômérséklettel és 85°C-os kompressziós 
véghômérséklettel. A teljesítmény mind a 
kapacitást, mind a hatékonyságot tekintve 
megfelel a mi és az ügyfeleink elvárásainak 
is az általunk készített és a Simply számára 
bemutatott elôzetes kalkulációktól kezdve.”

ANTONIO ALÓS, 
MÛSZAKI IGAZGATÓ

................................................

„Az elképzelésünk – ‘Egy más mód 
a franchise-ok megértésére’ – egy 

olyan modellt fejez ki, amely megôriz minden 
korábbi sztenderdet és értéket, de emellett 
jövedelmezô és fenntartható gazdálkodást 
kínál a vállalkozóknak. Az energiafogyasztás 
és a CO2 kibocsátás csökkentésére irányuló 
célkitûzésünk tökéletesen összhangban 
volt az Ebrofrío Simply Plaza üzletet érintô 
javaslatával – innovatív szemléletüknek 
köszönhetôen kifejlesztettek egy megoldást 
az üzlet hûtési szükségleteire, egyúttal bizto-
sították, hogy a rendszer GWP-je és energia 
fogyasztása is sokkal alacsonyabb legyen.”

LUIS CANOVAI,  
SIMPLY MÛSZAKI IGAZGATÓ

................................................

„Elôször meghallgattuk az ügyfelün-
ket, hogy megértsük az igényeit és 

a korlátait. A franchise mûködtetésében 
betöltött elsô bevezetôi pozíciójuk azt jelen-
tette, hogy egyszerre kellett megfelelni az 
üzletvezetô, a társaság és a kiskereskedelmi 
lánc elvárásainak. A legjobb megoldást ke-
resve úgy ítéltük meg, hogy a Solstice® N40 
(R-448A) volt a legjobb javaslat. Az eddigi 
eredmények igazolták ezt.”

ANTONIO ALÓS,  
KERESKEDELMI IGAZGATÓ

Solstice® N40, kiskereskedelmi megoldás:  
az energiahatékonyság növelése és a környezeti 
hatás csökkentése
„Az energiafogyasztás és a CO2 kibocsátás csökkentésére irányuló célkitûzésünk tökéletesen 
összhangban volt az Ebrofrío Simply Plaza üzletet érintô javaslatával – innovatív szemléletüknek 
köszönhetôen kifejlesztettek egy megoldást az üzlet hûtési szükségleteire, egyúttal biztosították,  
hogy a rendszer GWP-je és energiafogyasztása is jelentôsen csökkenjen.”
ELÍAS MANTECÓN, INASIC INGENIERÍA

KERESKEDELMI HÛTÉS – SZUPERMARKET

Megvalósítás: hozzájárulás egy tisztább, 
alacsonyabb szénlábnyomú jövôhöz 
Az Ebrofrío volt felelôs a teljes rendszer – digi-
tális kompresszorok, elektromos ventilátorok, 
ajtók és természetesen a hûtéstechnológia – 
megtervezéséért, melynek során a cél a 
hûtôteljesítmény sztenderdeknek való megfele-
lés volt az energiafogyasztás és a CO2 kibocsá-
tás egyidejû csökkenése mellett. 

Rendszer tervezés:
• Az „ajtókkal” felszerelt mélyhûtôk köny-
nyedén üzemeltethetôk -30 °C-os elpárol-
gási hômérsékleten, kiegészülve a Solstice® 
N40-nek a más R-404A-t helyettesít anya-
gokéhoz képest alacsonyabb kompressziós 
véghômérsékletével. Az Ebofrio problémamen-
tes üzemelést prognosztizál a nyári hónapokra. 

• A központ 4, Solstice® N40-nel üzemelô 
kompresszorból áll.

• Az Eliwell szabályzók már tartalmazzák az 
R-448A-t. Az átállítás idôpontjában az R-404A 
beállításait használták, amely igazolta az 
R-404A alkalmasságát a közvetlen retrofitra. 
A nyitást követô négy hónappal elvégzett 
idôszakos helyszíni ellenôrzés során a konden-
zációs hômérséklet 1-2 °C eltérést mutatott az 
R-404A beállításához képest, vagyis nagyon 
kicsi volt a különbség.

• Töltet: 135 kg Solstice® N40 (R-448A).

• A rendszer tervezés részeként a Solstice® 
N40 problémamentes átállítása megkönnyítette 
a karbantartási technikusok munkáját.

Az Ebrofrío- összhangban azzal a célkitûzésével, 
hogy ügyfelei számára optimális megoldásokat 
találjon – jelenleg rögzíti a kulcsfontosságú telje-
sítmény adatokat a rendszer szempontjából kri-
tikus paraméterek tekintetében egy Copeland 
Coresense diagnosztikai eszközzel, melynek 
során mérésre kerül az energiafogyasztás.

Szektor Perspektíva: a fenntartható hûtés 
szolgálatában
Minden évben közel 90 millió tonna hûtôközeg 
kerül felhasználásra világszerte, amely elegendô 
az élelmiszerek hûtésére 240000 szupermar-
ketben és több, mint 300000 kereskedelmi 
épület hûtésére. A Honeywell elkötelezett az új 
termékek kifejlesztésére és bevezetésére való 
beruházásban annak érdekében, hogy a keres-
kedelmi és az ipari szektor számára a magas 
globális felmelegedési potenciálú hûtôközegek 
helyettesítôi bevezetését és alkalmazását 
megkönnyítse.

A Solstice® N40 bizonyított technológiája által 
kiemelkedô eredményeket produkál az ener-
giahatékonyság, a hômérséklet, az üzemelte-
tési költségek és a teljes teljesítmény tényezô 
(COP) legfôbb mutatói terén.
A Solstice® N40 100%-osan nem ózonkárosító, 
nem mérgezô (ASHRAE osztály: A), nem gyú-
lékony (ASHREA osztály: 1), ezáltal az egyéb 
alternatíváknál – pl. szénhidrogének, ammó-
nia – lényegesen biztonságosabb megoldás.

Az Ebrofrío a Solstice® N40-rôl a tavalyi évben a 
Honeywell és a Friogas (Climalife) prezentáció-
ján hallott. A társaság hasonló új berendezések 
esetén normálhûtésû alkalmazások számára 
kifejlesztett HFO Solstice® hûtôközeg termék-
skálába tartozó Solstice® N13 (R-450A) hasz-
nálatát is megfontolná.

LEGFÔBB EREDMÉNYEK

• A Solstice N40 hûtôteljesítménye jobbnak 
bizonyult az R-404A-énál.

• Az elôzetes várakozásoknak megfelelôen az 
energiafogyasztás ellenôrzése során csökkenést 
tapasztaltak.

• A Solstice N40 GWP-je 66%-kal alacsonyabb, 
mint az R-404A GWP-je, alacsonyabb kibo-
csátással jár és a kedvezményes adózásnak 
köszönhetôen karbantartási költsége is alacso-
nyabb.

• A Solstice N40-re való átállítás problémamen-
tes volt, köszönhetôen annak, hogy közvetlenül 
képes helyettesíteni az R-404A-t, ezáltal lehetôvé 
teszi a szakemberek számára a biztonságos, 
könnyû és idôtakarerékos munkavégzést.

Összegzés: hozzájárulás a végponttól végpontig terjedô energiahatékonysági 
stratégiához 
A ‘Simply’ újradefiniálja a franchise üzleti modellt a kiskereskedelmi piacon egy olyan formula által, 
amely lehetôvé teszi a vállalkozóknak négy különbözô méretû üzlet közötti választást - Simply Mar-
ket, Simply City, HiperSimply (amelyet a szupermarket óriás Group Auchan fejlesztett ki) és leg-
újabban a Simply Basic. A Simply nem csupán új kiskereskedelmi központokat hoz létre (jelenleg 
132 szuper- és hipermarket és 15 töltôállomás Spanyolország 9 különbözô régiójában), de emel-
lett feszegeti az energiahatékonyság és a környezeti hatás határait is, köszönhetôen a fenntartható 
növekedés eszméjének.
Természetesen a kiskereskedelmi üzletek számára létfontosságú a hatékony hûtési rendszer. 
Ebben a szektorban a jogszabályi elôírások hatására egyre inkább környezetbarát hûtôközegek 
kerülnek alkalmazásra – a Honeywell pedig erre válaszul a hidro-fluoro-olefin (HFO) technológián 
alapuló, kiemelkedôen alacsony GWP-jû és nagyobb energiahatékonyságú hûtôközegek új gene-
rációját kínálja a tervezôk, a gyártók és a végfelhasználók számára. A Solstice® N40 (R-448A) az 
R-404A drop-in helyettesítôje. Az elôrelátó és innovatív szemléletérôl ismert tervezô cég, az Ebrofrío 
a Solstice N40-et használta a Zaragoza mellett található új Simply üzletben.

Háttér: innováció és fenntarthatóság a kiskereskedelem központjában
Az Ebrofrío egy 30 fôt foglalkoztató családi vállalkozás, amely kereskedelmi és ipari hûtési rend-
szerek tervezésére, telepítésére és karbantartására specializálódott. A vállalkozás az innováció 
területén aratott sikereket és tanácsokat ad a mérnököknek a hûtôközeg szektort érintô jog-
szabályi változások hatásaival kapcsolatban. A társaság testreszabott berendezéseket és nagy 
teljesítményû karbantartási szerzôdéseket nyújt, valamint rendszereket tervez, melyek kihasználják 
az alapanyag technológia legújabb újdonságait, mint például a Solstice N40. A Zaragozában talál-
ható új, 2014 decemberében megnyitott 3500 m2-es Simply esetében az Ebrofrío tervezte mind 
a normál, mind a mélyhûtésû rendszert, a mélyhûtésû rendszerhez Solstice N40-t, míg a normál 
hûtéshez R-134a-t választott (az Ebrofrio a jövôben normál hûtéshez a Honeywell közelmúltban for-
galomba hozott, az R-134a-t helyettesítô, alacsony GWP-jû Solstice N13 (R-450A) termékét fogja 
valószínûleg használni).
Az Ebrofrío által javasolt hûtôrendszer környezeti elônyei tökéletesen illeszkedtek a Simply által köz-
vetített értékekhez, amely a fenntartható gazdálkodás végponttól végpontig terjedô megközelítésén 
alapul valamint az energiahatékonyságot és az alacsonyabb CO2 kibocsátást tekinti célkitûzésnek. 
Ennek megfelelôen több, mint 20 Simply üzletben már LED világítást alkalmaznak az üzletek eladó-
tereiben és a hûtési rendszer hôjét visszanyerik a téli fûtéshez. Továbbá az üzletek célul tûzték ki a 
vízfogyasztás 20%-os csökkentését.

EsettanulányEsettanulány
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Solstice® ze: egy fenntartható  
alternatíva az R-134a helyett
Az R-22 betiltására válaszul, a Quercy Refrigération R-1234ze-t ajánl innovatív helyettesítô 
megoldásként két ipari hûtôkamrához almák ellenôrzött légkörben való tartósítására.

Az ipari és pontosabban a mezôgazdasági-
élelmiszeripari hûtésre szakosodott Quercy 
Réfrigération 2007-es alapítása óta nagyon 
közel áll vevôihez és részükre a jövôbe tekintô 
környezetbarát megoldásokat ajánl. A vál-
lalat vezetôje, Benoît Duparc úr számára ez 
a megközelítés rendkívül fontos most, ami-
kor változások történnek a hûtôközegek 
szabályozásában.
Számos vevôje gyümölcs- és zöldség termelô 
és exportáló, köztük újabban a franciaor-
szági Lot megyében lévô Escazals központú 
Planavergne családi vállalat. Az 1937-ben ala-
pított vállalat fô tevékenysége az almatermesz-
tés 3500 tonnás évenkénti hozammal, mely 
mennyiséget szeptembertôl júniusig az egész 
világon értékesíti.
Az almákat 4-12 hónapig ellenôrzött légkörû 
hûtôkamrákban tárolják: az oxigén szintet 
csökkentik nitrogén befecskendezéssel, és a 
CO2 mennyiséget szabályozzák azért, hogy 
ne fullasszák az almákat és lassítsák az érési 
folyamatot. A raktár több mint 12, többségé-
ben R-404A-val mûködô berendezések által 
hûtött hûtôkamrából áll. Közülük kettô még 
R-22-vel mûködött. Planavergne úr, tudatában 
a HCFC gázok Európában való betiltása prob-
lémakörének, helyettesítésükre tendert írt ki.

Különbözô megoldások figyelembe 
vétele kiélezett versenyhelyzetben 

A tárgyalások kezdetén a költségszámítást egy 
egységre alapozták, három direkt expanziós 
kompresszorral és két kocka alakú elpáro-
logtatóval, melyek két, egyenként 1400 m³-es 
hûtôkamra ellátását biztosítják, ezáltal megol-
dottnak tekinthetô 300 tonna alma +1 °C-on 
történô tárolása.
Quercy Refrigération megfontolta a CO2-os 
megoldást, de gyümölcs tárolására nem 
megfelelônek találta. Egyrészt az elpárolgási 

Société: Quercy Refrigération

Activité: Froid industriel 

en agroalimentaire.

Localisation: Moissac (82).

Date de création: 2007

Effectif: 6 personnes

CA: 1,2 Millions d’€

HÛTÉS AZ ÉLELMISZERTÁROLÁSI SZEKTORBAN

hômérséklet elég magas +4 °C-tól +8 °C-ig ter-
jedhet, ami azt jelenti, hogy a jelenleg elérhetô 
kompresszorokkal meghaladja a mûködési 
tartományt. Másrészt a nyár és az ôsz látszik 
bizonyulni az intenzív mûködési idôszaknak és 
a CO2-nak éppen ekkor a legrosszabb a telje-
sítménye. Végül pedig a nagyon magas beru-
házási költség.
Az elsô számszerûsítés az R-134a-val készült 
szemben az R-407F-el, de ezeket a meg-
oldásokat Planavergne úr átmenetinek 
minôsítette és ezek nem feleltek meg beruhá-
zási perspektiváinak. A hosszú távú megoldás 
birtoklása a cél, az „ismételt retrofitok” elkerü-
lése érdekében. 
Quercy Refrigération újít és ekkor ajánlatot tesz 
R-1234ze-re az, erre alkalmas szabályozó rend-
szerrel. „A versenytársak által javasolt válasz-
tási lehetôségekkel szemben bebizonyítottuk 

vevônknek, hogy ez a megoldás lehetôvé tesz 
energiamegtakarítást is, az általunk fejlesztett 
és szabadalmaztatott gyümölcstároló kamrák 
higrometriájába való, különleges szabályozó 
rendszerünk által. A hûtôközeg nem az egyet-
len vektora az elektromos fogyasztás csökken-
tésének„ hangsúlyozza a beüzemelô mérnök. 
Planavergne urat ez azonnal meggyôzte.

Solstice® ze: a fenntartható alternatíva

Az 1 alatti GWP értékkel rendelkezô tiszta HFO 
molekula hosszú távú, környezetbarát alterna-
tíva. A Solstice® ze nem tartozik az F-Gáz 
rendelet hatálya alá, sem éves bevallást nem 
kell róla benyújtani, szemben a hagyományos 
hûtôközegekkel, ugyanakkor a direkt CO2 
kibocsátást 99,6%-kal csökkenti és elôsegíti 
a berendezések öko-design irányelvnek való 

megfelelését. Az ASHRAE-nál A2L, vagyis 
kismértékben tûzveszélyes osztályba van 
sorolva, de éppen olyan könnyen kezelhetô, 
mint a hagyományos hûtôközegek. Duparc úr 
szerint ennek az utóbbi kritériumnak egyéb-
ként sem volt befolyása a megoldás kiválasz-
tásánál. „Napjainkban hozzá vagyunk szokva 
az olyan mérgezô anyagokkal való munká-
hoz, mint az NH3 vagy az olyan nagy nyomású 
hûtôközegekhez, mint a CO2. Szakembereink 
tapasztaltak, csupán nyugodtan és biztonsá-
gosan kell dolgozniuk.„

Új, környezetbarát létesítmény

A munkálatok megkezdésére tavaly 
júniusban került sor, amikor egy új 
Pecomark tartókerettel ellátott, rozs-
damentes acél berendezés került 
kiválasztásra. A berendezés három 
fél-hermetikus Bitzer kompresszorból, 
és az egyik kompresszorra és a kon-
denzátor ventilátoraira csatlakoztatott 
fordulatszám szabályzóból áll. A két, 
nagyon pontos specifikációk szerint 
gyártott, Quercy Réfrigération által fej-
lesztett szabályozó rendszert magá-
ban foglaló elpárologtatót Carel féle 
R-1234ze-s elektronikus adagolóval 
látták el. Az egység üzembe helyezése 
problémamentesen megvalósult, miu-
tán közel 200 kg R-1234ze-vel töltötték 
fel a berendezést. A csôvezeték rozs-
damentes acélból készült, mely hosz-
szú távon minimalizálja az esetleges 
szivárgásokat. 

„A berendezés üzembe helyezése olyan 
volt, mint bármely más direkt elpárol-
gású hûtôközeges rendszeré. Igazá-
ból semmi különbség nincs, ha csak az 
nem, hogy a mûködési nyomás értékek 

nagyon alacsonyak, ilyen feltételek között dol-
gozni szintén kellemes” emlékeztet Benoît 
Duparc. 
A berendezés elindításakor méréseket végez-
tek, összehasonlítva ôket a gépház másik 
három, R-404A-val mûködô egységével. „Az 
eredmények magukért beszélnek, láthatjuk, 
hogy sokkal kevesebb energia került felhaszná-
lásra. A 1234ze HFO a jövô olyan megoldása, 
melyet ajánlani tudunk normál hûtésû rendsze-
reknél. Olyan hûtôközeg, mely megfelel ebben 
az ágazatban dolgozók igényeinek, alacsony 
beruházás mellett” összegez a szakember.

A BERENDEZÉS ADATAI

•  Pecomark CMI-3-41 egység

•  3 Bitzer 6FE40Y fél-hermetikus 

kompresszor

•  40 liter BSE32 olaj

•  218 kg HFO 1234ze hûtôközeg

•  1 Güntner GVH090 2C/3 N D.E 200 kW 

léghûtéses kondenzátor

•  16 méter rozsdamentes acélcsô, átm. 60

•  Quercy Réfrigération vezérlô

•  Egyedi elpárologtatók a Quercy 

Réfrigération specifikációi alapján

EsettanulányEsettanulány
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7°C Amper Watt LP HP

R-404A 3,05 1270 1,11 16,31

R-448A 3,1 1350 1,15 16,45

Átállítás elôtt Átállítás után

Hûtôteljesítmény 6,5 kW 8,78 kW

Kondenzációs teljesítmény 16,26 kW 16,26 kW

Kondenzációs teljesítmény Bitzer—3x4EES—4Y Bitzer—3x4EES—4Y

Kompresszorok száma 3 3

Hûtôközeg R-404A Solstice® N40 (R-448A)

Töltet 45 kg 30 kg

Olajtípus és mennyiség BSE 32 - 10 L BSE 32 - 10 L

Elpárolgási hômérséklet -38°C -38°C

Kondenzációs hômérséklet +45°C +45°C

Relatív elpárolgási nyomás 0,5 bar 0,25 bar

Relatív kondenzációs nyomás 19 bars 17 bars

Tömegáram 246 kg/h 138 kg/h

Áramfelvétel 7,48 kW 5,52 kW

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Társaság: Frigotehnics

Tevékenység: Kereskedelmi hûtés és klíma-

tizálás

Elhelyezkedés: Bukarest, Románia

A MEGA IMAGE teszteli a Solstice® N40-et
az R-404A-s berendezései átállításához
Bogdan Mascas Radu, a Frigotehnics társtulajdonosa magyarázza: „A Climalife biztosította az átállí-
táshoz szükséges mûszaki segítséget olyan módon, hogy ki tudjuk választani ehhez a rendszerhez a 
legalkalmasabb megoldást.”

KERESKEDELMI HÛTÉS – SZUPERMARKETEK

R-448A, krémfagylalt gépekhez 
elfogadott megoldás

KERESKEDELMI HÛTÉS

Az 1995-ben alapított Mega Image Romá-
nia elsô szupermarket lánca, az orszá-
got átfogó, 410 kiskereskedelmi üzlettel, 
Mega Image, Shop & Go, AB COOL FOOD 
cégérek alatt. 

Mega Image az 1867-ben Belgiumban alapí-
tott és napjainkban három földrészen jelenlévô 
nemzetközi élelmiszer kereskedô Delhaize 
Csoport része.

Romániában a Mega Image a teljes terjesz-
kedés állapotában van azzal a célkitûzéssel, 
hogy „kellemes környezetben bemutatott, friss 
és minôségi termékek tekintetében páratlan és 
változatos kínálatával a vásárlók elsô választá-
sává váljon”. Ezért a Mega Image elhatározta, 
hogy felújítja üzleteit és kihasználja ezt az alkal-
mat arra, hogy üzletei energiahatékonyságát 
optimalizálja. 

A leghatékonyabb megoldás 
kiválasztása 

A meglévô berendezései többségében 
jelenlévô hûtôközeg nagy GWP értéke miatt a 
Mega Image-nak át kellett gondolnia a lehetsé-
ges jövôbeni megoldásokat. Casian úr, a Mega 
Image mûszaki igazgatója a Climalife-hoz for-
dult összehasonlító termodinamikai modellezé-
sek elkészítéséért különbözô konfigurációban, 
az R-404A-t és a piacon rendelkezésre álló 
alacsonyabb GWP-jû más hûtôközeket, vagyis 
az R-407F-et, az R-448A-t és az R-449A-t.

 A célkitûzés világosan definiált: alacso-
nyabb GWP-jû hûtôközeg alkalmazása, az 
áramfogyasztás csökkentése és beren-
dezései hatékonyságának optimalizálása.

Bogdan Toma, Romániában a Climalife üzlet-
fejlesztési vezetôje dolgozott együtt a Mega 
Image-zsal a kezdeményezés támogatásában, 
segítséget kérve a Climalife Mûszaki Támo-
gatástól annak érdekében, hogy a legjobb 
megoldás kerüljön kiválasztásra. A legjobb 
opcióként a Solstice® N40-et (R-448A) válasz-
tották az alacsony hômérsékleten mûködô 
rendszerekhez. Az R-404A által lefedett 
mûködési tartományban és más alternatívák-
hoz képest, az R-448A-val mért kompressziós 
véghômérséklet alacsonyabbnak bizonyult 
mélyhûtésben, ami csökkenti az üzemelte-
tési költségeket, valamint a felhasznált energia 
mennyiségét.

A Mega Image meg volt elégedve ezzel az 
elméleti válasszal és elhatározta, hogy az elsô 
átállítást a Frigotehnics vállalatra bízza, mely 
teljes növekedésben van és átfogó megoldáso-
kat nyújt a kereskedelmi hûtés és klímatizálás 
piacán. A tervezéstôl a megvalósításig, a szer-
vizelésen és a karbantartáson keresztül a 
Frigotehnics szakemberei a legváltozatosabb 
helyzetek tapasztalatával rendelkeznek.

Egyszerû és hatékony átállítás

Ehhez az elsô átállításhoz a Bukarest központ-
jához közeli Obor-ban lévô, 200 m² területû kis 
szupermarketet választották ki. Az R-404A-val 
mûködô hûtôberendezés az eladótérben, vala-
mint a raktár fagyasztópultjaiban tárolt gyors-
fagyasztott termékek hûtési igényét látta el. 
Azért, hogy ne zavarják meg az üzletmenetet, 
az átállítást este, zárást követôen kezdték el. 
A gyorsfagyasztott termékeket a hûtôpultokba 
helyezték, majd egy meleg júniusi estén meg-
kezdték az átállítást. Élelmiszerbiztonsági 
okokból a csapatnak nagyon gyorsan kellett 
dolgoznia. Elsô lépésben lefejtésre került a 
berendezésben lévô 45 kg R-404A. A szûrôket 
és a fáradtolajat lecserélték, majd min-
den nehézség nélkül feltöltötték a rendszert 

Solstice® N40-nel (R-448A). Az eredeti R-404A 
töltethez viszonyítva kevesebb R-448A-ra volt 
szükség, ugyanis a rendszert korábban túltöl-
tötték. A teljes átállítást 4 óra alatt végezték el 
és a szupermarket a szokásos idôben nyitha-
tott ki másnap. 

Összegezve: a Solstice® N40 COP-ja ebben 
az alkalmazásban jobb, mint az R-404A-é. 
„Az R-448A elônye, hogy közvetlenül drop-in 
módon helyettesíthetô vele az R-404A, anélkül, 
hogy bármit is változtatni kellene a berende-
zésen. Az R-448A nyomásviszonyai hasonlóak 
az R-404A-hoz (megegyezô szívó nyomás és 
enyhén magasabb kondenzációs nyomás (+1 
bar)), de hûtôteljesítménye átlagosan 10%-kal 
magasabb, és a COP 6%-kal jobb.” tájékoztat 
Pierre-Emmanuel Danet, a Climalife Mûszaki 
Támogatás vezetôje. Ez egy ideális megoldás 
a jelenleg R-404A-val mûködô berendezé-
sek teljes üvegházhatást okozó emissziójának 

Bart Schipperen, a hollandiai Druten köz-
pontú Europa Ice igazgatója, a puha, krémes 
és ízletes krémfagylalt készítésére szolgáló 
Carpigiani olasz géppark karbantartásának a 
szakembere. Az ezen a kereskedelmi hûtési 
területen szerzett több, mint 20 év tapasz-
talatával a krémfagylalt tökéletes szerkezete 
már nem titok számára, legyen szó a fagylalt 
szerkezetérôl, ízérôl vagy éppen simaságáról.

A géppark többsége kiskereskedelmi üzle-
tekben, gyorsétkeztetési éttermekben, disz-
kókban mûködik, vagy mobil kereskedelmi 
gépként szolgál. Ezek a berendezések köny-
nyen szállíthatók, kis helyfoglalásúak és töké-
letesen illeszthetôk különbözô kereskedelmi 

szerkezetekhez. A Soft Ice és krémfagy-
lalt berendezések egy része 1,7 kg R-404A 
hûtôközeggel mûködik.

Az új F-Gáz rendelet hatályba lépése 
elôtt ezeket a berendezéseket nem kel-
lett tömítettségi ellenôrzés alá vetni, mert 
a hûtôközeg-töltet nem haladta meg a 3 
kg-os küszöbértéket. 2015. január 1. óta ez 
valódi problémája a szabályozások betartá-
sával törôdô szakembernek. 1,7 kg R-404A 
6,67 tonna CO2-egyenérték, ami évenkénti 
szivárgásellenôrzést követel meg. Azonban 
hogyan alkalmazzuk ezt a szabályozást a 
számos esetben helyüket nehezen megha-
tározható és karbantartási szerzôdés nélküli 
berendezésekre?

Az alternatívát keresô szakember tesztelte 
az új, 1387-es GWP értékû Solstice® N40 
hûtôközeget az R-404A helyettesítésére. 
A mért összehasonlító értékek egymástól 
kevéssé különböznek és az R-448A átállítási 
megoldással betartható a hatályos törvényes 
szabályozás. 

„Nem veszek észre különbséget a fagylalt-
krém minôsége tekintetében. A berendezés 
tökéletesen mûködik, és nem igényelt sok 
beállítást vagy beruházást. Ez a jövôre nézve 

olyan tartós megoldás, mellyel hibaelhárító 
munkáim alkalmával eleget tehetek a sza-
bályozási követelmények változásainak. Ilyen 
módon megoldhatjuk a vevôink ‚félelmeit’ 
összegezi Schipperen úr. 

csökkentésére. Az egyszerû átállítás egy ala-
csonyabb GWP-jû anyagra (1387 az R-448A 
esetén) azt jelenti, hogy egyrészt tovább 
mûködtethetjük az R-404A-val mûködô gépe-
ket a 2500-nál magasabb GWP-jû anyagokat 
betiltó F-Gáz rendeletnek megfelelôen, más-
részt csökkenthetjük az összes energia-fel-
használást, csökkentve a klímaváltozásra való 
hatást. 

A Frigotechnics karbantartási vezetôje, Petre 
David Iulian szerint „a közös munka a Climalife-
fal kiváló alkalmat adott arra, hogy új ismeretket 
szerezhessünk a hûtôipar innovatív megoldá-
sairól”. Ez az átállítás egy egész sorozat kez-
dete volt, és a Mega Image teljes mértékben 
meggyôzôdött, hogy valódi megoldások létez-
nek hosszú távú céljai megvalósításához.

EsettanulányEsettanulány
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Folyamatok

CO2-os ajánlatának bevezetésével, a Climalife segítséget nyújt ügyfele-
inek ennek a magas nyomású hûtôközegnek az alkalmazásában. 
Vegyük górcsô alá az R-744 tulajdonságait és azon intézkedéseket, melyek a CO2 biztonságos felhasználásához szükségesek!

A szárazjég (-78°C) érintkezés esetén égéseket okozhat  
a bôrön és a szemen. 
A helyes kezelés ➔ Hidegégés esetén,  
15 percig hideg víz alá tenni. 
Megelôzni / Elejét venni a kockázatnak ➔ Védôszemüveg, 
védôruházat és krio kesztyû.

Szárazjég képzôdése esetén a lenyelés feltétlenül kerülendô a 
hideg által jelentett veszély és a párolgásból származó nyomás 
miatt.
A helyes kezelés ➔ Orvost hívni. 

• A nagy koncentrációk fulladással járhatnak. 
Lehetséges tünetek: öntudat vagy mozgási képesség 
elvesztése.
A személy lélegzete elakadásának nem lehet azonnal tudatában. 
• Alacsony koncentrációk (párolgás esetében) gyors légzési 
elégtelenséget okoznak. 
Lehetséges tünetek: légzés gyorsulása, fejfájás, 
öntudatvesztéshez vezethetô hányinger és hányás.

A szén-dioxid jelen van a levegôben mintegy 380 ppm (0,038%) 
szinten. Ha a koncentrációja megnövekszik, akkor a tûdô 
gázcseréje veszélybe kerül. Egyszerûsítve, ahogyan koncentrációja 
nô a környezeti levegôben úgy hagyják el a vérkeringést kisebb 
szén-dioxid mennyiségek és a léghólyagoknak kevesebb az oxigén 
számára a hely. 

A levegôben 9,5 %-nál magasabb szén-dioxid 
koncentráció nagyon veszélyes helyzetet idézhet elô. 

Óvintézkedések a nagy nyomású 
palackok kezelésére:

• Nagyon magas nyomás = 57,3 bar 20°C-on. 
• Kritikus hômérséklet = +31°C (73,8 bar). 
• Hármaspont = 5,2 bar -56,6°C-on
A hármaspontnál közvetlenül válthat: 

- szilárd állapot cseppfolyós állapot 

- szilárd állapot gáznemû állapot 

- gáznemû állapot cseppfolyós állapot 

A CO2 veszélye, hogy a csôvezetékekben 
szárazjég keletkezhet (például felöltéskor 
jelenthet problémát).

• A1 biztonságú közegek csoportja. 
Gyakorlati határ 0,1 kg/m3. 
• L1 a lakosság által látogatott intézményekben. 
• Alacsony toxicitás. 
• Vegyi reakció vízzel – nagyon erôs oxidáció, tehát a 
csôvezetékek belsô megrongálódása és visszafordíthatatlan 
korrózió. 
• A szén-dioxid vízben gyengén oldódik: a hûtôkörök szárítása 
szükséges a közeg betöltése elôtt. 

olvadás 

szublimáció 

kondenzáció 

szilárdulás 

kondenzáció 

elpárologás 

Összehasonlításként:
R-134a= 5,7 bar 20°C-on
R-404A = 11 bar 20°C-on

A helyes kezelés: az érintett 
személyt a szennyezett területrôl 
távolítsuk el és lássuk el egyéni 
szigetelt légzôkészülékkel! Biztosítsuk 
a meleget és a nyugalmat! Hívjunk 
orvost! Amennyiben az érintett 
személy nem lélegzik, mesterséges 
lélegeztetést kell alkalmazni. 

• Soha ne vegyük le a szelep (sapka) védô burkolatát, 
kivéve a használat ideje alatt! 

• Soha ne módosítsuk a kereteken lévô vezetékeket!

• Szállításkor minden körülmény között pántoljuk le 
a palackokat, vagy arányosan rendezzük el a rakományt!

• Szerelkezzünk fel megfelelô, egyéni védô felszerelésekkel 
(pl. krio kesztyû,védôruhák, CO2 érzékelô…)!

• Ajánlott külön nagy nyomásra vonatkozó oktatás, 
valamint külön CO2 oktatás. 

• Gyôzôdjünk meg a helyiség jó szellôztetésérôl 
mégpedig a talaj közelében! 

• Gyôzôdjünk meg a CO2 érzékelô jó mûködésérôl!

A felhasználáshoz szükséges eszközök

Az alkalmazandó  
törvényes szabályozások 

Használjon specifikus eszközöket: 

- Magas nyomású, összecsavarodás elleni védelemmel 
ellátott flexibilis.
- Hordozható és telepített szivárgásészlelô.
- CO2 koncentráció mérô.

- DESPT (A nagy nyomású eszközökre vonatkozó direktíva)
- ADR 
- Egészségi és munkahelyi biztonság

A szén-dioxid sajátosságai 
a hûtéshez

Kockázatok azonosítása

Kockázatmegelôzés

Ezeket az adatokat a „A nagynyomású palackok 
helyes kezelésének jó gyakorlata” kézikönyv 
tartalmazza.
Kérjen egy másolatot a Climalife kereskedelmi 
képviselôjétôl!

Forrás: IS 08-11-EIGA

Hidegégési kockázat 1Nyomás1

Kockázat lenyelés esetén2

Fizikai-kémiai adatok 2

Fulladás kockázata3

Mérgezési kockázat4
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Mention spéciale du Jury

HALL 9, NEC BIRMINGHAM
16th - 18th FEBRUARY 2016

Magyarország

Innováció CO2 felhasználásához:
Mooviz®, az elsô mozgatható nagy nyomású palack

MOBIL SHC GARGOYLE™ 80 POE:
kifejezetten R-744-gyel elegyedô alkalmazásokban mûködô 
kompresszorok kenéséhez fejlesztve. 

Ez az innovatív POE bázisú kenôolaj meg-
növelt kenôhatást, kopás elleni védelmet, 
valamint kiváló vegyi és termikus stabilitást 
biztosít.

A CO2 hûtôközeggel való elegyedése, valamint 
a viszkozitás/hômérséklet/nyomás viszonyok 
megfelelô rétegvastagságot biztosíthatnak 
még nagy üzemi nyomás és hômérséklet 
értékeknél is, ahogyan megfigyelhetô volt 
az ezt a hûtôközeget használó dugattyús 
kompresszorokban. 

Anyagának köszönhetô stabil viszkozitási 
indexével, nagy nyírási ellenállásával 
és alacsony hômérsékleten mutatott 
folyékonyságával az az olaj olyan elônyöket 
kínál, mint a szivárgások csökkenése a 
tengelytömítéseknél, és az elpárologtató 
hatékonyságának növelésének lehetôsége.

• A kiváló kopásállóság hozzájárul a kompresszor 
lehetséges élettartamának meghosszabbításához. 
• A magas viszkozitási index és a kiváló folyékonyság 
alacsony hômérsékleten javíthatja az elpárologtatók 
hatékonyságát.
• Alacsony tapadási együtthatója által javítható a rendszer 
hatékonysága és csökkenthetô az energia-fogyasztás. 

Alkalmazások:
• Élelmiszerek elkészítésére és fagyasztására használt 
ipari dugattyús hûtôkompresszorok az élelmiszeriparban. 
• Ipari alkalmazások, mint a gyorsfagyasztás és 
a hûtôkamrák. 
• Hûtési alkalmazások a tengerészet területén.

Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE specifikációk lásd 3.oldal 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 

• Kiadási vezetô: Pierre-Etienne Dehon  
• Felelôs szerkesztô: Delphine Martin / E-mail: 
climalife.fr@climalife.dehon.com  
• Társszerkesztôk: Emilie Kugener, Aurélie Dehon, 
John Fischer.
• Tervezés,kivitelezés:: www.alternactif.com

• A leányvállalatok: • Franciaország: dehon service 
SA (Igazgatóság és osztályok) - climalife.fr@climalife.
dehon.com • Belgium - Luxembourg: dehon service 
belgium - climalife.be@cli malife.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 n° 20738482, 
63207820, 114845014, 294030482, 249715162, 
129040364, 226743910, 259911833, AdobeStock 
n° 74190357, 38292110. 
Egy cikk minden részleges vagy teljes másolásánál 
megemlítendô « Forrás: Climalife Contact » - ISSN 1263-
5545.

Európa

Az F-Gas Solutions app két díjat nyert!

Az F-Gas Solutions 2014. októberében indított 

smartphone alkalmazása folytatja növekedését 

Európában, közel 10 000 felhasználóval. 

Az ezt használó szakembereken kívül, akik 

naponta teszik le voksukat mellette, az F-Gas 

Solutions most kétszeresen nyert jutalmazást 

Franciaországban és Angliában. 

Szeptember 23-án Londonban a RAC Cooling 

által szervezett Awards esten az F-Gas Solu-

tions megszerezte az év terméke díjat a Hûtés 

kategóriában (Tartozékok és Kiegészítôk). A zsûri 

szerint, „minden egyes mérnöknek meg kellene 

ezt szereznie”.

Szeptember 28-án Párizsban az F-Gas Solutions 

elnyerte a Nagy Zsûri különdíját „Környezetvédelmi 

Minôség” kategóriában a Mondial du Bâtiment 

2015 által szervezett innovációs versenyen.

Egyesült Királyság

Svájc

Franciaország

2016. február 16-18. 
között tartják az ACR 
Show-t, helyszíne: 
Birmingham NEC. 
Ez az országos kiállítás a hûtés, klímatizálás, 
szellôzés, fûtés és hôszivattyú ágazatokra 
orientált. A Climalife csapata jelen lesz, hogy 
bemutassa az új megoldásokat, megossza 
mûszaki szakvéleményét és tanácsokat adjon 
olyan területeken, mint az energiahatékonyság 
vagy az F-gáz II. következményei. Jöjjenek el 
meglátogatni a Climalife standot: 9-es hall, G22 
stand!
Még több részlet a kiállításról rendelkezésre áll a 
következô honlapon: www.acrshow.com. 

Swiss Cooling Expo
A következô Swiss 
Cooling expo a Forum 
de Fribourg-ban 2015. 
november 25-én kerül 
megrendezésre. Ez a 
svájci kiállítás a hûtés, klímatizálás, hôszivattyú 
és szellôzés szakmák összes szereplôjéhez 
fordul. A teljes Climalife csapat fogadja Önöket 
a 19-es standon.

2015 ôszén a Climalife nyitotta meg az Energia-
hatékonysági Napokat Lyonban. Ez az elôször 
megrendezésre kerülô esemény a jelenlegi 
(törvényes szabályozási, mûszaki, gazdasági) 
fejlesztésekkel kapcsolatos téteket mutatja be 
TV stúdió alakjában, szakértô meghívottak in-
terjú sorozatával, melyet egy szakújságíró vezet. 
Ezzel az új koncepcióval az egész szakma ta-
lálkozhat és eszmét cserélhet interaktív módon. 
Találják meg az összes információt és videót az 
erre a célra tervezett honlapunkon: 
www.journees-efficacite-energetique.com/

A Climalife Magyarországon éves szimpóziumát 

2016. március 10-én fogja tartani a Holiday 

Inn szállodában Budaörsön. A hangsúlyt az 

energiahatékonyságra és az innovációkra helyezi, 

összeegyeztetve a helyi törvényes szabályozá-

sokkal és az F-Gáz II-vel. 

A Galco kiállít az AHR EXPO 2016 kiállításon 

a floridai Orlando-ban az Orange County Conven-

tion Center-ben. Január 25. és 28. között több, 

mint 2000 kiállító lesz jelen és ezen a széleskörû, 

nemzetközi kiállításon részt vesz az ágazat 

számos szakembere. A Climalife Galco csapata a 

2959-es standon fogadja Önöket.

A China Refrigeration 27. kiadása 2016. április 

7-9-ig lesz megtartva Pekingben a New China 

International Exhibition Center helyszínen. A Cli-

malife Galco az E3F58-as standon fog kiállítani. 

Már most kérjék meghívójukat!

COP21

Ebben az évben Párizsban zajlik a 21-ek konfe-

renciája (COP21) november 30-tól december 11-

ig. A konferencia célkitûzése fontos nemzetközi 

megegyezés kialakítása a klímaváltozással 

kapcsolatban foganatosítandó intézkedésekrôl, 

a globális felmelegedés 2 °C-on belül tartásához 

való hozzájárulás céljából. 

USA

Kína

Nemzetközi

Töltet 10 Kg

Tara 14 Kg

Méretek átm. 320 x magasság 780 mm

Próbanyomás 250 bar

Munkanyomás 166 bar

Szelep
Két fázis, egy kimenet, C típusú csatla-
kozó, 250 bar lefuvatási nyomás.

A szállítás és kezelés megkönnyítéséert ergonomikus 
foganytúval és kerekekkel ellátott Mooviz® high-tech 
kompozit anyaga miatt is könnyû. 

10 kg CO2 töltethez csak 14 kg önsúlya révén valódi 
hozzáadott értéket képvisel a hûtés és klímatizálás 
szakemberei számára.

könnyebb: 
high-tech kompozit anyagktok a 
palacktára csökkentése érdekében

könnyebb kezelhetôség: 
ergonomikus kerekek és fogantyú a 
szállítás és a használat megkönnyítésére

Könnyítse meg a CO2 felhasználását a Climalife-fal! 
Az ajánlat tartalmaz az R-744-el mûködô kompresszorokhoz külön tervezett 
kenôanyagokat, telepített és hordozható szivárgásészlelô megoldásokat, nagy 
nyomású tömlôket és manométereket.

A nagy nyomású R-744 magas nyomású palackot igényel, mely súlyos és nehezen kezelhetô. Azért, 
hogy ezektôl a kényszerûségektôl segítse megszabadulni a szakembereket, a Climalife újít az elsô 
CO2-ra szánt mobil palackkal, a Mooviz®-zal.

+

+

+

biztonságosabb: 
CO2 nyomás igénybevételeihez van 
tervezve
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EseményekTermékek



Solstice® termékskála: az alacsony  
GWP-jû HFO hûtôközegek már itt vannak!

Solstice® termékek

Solstice® N40 (R-448A)
GWP* = 1387

Solstice® N13 (R-450A)
GWP = 605

Solstice® ze
(R-1234ze)
GWP < 1

Solstice® zd
(R-1233zd)
GWP = 1

Normál és mélyhûtés
Csoportaggregátok
Szabadon álló egységek
Szállítmányhûtés

Normál hûtés 
Kaszkád CO2 berendezések

Hôszivattyúk
Közepes és nagynyomású  
hûtôberendezések 

Alacsony nyomású folyadékhûtôk
Magas hômérsékletû hôszivattyúk
Szerves rankine ciklus

• 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-134a 

R-134a

R-123

R-245fa

Alkalmazások ElônyökHelyettesített 
hagyományos hûtôközeg

*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 hûtôközegek: 
a ma és a holnap megoldásai
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