
Follow the Greenway® Neo
Növényi bázisú közvetítőközeg hűtés- és klímatechnikai 

alkalmazások számára.

A Greenway® Neo közvetítőközeg család számos előnnyel rendelkezik 
a kereskedelmi és ipari hűtés valamint a klímatechnika terén. Használhatók 
élelmiszer-feldolgozó és tároló létesítményekben, szupermarketekben, 
épületekben, stb. 
Greenway® Neo számos alkalmazásban alacsony hőmérsékleteken is 
használható. Ezenkívül a jellemzőinek köszönhetően tűzoltó 
rendszerekhez is alkalmas.

Greenway® Neo a teljesítményt és az energiahatékonyságot ötvözi. 
Felhasználásával csökkenthetők a működési költségek, és csökkenthetők a 
hőtechnikai rendszerek szénlábnyomai is.

Beruházási megtakarítások

• A Greenway® Neo viszkozitása alacsonyabb 
az MPG-hez képest, különösen alacsony hőmér-
sékleteken, és a kisebb szivattyúk és a csövek 
kisebb átmérőjének köszönhetően megtakarítást 
tesz lehetővé.

Üzemeltetési megtakarítások

• A Greenway® Neo 30% -kal csökkenti a 
nyomásveszteséget az MPG-hez képest, 
különösen alacsony hőmérsékleten, ezáltal 
energiamegtakarítást tesz lehetővé.

Optimális teljesítmény

• A Greenway® Neo térfogatárama állandó 
hőmérsékleten alacsonyabb, mint a MEG vagy MPG 
bázisú közvetítőközegeké, és bizonyos esetekben 
lehetővé teszi a csövek átmérőjének csökkentését 
vagy a szivattyúzási sebesség csökkentését.

Kinematikus viszkozitás

Greenway® Neo közvetítőközeg HTF based on MPG* bázisú közvetítőközeg HTF based on MEG* bázisú közvetítőközeg

Nyomásveszteség Térfogatáram

* MPG: Monopropilén-glikol, MEG: Monoetilén-glikol.
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Climalife Kft.
1118 Budapest, Villányi út 47.
Tel: +36 23 431 660 - Fax: +36 23 431 661
climalife.hu@climalife.dehon.com

A Greenway® Neo közvetítőközeg család

Greenway® Neo közvetítőközegek:

• Növényi eredetű megújuló nyersanyagokon alapuló összetétel 
   Bio-PDOTM

• Bóraxmentes
• Tartós védelmet nyújt a korrózió ellen
• A francia egészségügyi hatóság által engedélyezett * 
   és a Belgaqua által jóváhagyott **
• Bakteriosztatikus ***

* A francia egészségügyi hatóság (Direction Générale de la Santé) 
az ANSES (franciaországi felügyeleti szerv) iránymutatásai alapján, 
olyan közvetítőközegként engedélyezte, mely egy lépcsőben 
alkalmas használati melegvíz előállítására. 

** A Belgaqua (belga vízügyi hatóság) az NBN-EN 1717-es 
szabvány szerint 3. kategóriás folyadékként engedélyezte. 

***Az ISO 11930 szerint (2012. június).

Koncentrátum 10 l 20 l 210 l 1000 kg tartályautó

    -55°C 20 l 210 l 1000 kg

    -30°C    20 l    210 l 1000 kg tartályautó

    -25°C    20 l    210 l 1000 kg tartályautó 

    -18°C    20 l    1000 kg


