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GARANTÁLT  KERESKEDELMI  SPECIFIKÁCIÓ 
 

ÁLTALÁNOS JELLEMZ ŐK HATÁRÉRTÉKEK  
Tisztaság ≥ 99,99 % tömeg 

Víztartalom ≤ 5 ppm tömeg 

Klórion teszt (ezüst nitrát teszt) Negatív 

Nem kondenzálódó tartalom (gőzfázis) N/A 
 

 
FŐBB  ALKALMAZÁSI  TERÜLETEK 
 
R-744 (szén-dioxid) hűtőközeget ipari és kereskedelmi hűtőberendezésekhez tervezték. A 
hűtőközeg alkalmazható közvetlen elpárolgású rendszerekben, kaszkád rendszerekben 
(szubkritikus) vagy HFC, HFO vagy NH3 vagy booster rendszerekben (transzkritikus). 
 
OLAJOK 
A CO2 olajokkal való viselkedése sajátos, különösen a keveredés és oldódás szempontjából. 
A berendezéshez szükséges olaj kiválasztásánál figyelembe kell venni az alkalmazást, a 
berendezést és a kompresszor gyártójának ajánlását. Speciális, oldódó poliolészter (POE) 
olajok, polialfa-olefin (PAO) és nem elegyedő polialfa-glikol (PAG) bázisúk olajok nagy 
választékban elérhetőek. Ellenőriztesse a Climalife  Kft-vel az olaj viszkozitását és a 
keveredését a választott hűtőközeggel. 

 
ELŐÍRÁSOK 
 
Kövessük a biztonsági adatlap előírásait.* 

 
*A biztonságtechnikai adatlap közvetlenül elérhető honlapunkon: www.climalife.dehon.com
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További információkért látogasson el honlapunkra: 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us 
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AZ R-744 FIZIKAI-KÉMIAI  TULAJDONSÁGAI 
 
 
Mól tömeg g/mol 44,01 
Olvadáspont °C -56,55 
Szublimáció hőmérséklete ( 1 atm) °C -78,46 
Telített folyadék sűrűsége 25°C-on kg/m3 710,5 

Gőznyomás 25°C-on bar 64,34 
Kritikus hőmérséklet °C 30,97 
Kritikus nyomás bar abs 73,77 
Kritikus sűrűség kg/m3 467,6 
Hővezetési képesség folyadék 25°C-on W/m.K  0,0807  
Hővezetési képesség gőz 1,013 bar-on W/m.K  0,0166 
Felületi feszültség 30°C-on N/m 0,00055 
Oldódás vízben 1,013 bar-on és 25°C-on                                                                    
Víz oldódása a hűtőközegben 20°C-on 

tömeg %  
tömeg % 

0,015 
0,2 

Folyadék sűrűsége 30°C-on  10-3 Pa.s 0,044 
Fajhő folyadék 30°C-on kJ/(kg.K)  35,33  
Fajhő gőz (1 atm) kJ/(kg.K)  0,855 
Cp/Cv arány (25°C; 1,013 bar)   1,294 
Gyúlékonyság a levegőben   Nem gyúlékony 
Lobbanáspont   Nincs 
ASHRAE besorolás 
NF-EN 378 besorolás   

A1 
N/C 

ODP ózonkárosító hatás   0 
GWP    1 

 
 

Részletes információkért keresse meg a Climalife  kereskedelmi osztályát vagy 
forgalmazóját. Amennyiben az Ön által kivitelezendő rendszer a szokásostól eltérőnek 
tűnik, akkor rendelkezésére állunk véleményünkkel és tanácsainkkal. 

 


