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        VIN-FP-483/008 

A GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 megújuló, növényi eredetű 
1,3 PROPÁNDIOL–t és korróziógátló adalékokat tartalmazó, 
FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ közvetítőközeg, amely különösen 
alkalmas geotermikus (föld alatti hálózattal rendelkező), levegő-vizes 
aerotermikus hőszivattyú rendszerekhez. 

 
 
 
                Illusztratív ábrázolás 

A GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 sajátosságai: 
 
A felhasznált alapanyag – 1,3 Propándiol – megújuló, növényi alapú anyagból készül. Előnye, hogy a 
rendszer szivárgása esetén jelentősen csökken a talaj vagy a légkör szennyezésének kockázata. 
 
A formula nem tartalmaz sem biocidot, sem illékony szerves vegyületeket, sem bórax-ot, amely 
mérgező besorolást kapott a 30. ATP (European Adaptation to Technical Progress) felülvizsgálaton. 
 
GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 hatékony védelmet nyújt fagyveszély és a rendszerekben 
található fémek (acél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, forrasztás) korróziója ellen. Meggátolja az 
iszapképződést a csőrendszerben. 
 
A semlegesített karboxilsavakon alapuló alkalmazott korróziógátló technológia, foszfát, nitrit vagy 
amin nélküli, szervesnek nevezhető. Ezek a korróziógátló anyagok hosszantartó védelmet 
biztosítanak. 
 
A GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25-öt olyan közvetítőközegként engedélyezte a Francia 
egészségügyi hatóság (Direction Générale de la Santé) az ANSES (franciaországi felügyeleti 
szerv) iránymutatásai alapján, mely egy lépcsőben alkalmas használati melegvíz előállítására, és a  
Belgaqua (belga vízügyi hatóság) az NBN-EN 1717-es szabvány szerint 3. kategoriás folyadékként 
engedélyezte.. 
 
Egy felhasználásra kész megoldást és koncentrátumot is kínálunk: 
 

GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 fagyáspont -25 °C 
 
Közvetítőközeg-koncentrátum igény esetén érdeklődjön munkatársainknál! 
 

GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25  

 
Non-contractual photo 
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GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 

1. A GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAI 
 
Megjelenés  ................................................................................................................. zöld folyadék 
 
pH (AFNOR NF T 90 008/ASTM D 1287)  ........................................................................ 8-tól 8,4-ig 
 
 
Alkáli tartalék (AFNOR NF T 78-101/ASTM D 1121) 
(ml HCI N/10 20 ml GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25-ben)  ................................ ≥ 3 ml 
 

Fagyáspont °C (AFNOR NF T 78-102/ASM D 1177)  .......................................................  -25  2 °C 
(Az első kristály képződésekor és nem az anyag teljes tömörödésekor) 
 

Forráspont °C (AFNOR NF R 15-602-4/ASTM D 1120)  ...................................................  104  2 °C 
 
 
A forráspont fölötti alkalmazásokban és a felforralás elkerülése érdekében a GREENWAY®  NEO HEAT PUMP 
terméket csakis zárt, nyomás alatt lévő rendszerben keringtesse. 
 
 
 

 
Hőmérséklet 

(°C) 
Sűrűség 
(kg/m3) 

Kinematikai 
viszkozitás (cSt) 

Fajhő 
(kJ.kg-1.K-1) 

Hővezető képesség 
(W.m-1.K-1) 

-20 1 058 29,5 3,26 0,359 

-10 1 052 19,1 3,34 0,369 

0 1 047 11,6 3,42 0,377 

+10 1 042 6,6 3,50 0,385 

+20 1 037 4,3 3,58 0,392 

+30 1 032 2,7 3,66 0,397 

+40 1 029 2,1 3,74 0,402 

+50 1 026 1,6 3,82 0,406 

+60 1 023 1,5 3,90 0,409 

+70 1 020 1,1 3,98 0,412 

+80 1 017 0,90 4,06 0,413 

+90 1 013 0,80 4,14 0,413 

+100 1 010 0,70 4,22 0,413 

+110 1 008 0,60 4,31 0,415 

+120 1 006 0,60 4,39 0,416 

+130 1 003 0,50 4,47 0,417 

+140 1 001 0,50 4,55 0,417 

+150 998 0,50 4,63 0,415 

+160 995 0,50 4,71 0,413 

+170 991 0,50 4,79 0,410 

+180 987 0,50 4,88 0,407 

+190 983 0,30 4,96 0,402 

+200 978 0,30 5,04 0,396 
Szabvány hivatkozások: AFNOR NF R 15-602-1/ASTM D 1122 (sűrűség) 

 



 

  3/3 

GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 

További információkért látogasson el honlapunkra! 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 

A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és jelenlegi ismereteinken alapulnak. Jóhiszemű közreadásuk semmi esetben sem kötelez minket felelősségvállalásra, különös tekintettel a termékeink felhasználóira vonatkozó előírások  megszegésének, 
illetve harmadik személynek okozott kár esetére. Az információk nem helyettesíthetik a nélkülözhetetlen előzetes kipróbálást az egyes  felhasználási területeken való használhatóság megállapítása érdekében. A felhasználónak gondoskodnia kell a helyi 

előírások betartásáról és az esetleg szükséges jóváhagyások megszerzéséről.A felhasználó győződjön meg arról, hogy birtokában van-e ezen dokumentáció legutolsó verziója; cégünk minden további információval rendelkezésére áll. 

 

 

 

2. FÉMEK VÉDELME AGREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 ÁLTAL 

 
Az alábbi korróziós tesztben GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 fagyálló vizes oldatát vizsgálták. A harmadik 
és negyedik oszlopban  tájékoztató jelleggel közöljük az NF R 15-601 és az ASTM D 3306  szabványban a 
hűtőfolyadékokkal szemben megadott elvárásokat. 
 
 

Fémek 
Tömegveszteség 

(mg/próbacső) 
Szabvány szerinti határérték 

NF R 15-601 
Szabvány szerinti határérték 

ASTM D 3306 

Réz ± 2 [-5; +5] [-10; +10] 

Varrat ± 3 [-5; +5] [-30; +10] 

Sárgaréz ± 2 [-5; +5] [-10; +10] 

Acél ± 1 [-2,5; +2,5] [-10; +10] 

Öntöttvas ± 2 [-4; +4] [-10; +10] 

Alumínium ± 7 [-10; +20] [-30; +30] 

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

 
 

3. NYOMÁSVESZTESÉG  
 
Ha GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 oldatot használunk egy hőközlő rendszerben, a 
nyomásveszteségek számításánál figyelembe kell venni az oldat viszkozitását. 

 
4. A  GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 
 

A GREENWAY® NEO HEAT PUMP keverék 
betöltése előtt erősen ajánlott a berendezés alapos 
tisztítása Dispersant D*-vel, amennyiben 
lerakódások, különös tekintettel, ha fémoxidok 
vannak. 
 
Az alábbiak szerint kell eljárni: 

- 1-2 órán keresztül vizet kell keringetni a 
rendszerben, majd az alsó pontban gyorsan és 
teljes mértékben le kell üríteni.  

- Készítsen előzőleg Dispersant D* oldatot (20 
g/liter víz) és töltse a rendszerbe. 

- Legalább 2 órán keresztül kell keringetni, majd a 
legalacsonyabb ponton gyorsan leüríteni, 

- Bő vízzel alaposan öblítse át a rendszert. 
 

A rendszer állapotától függően ezek a lépések több 
alkalommal megismételhetők. 
Fontos minden tisztítást követően a Ieürítés és a 
gondos vizes átöblítés. 
 
A GREENWAY® NEO HEAT PUMP 25-öt tilos 
galvanizált acélhoz használni! 
 
A GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 
koncentráció ellenőrzése az APC* vizsgálattal 
ajánlott az éves karbantartás során, hogy 
megbizonyosodjunk a termék jó állapotáról. 
 
* A Climalife által forgalmazott termék. 
 

* A dokumentumban feltüntetett adatok csak tájékoztató jellejűek és nem jelentenek kereskedelmi specifikációt. 

 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

