SZÉLES TERMÉKSKÁLA

az alkalmazások különböző igényeire szabva
+ Hűtéstechnika
+ Légkondicionálás
+ Fűtéstechnika

+ Geotermikus energia
+ Napenergia

Közvetítőközegek
by climalife

A Climalife fejleszt, formuláz, gyárt, ellenőriz,
forgalmaz és tanácsot ad.
AZ ELŐNYÖK
• Több mint 40 éves gyártói
know-how.
• Célzott műszaki támogatás.
• Széles hőmérséklet-tartomány.

A CLIMALIFE KÖZVETÍTŐKÖZEGEK SZÉLES HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNYBAN HASZNÁLHATÓK
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+ Biológiai eredetű 1,3-propándiol
+ Acetát és kálium-formiát
+ Betain
+ MPG (monopropilén-glikol)
+ MEG (monoetilén-glikol)
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FORMULÁINK ALAPANYAGAI
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KÖZVETÍTŐKÖZEG KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ by

KÖZVETÍTŐKÖZEGEK
VÁLASZTÉKA

climalife

az Ön rendszeréhez igazítva

nom
du caloporteur

Greenway®
Neo N

Greenway®
Neo Heat
Pump N

Greenway® Neo
Solar N

Temper®

Thermera® R

Thermera® AC

Alapanyag

növényi eredetű 1,3 propán-diol

só bázisú acetát és
kálium-formiát

növényi eredetű betain

Környezeti
hatás

megújuló erőforrás

szintetikus
eredetű

megújuló erőforrás

Biztonság

nem mérgező,
NSF HT1 (1)

nem mérgező,
keserű adalékkal (2)

Fémvédelem

nagy teljesítményű hibrid korroziógátló adalékcsomag

hosszú
élettartamú
szerves
korroziógátló
adalékok

Viszkozitás az
MPG*-hez
képest

alacsonyabb és
mélyhűtésben
jóval
alacsonyabb

sokkal
alacsonyabb

alacsonyabb

Elérhetőség

hígítandó és felhasználásra kész

Iparágak
/
Alkalmazási
területek

épület és
energia
/
légkondcionálás,
fűtés és
megújuló
energiák

élelmiszeripar
/
hűtéstechnika

épület és
energia
/
fűtés, megújuló
energia és
használati
melegvíz

nem mérgező,
keserű
adalékkal (2)

nem mérgező

hagyományos korroziógátló
adalékok

alacsonyabb

épület és
energia
/
fűtés
és megújuló
energia

Neutraguard®
Neo

Solufluid®

Solufluid®
Heat Pump

Solufluid®
Solar

Neutragel®
Neo
kőolaj bázisú monoetilénglikol (MEG)

kőolaj bázisú - monopropilén-glikol (MPG)

fosszilis erőforrás - nem megújuló

nem mérgező

mérgező,
keserű
adalékkal (2)

nem mérgező, keserű adalékkal (2)

hosszú élettartamú szerves korroziógátló adalékok

MPG, az összehasonlítás alapja
hígítandó és
felhasználásra
kész

felhasználásra kész

élelmiszeripar
/
hűtéstechnika

Friogel® Neo

élelmiszeripar
/
hűtéstechnika

hígítandó

alacsonyabb
hígítandó és
felhasználásra
kész

felhasználásra kész

épület és energia
/
légkondicionálás, fűtés és megújuló energia

épület és
energia
/
fűtés, megújuló
energia és
használati
melegvíz

ipar
/
hűtéstechnika

(1) NSF HT1 (arra az esetre, ha az anyag véletlen érintkezésbe kerülhet élelmiszerekkel) minősítéssel rendelkezik. (2) Keserítőszert tartalmaz a nem szándékos lenyeléssel járó kockázatok csökkentése érdekében.
* MPG = Monopropilén-glikol.
A Climalife összes közvetítőközege mentes nitrátoktól, aminoktól, foszfátoktól, borátoktól és CMR (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító) anyagoktól.
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+ Az energiahatékonyság javításáért
+ A szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében

