Greenway® Neo Heat Pump N

Greenway® Neo N, termékcsalád:
minden alkalmazáshoz külön termék

Ez a közvetítőközeg kiválóan alkalmas geotermikus (föld alatti
hálózattal rendelkező) és levegő-vizes aerotermikus hőszivattyú
rendszerekhez, klímaberendezésekhez és használati melegvíz
termeléséhez.

Működési
hőmérséklet-tartomány
Iparágak

Biológiailag
lebomló,
így szivárgás
esetén csökken a
talajszennyezés
kockázata.

Használati melegvíz termelésére napenergiát hasznosító
rendszerekhez (sík és vákuumcsöves napkollektorok).

Növeli a berendezés élettartamát:
A Greenway® Neo Solar N ideális olyan rendszerekhez, amelyeben
a kollektorok közvetítőközegének nagyon magas hőmérsékleten
történő leállása vagy stagnálása tapasztalható.
Ellentétben az MPG-alapú közvetítőközegekkel, ahol a gyors
lebomlás már 130°C-tól megindul, a Greenway® Neo Solar N
megakadályozza a rendszerek eltömődését és kátrányosodását.
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Alapanyag

növényi eredetű - 1,3 propándiol

Környezeti hatás

Mindkét közvetítőközeg keserű
adalékot tartalmaz, hogy
megakadályozza a véletlen lenyelést
használati melegvíz rendszerbe
történő véletlenszerű szivárgás
esetén.
Megfelel az olyan berendezésekben
felhasznált anyagok forgalomba
hozatali feltételeiről szóló, egyes
EU-tagállamok előírásainak, melyeket
emberi fogyasztásra szánt víz
hőkezelésére szánnak.

Magas hőmérsékleten stabil:
A Greenway® Neo Solar N alkalmas fűtési- és használati melegvíz
termelő-rendszerek primer köreihez, ahol a napkollektorok magas
hőmérsékletnek vannak kitéve. 200°C-ig stabil marad.

Greenway® Neo
Solar N

megújuló erőforrás - biológiailag lebomló
nem mérgező, NSF HT1

Fémvédelem
Monopropilén-glikolhoz
viszonyított viszkozitás

keserű adalékot tartalmaz az egyes EU-tagállamok
előírásainak megfelelően

nagy teljesítményű hibrid korróziógátló adalékcsomag
sokkal alacsonyabb *

Elérhetőség
Conditionnements

alacsonyabb
hígítandó vagy felhasználásra kész
20 l, 210 l, 1000 kg, tartályautó
Climalife RCS Paris 310 259 205/GREENWAY NEO N/V1/HU/09.2021 - www.alternactif.com - Fotó kreditpontok: Adobe Stock, Shutterstock.

Greenway Neo Solar N

Greenway® Neo
Heat Pump N

Alkalmazási terület

Biztonság

®

Greenway® Neo N

* Lásd a szórólapban szereplő viszkozitási görbét.
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Follow the Greenway® Neo N
Megnövelt hatékonyságú, növényi eredetű
közvetítőközeg termékcsalád
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A 2010 óta forgalmazott népszerű Greenway Neo,
növényi eredetű közvetítőközeg formulája megújult.

Greenway® Neo N

Ideális élelmiszeripari és ipari alkalmazásokhoz

Nagy teljesítményű hibrid
inhibitorok

A Climalife Kutatási és Fejlesztési Osztálya a szakemberek és a felhasználók biztonságához igazított
formulákat fejlesztett ki. A Greenway® Neo N az egyetlen 1,3-propándiol alapú közvetítőközeg, amely
NSF HT1 regisztrációval rendelkezik.

H-OAT alapú (semlegesített
karbonsavak), nitrit- és aminmentes
korróziógátló formula.

A Greenway® Neo N közvetítőközegek növényi eredetű
1,3-propándiolból készülnek.

Kiváló korrózióvédelem (ASTM
D1384 szerint tesztelve).

Biotechnológiára alapozott gyártás

+

+

=

Csökkentett szénlábnyom

A növényi eredetű 1,3-propándiol előállításához kevesebb energiát
használnak fel és kevesebb CO2-t bocsátanak ki, mint az MPG vagy
a vegyileg szintetizált 1,3-propándiol esetén.

A teljes környezeti hatás értékelése a növényi eredetű
1,3-propándiol életciklus-elemzésével a gyártóüzem
elhagyásáig.
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A Greenway® Neo N formulája
megakadályozza a rendszerbeli
6
áramlást és a hőcserét befolyásoló
baktériumok
kialakulását,
5
a penészedést, a gombák vagy algák
megtelepedését
(bakteriosztatikus
4
az ISO 11930 nemzetközi szabvány
3
szerint).

40

100

Ideális
2 padlófűtéses vagy
radiátoros rendszerekhez. Csökkenti
2,18
az eldugulás
kockázatát, amely
1
korlátozza az áramlási sebességet és
0
a hatékonyságot.
1.2 PROPANEDIOL BIO SOURCÉ

Nem mérgező, összetétele megfelel az
NSF és a Food and Drug Administration
(Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi
Hivatal - FDA) kritériumainak.
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MONO PROPYLÈNE GLYCOL

A Greenway® Neo N viszkozitása:

Ennek a közvetítőközegnek alacsonyabb a viszkozitása, mint az
MPG-é, és olyan nagyon alacsony hőmérsékletű alkalmazások
megvalósítását teszi lehetővé, ami MPG-vel nem lehetséges.
A viszkozitás
és a hőmérséklet
Comparatif
de viscosité
en fonction összehasonlítása
de la température
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1,3 NÖVÉNYI EREDETŰ
PROPÁNDIOL

CO2-kibocsátás: 41,8%-kal alacsonyabb
a monopropilén-glikolhoz képest

Nonfood Compounds
(HT1)

A Greenway® Neo N az NSF International
(National Sanitation Foundation) által
regisztrált szekunder hűtőrendszerekben
való használatra, ahol fennáll az
élelmiszerekkel való véletlen érintkezés
veszélye.*

Greenway Neo N

6

3

Bakteriosztatikus

Énergie non renouvelable (MJ / kg)

A növényeket betakarítják, erjesztik és finomítják, hogy növényi
eredetű 1,3 propándiolt állítsanak elő.

ÜHG-kibocsátás (kg CO2-egyenérték / kg)

®

Ideális geotermikus rendszerekhez.

MONOPROPILÉN-GLIKOL

Viscosité cinématique (cSt)

Továbbfejlesztett és egyre
hatékonyabb formula

A Greenway® Neo N termékcsaládot számos iparágban és alkalmazásban való felhasználásra fejlesztették ki.
A közvetítőközeget az alkalmazásnak, az üzemi hőmérsékletnek és a szükséges védelemnek megfelelően kell kiválasztani.

Kinematikai viszkozitás (cSt)

Ezzel a termékcsaláddal a Climalife technológiai és
környezetvédelmi alternatívát kínál a hagyományos,
a petrolkémiai iparból származó monopropilén-glikol
(MPG) alapú közvetítőközegekkel szemben, amelyeket
főként az élelmiszeriparban, az építőiparban és az
energiaiparban használnak.

Talajszennyezés kockázatának
csökkentése szivárgás esetén.

Émissions de GES (kg d’équivalent CO2 / kg)

A több, mint 40 éve a közvetítőközegek formulázásának
és gyártásának szakértőjeként számon tartott
Climalife a Greenway® Neo N termékcsaládjával
követi környezetvédelmi elkötelezettségét.

Biológiailag lebomló

Nem megújuló energia (MJ/kg)

A hagyományos közvetítőközegek
növényi eredetű, nagy teljesítményű
alternatívája

Az optimális biztonság elérésére
tervezett termékcsalád

A Greenway® Neo N
tulajdonságai

Gyártás

Greenway® Neo N:
Megnövelt hatékonyságú,
növényi eredetű
közvetítőközeg termékcsalád

A Greenway® Neo N alacsony
viszkozitása jobb teljesítményt nyújt:
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Greenway® Neo N
Friogel® Neo

800

Alacsonyabb energiafogyasztás a jobb
energiahatékonyság révén.

600

Olcsóbb kialakítás a kisebb szivattyúk
és csőátmérők miatt.
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Nem megújuló energiafogyasztás: 41%-kal
alacsonyabb a monopropilén-glikolhoz képest

Comparatif de viscosité en fonction de la température
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* Ha közvetítőközeggel érintkezik, még akkor is, ha az NSF HT1 regisztrált, az élelmiszert nem szabad értékesíteni.
* Minden Climalife termék biztonsági adatlapja elérhető a quickfds.com oldalon
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Greenway® Neo Heat Pump N

Greenway® Neo N, termékcsalád:
minden alkalmazáshoz külön termék

Ez a közvetítőközeg kiválóan alkalmas geotermikus (föld alatti
hálózattal rendelkező) és levegő-vizes aerotermikus hőszivattyú
rendszerekhez, klímaberendezésekhez és használati melegvíz
termeléséhez.

Működési
hőmérséklet-tartomány
Iparágak

Biológiailag
lebomló,
így szivárgás
esetén csökken a
talajszennyezés
kockázata.

Használati melegvíz termelésére napenergiát hasznosító
rendszerekhez (sík és vákuumcsöves napkollektorok).

Növeli a berendezés élettartamát:
A Greenway® Neo Solar N ideális olyan rendszerekhez, amelyeben
a kollektorok közvetítőközegének nagyon magas hőmérsékleten
történő leállása vagy stagnálása tapasztalható.
Ellentétben az MPG-alapú közvetítőközegekkel, ahol a gyors
lebomlás már 130°C-tól megindul, a Greenway® Neo Solar N
megakadályozza a rendszerek eltömődését és kátrányosodását.
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-50°C <--> +180°C

-20°C <--> +180°C

-30°C <--> +200°C

élelmiszeripar

épület és energia

épület és energia

hűtés

légkondicionálás, fűtés és
használati melegvíz

fűtés
és használati melegvíz

Alapanyag

növényi eredetű - 1,3 propándiol

Környezeti hatás

Mindkét közvetítőközeg keserű
adalékot tartalmaz, hogy
megakadályozza a véletlen lenyelést
használati melegvíz rendszerbe
történő véletlenszerű szivárgás
esetén.
Megfelel az olyan berendezésekben
felhasznált anyagok forgalomba
hozatali feltételeiről szóló, egyes
EU-tagállamok előírásainak, melyeket
emberi fogyasztásra szánt víz
hőkezelésére szánnak.

Magas hőmérsékleten stabil:
A Greenway® Neo Solar N alkalmas fűtési- és használati melegvíz
termelő-rendszerek primer köreihez, ahol a napkollektorok magas
hőmérsékletnek vannak kitéve. 200°C-ig stabil marad.

Greenway® Neo
Solar N

megújuló erőforrás - biológiailag lebomló
nem mérgező, NSF HT1

Fémvédelem
Monopropilén-glikolhoz
viszonyított viszkozitás

keserű adalékot tartalmaz az egyes EU-tagállamok
előírásainak megfelelően

nagy teljesítményű hibrid korróziógátló adalékcsomag
sokkal alacsonyabb *

Elérhetőség
Conditionnements

alacsonyabb
hígítandó vagy felhasználásra kész
20 l, 210 l, 1000 kg, tartályautó
Climalife RCS Paris 310 259 205/GREENWAY NEO N/V1/HU/09.2021 - www.alternactif.com - Fotó kreditpontok: Adobe Stock, Shutterstock.
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Biztonság
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* Lásd a szórólapban szereplő viszkozitási görbét.
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közvetítőközeg termékcsalád

climalife.hu

14/10/2021 09:46

Greenway® Neo Heat Pump N

Greenway® Neo N, termékcsalád:
minden alkalmazáshoz külön termék

Ez a közvetítőközeg kiválóan alkalmas geotermikus (föld alatti
hálózattal rendelkező) és levegő-vizes aerotermikus hőszivattyú
rendszerekhez, klímaberendezésekhez és használati melegvíz
termeléséhez.

Működési
hőmérséklet-tartomány
Iparágak

Biológiailag
lebomló,
így szivárgás
esetén csökken a
talajszennyezés
kockázata.

Használati melegvíz termelésére napenergiát hasznosító
rendszerekhez (sík és vákuumcsöves napkollektorok).

Növeli a berendezés élettartamát:
A Greenway® Neo Solar N ideális olyan rendszerekhez, amelyeben
a kollektorok közvetítőközegének nagyon magas hőmérsékleten
történő leállása vagy stagnálása tapasztalható.
Ellentétben az MPG-alapú közvetítőközegekkel, ahol a gyors
lebomlás már 130°C-tól megindul, a Greenway® Neo Solar N
megakadályozza a rendszerek eltömődését és kátrányosodását.

Greeway_Neo_N_630x297_V03_HU.indd 1

-50°C <--> +180°C

-20°C <--> +180°C

-30°C <--> +200°C

élelmiszeripar

épület és energia

épület és energia

hűtés

légkondicionálás, fűtés és
használati melegvíz

fűtés
és használati melegvíz

Alapanyag

növényi eredetű - 1,3 propándiol

Környezeti hatás

Mindkét közvetítőközeg keserű
adalékot tartalmaz, hogy
megakadályozza a véletlen lenyelést
használati melegvíz rendszerbe
történő véletlenszerű szivárgás
esetén.
Megfelel az olyan berendezésekben
felhasznált anyagok forgalomba
hozatali feltételeiről szóló, egyes
EU-tagállamok előírásainak, melyeket
emberi fogyasztásra szánt víz
hőkezelésére szánnak.

Magas hőmérsékleten stabil:
A Greenway® Neo Solar N alkalmas fűtési- és használati melegvíz
termelő-rendszerek primer köreihez, ahol a napkollektorok magas
hőmérsékletnek vannak kitéve. 200°C-ig stabil marad.

Greenway® Neo
Solar N

megújuló erőforrás - biológiailag lebomló
nem mérgező, NSF HT1

Fémvédelem
Monopropilén-glikolhoz
viszonyított viszkozitás

keserű adalékot tartalmaz az egyes EU-tagállamok
előírásainak megfelelően

nagy teljesítményű hibrid korróziógátló adalékcsomag
sokkal alacsonyabb *

Elérhetőség
Conditionnements

alacsonyabb
hígítandó vagy felhasználásra kész
20 l, 210 l, 1000 kg, tartályautó
Climalife RCS Paris 310 259 205/GREENWAY NEO N/V1/HU/09.2021 - www.alternactif.com - Fotó kreditpontok: Adobe Stock, Shutterstock.

Greenway Neo Solar N

Greenway® Neo
Heat Pump N

Alkalmazási terület

Biztonság

®

Greenway® Neo N

* Lásd a szórólapban szereplő viszkozitási görbét.

MAGYARORSZÁG
Climalife Kft.
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.
(Gábor Dénes krt. 580.)
Tel: 00 36 23 431 660
climalife.hu@climalife.dehon.com

climalife.hu

Follow the Greenway® Neo N
Megnövelt hatékonyságú, növényi eredetű
közvetítőközeg termékcsalád

climalife.hu

14/10/2021 09:46

