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Tisztul a horizont,
kezdõdjön a cselekvés! 

Szakmánknak ismét új változásokkal kell szem-
benéznie Európában. A jövõbeli F-gáz rende-
let szerint a hûtõközeg gyártóknak 2015-tõl 
csökkenteniük kell a forgalomba hozott HFC-k 
mennyiségét. Ez a korlátozás természetesen 
hatással lesz a hûtés- és klímatechnikára, de 
más iparágakra is, mint például tûzoltó anya-
gok, vagy akár a cipõgyártás területére is.

De minden változás magában hordozza az új 
lehetõségeket is! 

Megéltük már a CFC-k, majd a HFC-k betiltá-
sát, miért ne tudnánk szembenézni a holnap
kihívásaival is?

Az új szabályozási környezetnek természete-
sen lesz pozitív hatása az elkövetkezõ évekre.
Az innovatív technológiák új lendületet adnak 
a jövõbeli rendszerek mûszaki koncepci-
ójának megtervezésében ugyanúgy, mint 
megvalósításukban.

Ez egy visszafordíthatatlan folyamat, el kell 
fogadnunk, és a jövõ felé kell fordulnunk.

Csak meg kell néznünk hogy mennyit fektetett 
már be iparágunk az utóbbi években, hogy 
elébe menjen a változásoknak!

Az alacsony GWP-vel rendelkezõ HFC/HFO-
k, a szénhidrogének, vagy a nem halogéne-
zett vegyi megoldások lehetõvé fogják tenni,
hogy a berendezések üzemeltetõi megfelelje-
nek az új követelményeknek.
A cél, hogy mindannyiuknak modern, energe-
tikailag hatékony, és anyagi lehetõségeiknek
megfelõ berendezés kerüljön leszállításra.

A Climalife egész csapata már ma kész arra, 
hogy segítsen Önöknek a holnap megoldásá-
nak kialakításában.

Jó olvasást!

Anton Hunink
Kereskedelmi igazgató, Export

F-gáz:
végül is megszületett
a politikai egyezség!
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S 
zakmánkat már évek óta fejlõdésre 
készteti a hûtõközegekre vonatkozó 
szabályozási környezet.

1987-ben a montreali protokoll keretében kötele-
zettséget vállaltak az ózonréteget lebontó anya-
gok csökkentésére (lásd 2037/2000EK rendelet, 
1005/2009 EK rendeletre módosítva).

1997-ben a kyotoi protokoll keretében kötele-
zettséget vállaltak az üvegházhatást fokozó, 
különösen a fluorozott gázok csökkentésére 
(lásd az F-gáz rendeletként ismert 842/2006 EK 
rendeletet).

Ez az ún. F-gáz rendelet többek közt elôírta egy 
idôközi jelentés elkészítését. Ez a jelentés 2011 
szeptemberében készült el, és az ENVI Bizott-
ságot bízták meg, hogy tanulmányozza, és 
elôterjesztést készítsen a rendelet felülvizsgá-
latára az Európa Tanács és az Európai Parla-
ment számára.

A 2012 novemberében kiadott elsõ tervezet 
közzétételét követõen világossá vált, hogy az 
Európai Parlament, az Európai Bizottság és az 
ENVI Bizottság álláspontja jelentõsen eltérnek 
egymástól. 

Az ENVI Bizottság inkább a HFC-k betiltását 
szorgalmazta, ami a hûtõ- és klíma-berendezé-
sekben, illetve a hõszivattyúkban való felhasz-
nálásukat illeti.

Három háromoldalú tárgyalás sem volt elég 
arra, hogy kompromisszumos szövegtervezet 
szülessen. A Bizottság, a Tanács és a Parlament 
végül abban állapodott meg, hogy még 2013. 
december 17-én leülnek utoljára tárgyalni. Ezen 
a 4. háromoldalú tárgyaláson végül megegyez-
tek és a kompromisszumot megfogalmazták.

A szöveget jelenleg az Európai Unió jogászai 
vizsgálják felül. A felülvizsgálatot követõen, 
két további lépés megtételére van szükség 
ahhoz, hogy a szabályozást teljes mértékben 
jóváhagyják: 

1) Az ENVI Bizottság többségi szavazására 
januárban, illetve kora februárban kerül sor.

2) Az elsõ olvasatra történõ szavazásra 
2014. március 13-án az Európai Parlament-
ben kerül sor.

Tekintettel a számos, már korábban lefolytatott 
tárgyalásra, meglepõ lenne, ha az F-gáz javas-
lat nem kerülne maradéktalanul elfogadásra.

A szavazást követôen az új szabályozás 2015. 
január 1-jével lép hatályba, de mindaddig, 
amíg a meglévô európai szabályozásokat nem 
helyezik hatályon kívül, addig azok érvényben 
maradnak.

Mik lesznek az új F-gáz rendelet hûtés- és klí-
matechnikát, valamint a hõszivattyúkat érintõ 
legfontosabb intézkedései?

A Climalife választ ad erre a kérdésre a Clima-
life Contact hasábjain.

Ismerje meg az új szabályozást a mi ol va sa - 
tunkban!

A szerkesztó́ 
levele

Jogi szabályozás



Tudjon meg mindent 
az új F-Gázról!
Laurent Guegan, a Climalife Szabályozási Ügyekért felelõs Igazgatója a hûtés-, klímatechnika és 
hôszivattyú piac négy alapvetõ kérdéskörének alapul vételével részletesen ismerteti az új európai 
rendelet tervezetét*.

Mik lesznek a HFC-k használatának korlátai, hogyan lehet megelõzni az üvegházhatású gázok kibocsátását, hogyan kell a jövõben felcímkézni a 
fluortartalmú termékeket és mikor kerül sor az új dokumentum európai hatóságok általi felülvizsgálatára?

Dosszié
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Piaci korlátozások

2015.01.01.: CO2 eq. alapulvételével a HFC-k** 
phase down-ja (vagyis a forgalomba hozott 
mennyiség csökkentése).

A HFC-k 2015-ben Európában forgalomba 
hozott teljes mennyisége a 2009 és 2012 között 
forgalomba hozott mennyiség átlagának fog 
megfelelni. 2030-ban ennek a mennyiségnek 
már csak 21%-a lesz forgalomba hozható.

Legkésõbb 2014. október 31-ig az Európai 
Bizottság minden egyes (HFC-t, illetve HFC-t 
tartalmazó berendezést) gyártó, illetve impor-
táló társaság számára meghatározza annak 
degresszív mértékû éves forgalomba hozatali 
kvótáját 2030-ig terjedõen. 

A HFC-t tartalmazó új berendezések forga-
lomba hozatalának tilalma.

2015.01.01-tõl: olyan háztartási hûtõszekrények 
és mélyhûtõk forgalomba hozatalának tilalma, 
melyekben lévõ HFC-k GWP-je ≥150.
2020.01.01-tõl: olyan hermetikusan zárt 
(va gyis forrasztott csövekkel ellátott) ipari 
hûtõszekrények és mélyhûtõk forgalomba hoza-
talának tilalma, amelyekben lévõ HFC-k GWP-
je ≥2500.

2022.01.01-tõl: olyan hermetikusan zárt 
(vagyis forrasztott csövekkel ellátott) ipari 
hûtõszekrények és mélyhûtõk forgalomba 
hozatalának tilalma, amelyekben lévõ HFC-k 
GWP-je ≥150.

2022.01.01-tõl: olyan (2 vagy több párhuzamo-
san kapcsolt kompresszorral mûködõ) központi 
hûtõk forgalomba hozatalának tilalma, ame-
lyek teljesítménye ≥40 kW, és amelyekben lévõ 
HFC-k GWP-je ≥150.

Ez a tilalom nem vonatkozik azoknak a köz-
pontosított kaszkád rendszerek primer köre-
ire, amelyek hûtõközegének GWP-je<1500 
(normál hûtésû kör, amelyhez egy vagy több 
hûtõrendszert kapcsoltak azok kondenzátorai-
nak hûtése céljából). 

2020.01.01-tõl: olyan telepített hûtõrendszerek 
forgalomba hozatalának tilalma, amelyekben 
lévõ HFC-k GWP-je ≥2500, kivéve a -50 °C-nál 
alacsonyabb hõmérsékletû berendezéseket.
2020.01.01-tõl: olyan mobil klímatechnikai 
berendezések forgalomba hozatalának tilalma, 
amelyekben lévõ HFC-k GWP-je ≥150.
2025.01.01-tõl: olyan osztott rendszerû split 
klímatechnikai berendezések forgalomba hoza-
talának tilalma, amelyek töltete eléri vagy meg-
haladja a 3 kg-ot, és amelyekben lévõ HFC-k 
GWP-je ≥750.

A HFC-k használatának tilalma

Olyan hûtõberendezések karbantartása esetén, 
amelyek töltete ≥40T CO2 eq. (kivéve a -50°C-
nál alacsonyabb hõmérsékletû berendezéseket):
- 2020.01.01-tõl tilos olyan új HFC-t vagy új 
HFC-t tartalmazó keveréket használni, ame-
lyek GWP-je ≥2500.
- A regenerált vagy újrahasznosított HFC-k 
2030-ig engedélyezettek maradnak (de újra-
hasznosítottnak csak akkor minôsíthetô a HFC, 
ha az az eredeti berendezésbôl származik).
A fenti tilalmak nem vonatkoznak az ökoterve-
zett, valamint a haditechnikai berendezésekre.

Kibocsátás megelõzése

Szivárgásellenõrzés
Olyan berendezések esetén, amelyek töltete ≥5T 
CO2 eq.: 12 havonta, illetve 24 havonta olyan tele-
pített szivárgásérzékelõ esetén, amely rendelke-
zik az üzemeltetõnél jelzõ riasztó berendezéssel.
Olyan berendezések esetén, amelyek töltete 
≥50T CO2 eq.: 6 havonta, illetve 12 havonta 
olyan telepített szivárgásérzékelõ esetén, amely 
rendelkezik az üzemeltetõnél jelzõ riasztó 
berendezéssel.
Olyan hûtõ-, klímatechnikai és hõszivattyú beren-
dezések, kamionok és hûtött pótkocsik esetén, 
amelyek töltete ≥500T CO2 eq.: 6 havonta, 
kötelezõen olyan telepített szivárgásérzékelõvel, 
amely rendelkezik az üzemeltetõnél riasztó 
berendezéssel.
Olyan Rankine-ciklusú berendezések esetén,
amelyek töltete ≥500T CO2 eq.: 3 havonta, illetve 
6 havonta olyan telepített szivárgásérzékelõ ese-
tén, amely rendelkezik az üzemeltetõnél jelzõ 
riasztó berendezéssel (2017.01.01-tõl kötelezõ). 

Nem tartoznak ebbe a kategóriába az akként
felcímkézett, hermetikus rendszerek, amelyek 
töltete meghaladja a 10T CO2 eq.-et 2016. 
december 31-ig nem kötelezõ az idõszakos 
ellenõrzés az olyan hermetikus, felcímkézett 
berendezések esetén, amelyek hûtõközeg töl-
tete alacsonyabb 6 kg-nál, és az olyan nem 
hermetikus berendezések esetén, amelyek 
hûtõközeg töltete alacsonyabb 3 kg-nál.

* A dokumentum jelen szakaszban még nem végleges, a végleges szöveg megállapításához az Európai Parlament elõtti 
szavazás szükséges ** Az érintett HFC-k felsorolása az F-gáz tervezett 1. mellékletében található.
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Phase down CO2 egyenértékben

Hûtõközeg R-507 R-404A R-422A R-422D R-417A R-427A R-407A R-410A R-407F R-407C R-134a

GWP 3985 3922 3144 2730 2347 2138 2107 2088 1825 1774 1430
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Hûtõközeg töltet 
kg-ban

R-507 R-404A R-422A R-422D R-417A R-427A R-407A R-410A R-407F R-407C R-134a

GWP 3985 3922 3144 2730 2347 2138 2107 2088 1825 1774 1430

5 t CO2 egyenérték 1,25 1,27 1,59 1,82 2,13 2,33 2,37 2,39 2,74 2,41 3,49

50 t CO2 egyenérték 12,5 12,7 15,9 18,3 21,3 23,3 23,7 23,9 27,4 24,1 34,9

500 t CO2 egyenérték 125 127 159 183 213 233 237 239 274 241 349

Dosszié

„Szivárgás esetén az üzemeltetõnek 
a lehetõ legrövidebb idõn belül be 
kell avatkoznia. A javítást követõ egy 
hónapon belül szivárgás-ellenõrzést 
kell végezni.”

A dokumentum részleges 
vagy teljes felülvizsgálata

• Legkésõbb  2017.  július  1-jéig  a  Bizott-
ság nyilvánosságra hozza a legalább 
40 kW-os központosított, illetve kasz-
kád hûtõberendezések forgalomba hoza-
talának betiltásáról, továbbá ennek 
alternatívájaként a rentábilis, mûszakilag 
megvalósítható, hatékony és megbíz-
ható energia rendelkezésre állásáról szóló 
értékelõ jelentését.
• Legkésõbb 2017. július 1-jéig a Bizottság 
nyilvánosságra hozza értékelõ jelentését 
a kvóták elosztásának módszerérõl, ide-
értve a kvóták költségmentes elosztásának 
következményeit, a jelen rendelet tagálla-
mokban történõ alkalmazásának költségeit, 
és adott esetben egy esetleges nemzetközi 
egyezményt a HFC-krõl.
• Legkésõbb  2017.  január  1-jéig  a Bizott-
ság nyilvánosságra hozza az EU jogsza-
bályainak vizsgálatáról szóló jelentését a 
fluortartalmú üvegházhatású gázok helyette-
sítésére, illetve azok felhasználásának csök-
kentésére szolgáló alternatív hûtõközegek 
kezelését végzõ személyek képzésére 
vonatkozóan, továbbá szükség esetén az 
Európai Unió jogszabályainak módosítását 
célzó javaslatot nyújt be az Európai Parla-
ment és az Európai Tanács részére.
• Legkésõbb 2020  július 1-jéig a Bizottság 
nyilvánosságra hozza az olyan, már létezõ 
hatékony és megbízható helyettesítõ energiák 
rentabilitásának, illetve mûszaki megvalósít-
hatóságának elemzésérõl szóló jelentését, 
amelyek lehetõvé teszik a fluortartalmú üveg-
házhatású gázok kisebb osztott klímatechni-
kai rendszerekben történõ helyettesítését.
• Legkésõbb  2020.  december  31-én 
a Bizottság nyilvánosságra hozza a 
HFC-knek az Európai Unió piacain való 
elérhetõségérõl szóló jelentését. 
• Legkésõbb  2022.  december  31-ig  a  
Bizottság nyilvánosságra hozza a jelen 
rendelet hatásainak teljes körû elemzésérõl
szóló jelentését.

Lefejtés
A berendezések (ideértve a mobil berendezé-
seket is) üzemeltetõinek gondoskodniuk kell 
a közegek képesítéssel rendelkezõ személyek 
általi lefejtésérõl.
A lefejtett közegnek újrahasznosításra, rege-
nerálásra vagy megsemmisítésre kell kerül-
nie. Ez a rendelkezés az alábbi berendezések 
üzemeltetõire alkalmazandó:
- hûtõ-, klímatechnikai, hõszivattyú berende-
zések, ideértve a kamionokat és hûtött pótko-
csikat is,
- oldószereket tartalmazó berendezések,
- tûzvédelmi rendszerek és tûzoltó
készülékek,
- elektronikus kapcsoló berendezések.

Az üvegházhatású gázokat tartalmazó csoma-
golások az újrahasznosításra, regenerálásra 
vagy megsemmisítésre kerülõ esetleges gáz 
maradványok összegyûjtése érdekében ugyan-
csak kezelést igényelnek.

Képzés
A 842/2006/EK rendelet szerinti képesítések és 
képzési programok a bevezetéskori feltételeik 
mellett továbbra is érvényben maradnak.

A tagállamoknak legkésõbb 2017. január 1-jéig 
közölniük kell képzési és képesítési program-
jukat, amelynek ki kell terjednie az alábbiakra:
- hatályos szabályok és elõírások,
- kibocsátás megelõzése,
- üvegházhatású gázok lefejtése,
- kezelés,
- üvegházhatású gázok helyettesítését lehetõvé 
tevõ alternatív módszerek.

Címkézés és termékinformáció 

A címkének tisztán olvashatónak és eltávolít-
hatatlannak kell lennie, és azt a fluortartalmú 
üvegházhatású gáz betöltését, illetve lefejtését 
szolgáló szervizszelep, vagy a termék, illetve 

berendezés azon része mellett kell elhelyezni, 
amelyben a fluortartalmú üvegházhatású gáz 
található.
A fentiek egyaránt vonatkoznak a hûtõ- és klí-
matechnikai berendezésekre, a hõszivattyúkra, 
a tûzvédelmi rendszerekre, az elektromos 
transzformátorokra, az aeroszolokra és vala-
mennyi üvegházhatású gázt tartalmazó 
csomagolásra.

A címkének tartalmaznia kell:
• utalást arra vonatkozóan, hogy a termék fluor-
tartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz,
• a  fluortartalmú üvegházhatású gáz nómen-
klatúra szerinti típusát, illetve ennek hiányában 
kémiai megnevezését,
• a töltet mennyiségét kg-ban,
• 2017.01.01-tõl  a  töltetet CO2 eq.-ben kife-
jezve, továbbá a GWP-t.

A fenti információkat a felhasználói kézikönyvben, 
továbbá a reklámcélokra használt leírásokban is 
fel kell tüntetni, amennyiben azok olyan berende-
zéssel kapcsolatosak, amely GWP-je ≥150.

Továbbá,
- a regenerált vagy újrahasznosított fluortar-
talmú üvegházhatású gázok esetén fel kell 
tüntetni, hogy az anyag regenerálásra vagy 
újrahasznosításra került, a tételszámot, továbbá 
a regeneráló vagy újrahasznosító berendezés 
nevét és címét,
- a megsemmisítés céljából forgalomba hozott 
fluortartalmú üvegházhatású gáz tartályokon 
jelölni szükséges, hogy csak megsemmisítésre 
használhatók,
- a közvetlen export céljából forgalomba hozott 
fluortartalmú üvegházhatású gáz tartályokon 
jelölni szükséges, hogy csak közvetlen exportra 
használhatók,
- a haditechnikai berendezésekben történõ fel-
használás céljából forgalomba hozott fluor-
tartalmú üvegházhatású gáz tartályain jelölni 
szükséges, hogy csak haditechnikai berende-
zésekben történõ felhasználásra szolgálnak.

Átgondolt beszerzési straté-
giájának, partnereivel való 

együttmûködésének, és dina-
mikus Kutatás & Fejlesztés 
részlegének köszönhetõen 

a Climalife már ma is ren-
delkezik a jövõbeli F-gáz 

rendeletnek megfelelõ meg-
oldásokkal.CO2 egyenérték a hûtõközeg töltet alapján

Laurent Guegan,
Szabályozási ügyekért felelõs
igazgató
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A GWP ≥150 HFC-t 
tartalmazó új, mobil 
klíma-berendezések 
értékesítésének 
betiltása.

A GWP ≥2500 HFC-t  
tartalmazó új, telepített 
hûtõ rendszerek érté  -  
ke sí tésének betiltása 
– kivéve a -50 °C-nál 
alacsonyabb hûtési 
hõmérséklettel rendel-
kezõ berendezéseket.

A 3 kg-nál kevesebb 
GWP ≥750 HFC-t 
tartalmazó új split 
klíma berendezések 
értékesítésének 
betiltása.

A GWP ≥150 HFC-t 
tartalmazó új, hermeti-
kusan zárt, kereskedel-
mi hûtõ- és fagyasztó 
berendezések értékesí-
tésének betiltása.

A GWP ≥2500 
HFC-t tartalmazó új, 
hermetikusan zárt, 
kereskedelmi hûtõ- és 
fagyasztó berendezé-
sek értékesítésének 
betiltása.

A GWP ≥150 értékkel 
rendelkezõ HFC-t 
tartalmazó háztartási 
hûtõ- és fagyasztó 
berendezések értéke-
sítésének betiltása.

A GWP ≥150 HFC-t 
tartalmazó új, ≥40 kW 
teljesítményû kozponti 
hûtõberendezések ér-
tékesítésének betiltása, 
kivéve ha az kaszkád 
berendezés primer 
köre és töltete GWP 
<1500.

A kvóta számításnál 
figyelembe nem vett, 
HFC-vel elõtöltött 
berendezések értéke-
sítésének betiltása.

Értékesítési kvóták
bevezetésének elsõ éve.

Értékesítési kvóták  
bevezetésének elsõ éve.

Jelentés az 
értékesítési 
kvóta kiosztás 
módszerének 
felmérésérõl.

Az elõtöltött 
berendezések 
gyártóinak és 
importõreinek 
kvótabetartásá-
nak éves auditja.

Jelentés a GWP 
≥750 HFC-t 
tartalmazó split 
berendezések 
értékesítési 
tilalmának 
lehetõségérõl.

Az F-Gáz-ról 
szóló teljes 
jelentés és 
elõrejelzés 
2030-ig.

A GWP ≥2500 HFC-t 
tartalmazó, ≥40 t CO2 eq.-
nél nagyobb töltetû be-
rendezések karbantar-
tásának és javításának 
tilalma, kivéve a -50°C 
alatti be rendezéseket.  
Ez a tiltás nem vonatko-
zik a regenerált, vagy az 
azonos berendezésbõl 
származó újrahaszno-
sított anyagokkal való 
szervizelésre.

A GWP ≥2500 új, 
regenerált, vagy 
újrahasznosított 
HFC-t tartalmazó, 
≥40 t CO2 eq.-nél 
nagyobb töltetû 
hûtõberendezések 
javításának és 
karbantartásának 
tilalma, kivéve a a 
-50°C alatti beren-
dezéseket.

E szabályozás nem érvényes a haditechnikai és a 2009/125/EC direktí-
va szerint tervezett „ökotervezett” berendezésekre.

E szabályozás nem érvényes a haditechnikai és a 2009/125/EC direktíva 
szerint tervezett „ökotervezett” berendezésekre.

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2020

2020

2022

2022

2023

2023

2025

2025

2030

2030

Karbantartás betiltása és más fontos dátumok

Új berendezések értékesítéseinek betiltása

A fluorozott üveg-
házhatást fokozó 
gázok gyártóinak 
és importõreinek 
kvótabetartásának 
éves auditja.

Jelentés a GWP 
≥150 HFC-t 
tartalmazó új, ≥40 
kW teljesítményû 
központi hûtõ-
berendezések érté-
kesítési tilalmának 
lehetõségérõl.
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Vállalat: Safriclim
tevékenység:  Ipari hûtés – 
Nagykereskedelem – Klimatizálás 
– Fûtés (hôszivattyú)
helység: Charnay-lès-Mâcon (71) 
– Franciaország
Alapítás éve: 1996
létszám: 17 alkalmazott
Árbevétel: 2012-ben 2 millió euró

Performax® LT / R-404A:  
az energia-megtakarítás elér he-
tõ ségének teljeskörû igazolása
A Safriclim által a Les Salaisons du Mâconnais számára létrehozott 8200 m3-es 
fagyasztókamra két teljesen egyforma berendezéssel mûködik. Az egyikben Perfor-
max® LT, a másikban R-404A közeg kering, így tehát lehetõség nyílik a két hûtõközeg 
összehasonlítására...

A
z 1919 óta a Fouilloux család által 
vezetett Les Salaisons du Mâconnais 
a Saone-et-Loire megyében található 
Pierreclos falu szívében helyezkedik 

el. A vállalat, melynek a szárazkolbász a spe-
cialitása, évente 4500 tonnát gyárt ebbõl a 
termékbõl, elsõsorban a nagykereskedelem 
számára (több mint 80%-ban), fõként forgal-
mazói márkanév alatt. Az IFS (*) tanúsítással 
rendelkezõ üzem, mely 120 fõt foglalkoztat és 
16000 m2-es területen mûködik, 1500 m2-es 
bõvítésen esett át, melynek során telepítettek 
egy 8200 m3 -es fagyasztókamrát is.

A 2013 márciusában üzembe helyezett kamra 
lehetõvé teszi, hogy -22°C-on raktározzák a 
kolbászok elkészítéséhez szükséges összes 
fagyasztott alapanyagot (húst és sertészsírt) 
2500 darab, egyenként 400 kg húst hordozó 
paletta erejéig – meséli Franck Marchand, 
mûszaki igazgató. Ezeket a hozzávalókat 
korábban az üzemen kívül, attól több kilomé-
ternyire kellett raktározni. A gyártás helyszínére 
való áthelyezésük kivédi a külsõ raktározás-
ból és a szállításból fakadó költségeket. A 
jelentõs mennyiség raktározását ráadásul az 
is szükségessé teszi, hogy olyan alapanya-
gokat kell tárolni, amelyekbõl a felhasználási 
igény jelentõs változásoknak van kitéve. Míg a 
régi fagyasztókamra csupán az átmeneti kész-
let tárolására szolgált, most az új kamrával egy 
szintén fagypont alatti hõmérsékletû alagút 
köti össze. Ezt az alagutat az egyik közleke-
dési útvonal alatt alakították ki.

Helyszíni összehasonlítás
Az új fagyasztókamra kialakításához a Les Sala-
isons du Mâconnais a Safriclimhez fordult, akik-
kel 1996-os megalapításuk óta teljes bizalommal 
dolgozik együtt a cég. A Charnay-lès-Mâcon-ban 
mûködõ vállalatot együttesen irányítja Jean-Luc 
Hervé, Eric Lay és Jean-Charles Barlet. A projekt 
kidolgozásában nagyon aktívan részt vevõ Safric-
lim különbözõ lehetõségeket javasolt, figyelembe 
véve az épület komplex kivitelezésével (földmunka, 
alagút stb.) már erõsen megterhelt költségvetést. 
A másik alapvetõ szempontot az alacsony zajszint 
jelentette, mivel az üzem a faluban helyezkedik el, 
amely kizárta az NH3-alapú megoldást is.

Végül három változatot tanulmányoztak – 
mondja el Jean-Louis Hervé –, melyeken belül 
az ügyfél egymástól független berendezésekre 
tartott igényt. A CO2-t és folyadékhûtõt egyesítõ 
megoldást költségvetési okokból hamar elvetet-
ték, ahogyan a közvetlen expanziós megoldást 
is három aggregáttal, köztük egy a rendkívüli 
teljesítmény igény ellátását szolgáló biztonsági-
val. A végül kiválasztott megoldás két azonosan 
méretezett berendezést tartalmaz, hogy a szük-
séges teljesítménynek akár 125%-át nyújtsa, 
mégis független legyen, hogy az egyik csoport 

aggregát meghibásodása esetén a fagyasztást 
legalább 50%-ban képes legyen biztosítani a 
másik. Az eredetileg R-404A közeggel tervezett 
berendezést hamar újragondolták, hogy figye-
lembe vegyék a hûtõközegekre vonatkozó sza-
bályozás alakulását, mely elõnyben részesíti az 
alacsonyabb GWP-jû anyagokat.

Ezért választották az egyik kompresszor 
közegének a Climalife által forgalmazott  
Performax® LT-t (R-407F, GWP=1824), míg 
a másik az R-404A folyadékkal üzemel. Ez  
a konfiguráció lehetõvé tette a kivitelezõ szá-
mára, hogy a két közeg teljesítményét tel-
jesen azonos feltételek mellett tesztelje.  
Az R System által megépített csoport aggre-
gát –32/+45 °C-on 78 kW hûtési teljesítményt 
nyújt. A hûtôközeget 15°C-kal hûtik túl, az 
egyébként az áruátvételi rámpát hûtõ normál 
hûtési központ segítségével. 

A kompresszorokat illetõen a választás – Franck 
Sgaramella tanácsát követve – két Bock márkájú 
félhermetikus berendezésre esett. A kompresszor 
gyártója már akkor elkötelezte magát az R-407F 
mellett, amikor az anyag még nem volt minden 
gyártó által elfogadott – idézi fel Jean-Luc Hervé.

(*) IFS : International Food Standard
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A 8000 m3 es mélyhûtõkamra mûködési adatai (2013/10/07) –  
Les Salaisons du Maconnais

Mélyhûtõ kamra (-22°C)
Térfogat: 8200 m3. Méret: Ho 29,4 x Szé 24,3 x Ma 11,5 m.
Beépített hûtõteljesítmény: 78 kW (2 x 39 kW) -32°C/+45°C-on.
Hûtõközeg: 1. berendezés R-407F (130 kg) – 2. berendezés R-404A (130 kg).
Kompresszorolaj: Mobil EAL Arctic 46.

Kompresszorok: 2 Bock félhermetikus, 8 hengeres HGX 8 2470–4 – beszívott 
gázzal hûtött tekercselés.
Térfogatáram egységenként: 214,3 m3/óra.
Felvett energia: 25,7 kW -32/+45°C-on. Ventilátoros hengerfej-hûtés.

Kondenzátorok: R-System, PV sorozat – V-kondenzátorok. 2 sebességû 
ventilátorok – 375 ford./perc, alacsony zajszint.
Elpárologtatók: Contardo, elektromos leolvasztás (24 óránként). Léptetõ 
motoros elektronikus adagolók.
Szabályozás és vezérlés: Artika.

A berendezés jellemzõi

Majd hozzáteszi: „Ennek a közegnek valóban 
magasabb kompresszió véghõmérséklete 
(20% körül), mint az R-404A-nak, és jelentõs a 
hõmérséklet-csúszása, ezek azonban bizton-
ságosan kézben tarthatók, ráadásul biztonság 
kedvéért külön ventillátorokat szereltek fel a hen-
gerfejek hûtésére.” A berendezés GTC Artika 
szabályozással van ellátva, melyet az R System 
fejlesztett ki, akik egyúttal a V elhelyezésû kon-
denzátorokat is gyártották. Ezeket a talaj felett 
10 m-rel található gyalogoshídon helyezték el, 
és úgy tervezték meg, hogy a zajszintje egy falu 
szívében található berendezésnek megfelelõ 
legyen, ezért éjszaka is csendesen mûködik. A 
kamra márciusi üzembe helyezése és májusi 
feltöltése óta a Safriclim a Climalife-fal és a 
Honeywell-lel együtt a nyarat is beleértve egy 
negyedéven át mûszeres megfigyeléseket vég-
zett a berendezéseken, hogy összehasonlítsa 
a teljesítményeket a hónapok során. Az össze-
hasonlítás nagyon kedvezõ fényt vet az R-407F 
közegre, az energiafogyasztás 7%-kal alacso-
nyabb 800 üzemóra alatt (lásd az összehason-
lító táblázatot). Hõvisszanyerõt is beépítettek a 
hûtõközpontba a csomagolanyagok raktáro-
zására szolgáló terület fûtésének biztosítására. 
Megjegyzendõ még, hogy az üzembõvítés 
keretében a Safriclim kialakította a kitároló 
platform hûtését (+5°C), valamint létrehozott 
egy nulla fok alatti hõmérsékletû (-20°C) lég-
zsilipet is, közvetlenül az új mélyhûtõ kamra 
bejárata elõtt. A platformot a mélyhûtõ kamrák 
berendezéseit is túlhûtõ berendezés hûti. Ez a 
csoport aggregát két félhermetikus Bock HGX 
4/555-4 kompresszorból áll, melyek közül az 
egyik frekvenciaváltóval van felszerelve, és töl-
tetük R-407F közeg (95 kg). A hûtõteljesítmény 
11 és 60 kW között váltakozik, -8/+45°C-on.
A -20°C-os hõmérséklet biztosítására a nulla fok 
alatti légzsilip saját hûtõberendezéssel rendel-
kezik, melyben félhermetikus Bock HAX 5/830-4 

kompresszor található R-407F folyadékkal  
(40 kg); a hûtõteljesítmény 11,6 kW -30/+45°C-
on. A berendezésen mért eredmények alapján a
Safriclim számára nem kérdéses, hogy azo-
nos berendezések esetén ma mindent a  
Performax® LT közegre állítana át. Ez a megol-
dás megfelel a hûtõközegekre vonatkozó euró-
pai szabályozás változásának, mely elõnyben 

részesíti az alacsony GWP-jû megoldásokat – 
hangsúlyozza Pierre-Emmanuel Danet, a Cli-
malife mûszaki támogatásának vezetõje. Ez a 
teljeskörû teszt egy újabb bizonyíték az R-407F 
választásának helyességére R-404A helyettesí-
téskor, és a tényleges energia megtakarításra.

1. csoport
r-407F

2. csoport
r-404A

Ecart

Alacsony  
nyomás

Elpárolgási nyomás bar 0,56 0,83

Elpárolgási hõmérséklet °C -32,6 -32,4

Belépési hõmérséklet °C -24,4 -24,5

Túlhevítés °C 8,2 7,9

magas  
nyomás

Kondenzációs nyomás bar 11,1 11,1

Kondenzációs hõmérséklet °C 26,8 25,5

Folyadék hõmérséklete
(hõcserélõbõl kilépés)

°C 16,8 15,8

Túlhûtés °C 10 9,7

hõmérséklet
Carter hõmérséklet °C 49,3 42,2 +7,1

Kompresszió véghõmérséklet °C 82,6 66,5 +16,1

Elpárologtató

Belépõ levegõ hõmérséklet °C -22,9 -22,7

Kilépõ levegõ hõmérséklet °C -26,3 -25,5

�T belépõ / kilépõ °C 3,4 2,8 +0,6 azaz +18%

Elektromos 
áram

Tápfeszültség V 3 x 391 3 x 390

Áramfelvétel A 3 x 42,4 3 x 44,9 -2,5 azaz -5,6%

Fogyasztás kW/h
25028 

835 órára
24965 

780 órára 

Óránkénti fogyasztás kW/h 29,97 32,01 -2,04 azaz -6,8%

Forrás © La Rpf N°1021 – 2013. dec.
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Vállalat: Johnson Controls
tevékenység: Ipari és kereskedelmi 
hûtés 
helység:  Meriden, Coventry.
Alapítás éve: 1885
létszám: 170000 világszerte

A Thermera®-t választották a Jaguar 
Land Rover klíma kamrája számára
A Jaguar Land Rover Gaydonban lévõ telephelyének klímakamrája egy a termékfejlesztést 
szolgáló tesztberendezések közül, melyekkel a jármûvek minden földi idõjárási körülmény 
közt kipróbálhatók.

2
013 áprilisában a Johnson Controls 
modernizálta ezt az egységet a Jaguar 
Land Rover számára. Mivel a -40oC-
os teszteket korábban egy másik 

egységgel végezték, a Johnson Controls 
megkérdõjelezte a hûtõberendezésben jelenleg 
keringõ közvetítõközeg alkalmasságát, hiszen 
a hûtési követelmények nagy mértékben meg-
változtak az eredetihez képest.

Az eredetileg használt közeg egy acetát alapú 
sóoldat volt, melyet szükség esetén csak 
az Egyesült Államokból lehetett beszerezni.  
A Jaguar Land Rover kíváncsi volt, hogy létezik- e 
olyan közeg, melynek a környezetre gyakorolt 
hatása hasonló, és az Egyesült Királyságban 
is azonnal beszerezhetõ, de ami ennél is fon-
tosabb, hogy ugyanolyan hõátadási tulajdon-
ságokkal rendelkezik, mint a korábbi közeg, 
biztosítva, hogy a klímakamra a meglévõ szi-
vattyúk és egyéb berendezések mellett is hasz-
nálható legyen.

A kamra két– vagy négykerék-meghajtású 
jármûvekhez is konfigurálható, a maximá-
lis tesztelési sebesség pedig 220 km/óra. 
A szélsebesség, a relatív páratartalom, 
a hõmérséklet és a szoláris terhelés mind 
változtatható, melynek segítségével szá-
mos olyan helyszín szimulálható, ahová egy 
Jaguar Land Rover kerülhet.
Bár tisztában volt vele, hogy monoeti-
lén-glikol használható lenne a feladatra, 
a Johnson Controls felvette a kapcsolatot 
a Climalife UK-val, hogy megtudja, lenné-
nek-e egyéb megfelelõ közegek, illetve, ha 
vannak, azok milyen tulajdonságokkal ren-
delkeznek. Hamar kiderült, hogy a monoe-
tilén-glikol (MEG) környezetvédelmi okokból 
nem jó választás, a monopropilén-glikol 

(MPG) pedig nem rendelkezik olyan tulaj-
donságokkal, hogy hatékonyan lehessen 
használni a rendszerben. Négy másik közeg 
jött szóba, melyek termodinamikai tulajdon-
ságait, fajhõjét, viszkozitását, áramlási tulaj-
donságait és hõvezetését vizsgálták azzal a 
megkötéssel, hogy a rendszernek továbbra is 
hatékonyan kell mûködnie a meglévõ szivaty-
tyúval +55oC és -8o C között.

Neil Sims, a Johnson Controls senior mér-
nök üzletkötõje, Peter Dinnage a Clima-
life UK mûszaki igazgatója, továbbá Mike 
Jones, szintén a Johnson Controls részérõl 
számítógépes modellezéssel értékelték a 
számításba vehetõ közegeket. A Climalife 
UK-vel történõ konzultációt követõen arra 

az eredményre jutottak, hogy a Thermera® 
AC rendelkezik leginkább azon tulajdon-
ságokkal, melyek illeszkednek a rendszer-
hez, továbbá környezetvédelmi szempontból 
is kellõképpen biztonságos. A Thermera® 
egy környezetbarát közvetítõközeg, melyet 
víz és betain keveréke alkot. A betain a 
cukor gyártásakor keletkezõ természetes 
anyag. Kiváló korróziógátló tulajdonságok-
kal rendelkezik, nem toxikus és ökológiai 

szempontból biztonságos. A Thermera® 
kiváló hõ- és mikrobiológiai stabilitással ren-
delkezik, ezért csak kevés inhibitor hozzá-
adását igényli, így élettartama ugyanolyan 
hosszú, ha nem hosszabb, mint a hagyo-
mányos közvetítõközegeké.

Új hûtõegységeket, csöveket és szivattyúkat 
szereltek be a rendszerbe, a rendszer átöb-
lítésre került, a szekunder kört pedig 12000 
liter Thermera® AC közeggel töltötték fel, amit  
a Climalife 1000 literes köbös tartályokban biz-
tosított a vállalat számára. A Thermera® AC-t  
a következõ három hónapban folyamatosan 
vizsgálták, és arra az eredményre jutottak, hogy 
használatával az elvárásoknak megfelelõ ered-
mények érhetõk el.



Esettanulmány

Climalife contact n°6 I 9

A Thermera®-t választották a Jaguar 
Land Rover klíma kamrája számára

Greenway® RTU, az  
optimális közvetítõ- 
közeg az élelmiszeripar környezet-
védelmi elõírásainak való megfele-
lés érdekében
A RICARD társaság, amely 1932 óta elkötelezett a felelõsségteljes fejlesztés iránt, 
az új ISO 22000 tanúsítás során átállította két MPG-vel mûködõ hûtési folyamatát 
Greenway® RTU-ra.

ipAri hûtéS

Szigorú gyártási folyamat

Az említett környezettudatosságnak való meg-
felelés érdekében a Ricard a megfelelõ ter-
mék kiválasztásához a létesítmény hûtési és 
fûtési folyamatainak tervezésével foglalkozó 
Cantie Process társaságot hívta segítségül. 
Ez az élelmiszeriparra szakosodott társaság 
több szállítójával, köztük a Climalife-fal történt 
egyeztetést követõen a Greenway®-t válasz-
totta. „Ez az egyetlen olyan, az Egészségügyi 
Minisztérium által jóváhagyott közvetítõközeg, 
amelynek alapanyaga természetes anyag, 
glükóz szirup”– magyarázza Nicolas Cantie 
ügyvezetõ.

Az elsõ rendszer a Ricard fõ alapanyagát képezõ 
csillagánizs tartály második szintjének hûtését 
látja el. A fõként Kínában szüretelt, és elõször 
a helyszínen lepárolt csillagánizs illóolaj formá-
jában érkezik meg a Bessan-i létesítménybe. 
Az olajat egy kollonnán desztillálják, amelynek 
során a különbözõ paraméterek (vákuum, nyo-
más, térfogatáram…) beállításával elkülönítik a 
12–14%-ot kitevõ szennyezõdéseket, és ered-
ményül az anetol nevû molekulát kapják. Bizo-
nyos illékony összetevõket egy Daikin EUWAB 
16 KAZ márkájú, 22kW hûtõteljesítményû 
aggregát által elõállított -5°C-os glikol segít-
ségével -1/-2°C között tudnak desztillálni.  
A Ricard elõállításához egy másik alapanyag 
is szükséges, az édesgyökér. Ez utóbbit a 
helyszínen szétmorzsolják, majd az INOXA 
elnevezésû épület autoklávjaiba merítik.  

Az egymást követõ – gõzfûtésûtõl, a 7°C-os 
folyadékhûtésûig – fürdôk segítségével kivon-
ják az édesgyökér aromát és egy homogén 
folyadékot kapnak. 

A második  folyadékhûtô rendszer lehetõvé 
teszi a gyártás során használt alkohol tar-
tályának hûtését, illetve hõmérsékletének 
szabályozását. Ez a rendszer +2/+6°C 
hõmérsékletû folyadékot állít elõ az épület 
tetején található, TRANE CGAN300 típusú,  
76,2 kW hûtõteljesítményû aggregát segítsé-
gével. A lepárló kolonna felõl érkezõ alkohol 
két lemezes hõcserélõben lehûtésre, majd 
két T51 típusú izotermikus tartályban rak-
tározásra kerül. A 10°C-on tartott tartályok 
hûtõköpenyében kering jelenleg a Greenway®.

Átállítás Greenway® rtU-val

A munkálatok elvégzésére tavaly tavasszal egy 
gyártási leállás során, három nap alatt került 
sor. A két folyadékhûtõ leállításukat követõen a 
létesítmény karbantartásával foglalkozó mun-
katársakkal együttmûködve leürítésre került. A 
rendszereket és a szûrõket kitisztították, majd 
tiszta vízzel átöblítették. Ezt követõen került sor 
a Greenway® RTU szivattyú segítségével történõ 
betöltésére. A légtelenítést követõen a beren-
dezéseket újraindították, majd a hõmérséklet 
ellenõrzése érdekében különbözõ szinteken 
méréseket végeztek. A termék jelenleg már 
kilenc hónapja kering a rendszerben, az ered-
mények pedig kielégítõek.

A Béziers közelében lévõ Bessanban talál-
ható Ricard gyártja a Pastis Ricard, a mára 
világszerte ismert, legendás Marseille-i ital 
elõállításához szükséges két alapvetõ aromát. 
2013 márciusában ez a 11000 m² alapterületû 
gyár a másik két, Bordeaux-ban és Lille-ben 
található gyártási helyhez hasonlóan ISO  
22000 Élelmiszerbiztonsági tanúsítványt 
kapott. A környezetvédelmi elkötelezettségük 
megerõsítése és az új tanúsítványhoz kapcso-
lódó ajánlásoknak történõ megfelelés érde-
kében a társaság két, monopropilén-glikollal 
mûködõ hûtési folyamatát Greenway® RTU-
ra, erre az 1,3 propándiol (Bio-PDOTM) bázisú, 
hosszú élettartamú szerves korróziógátló 
adalékokat tartalmazó, felhasználásra kész 
közvetítõközegre állította át. 

1932 óta a fogyasztóink, a munkatársaink, 
a partnereink és a környezetünk iránt tanú-
sított tisztelet áll elkötelezettségünk köz-
pontjában – magyarázza Michel Foulquier, 
a Bessan-i Regionális Létesítmény Igazga-
tója. „A legújabb tanúsítási folyamat keretén 
belül elkészítettük valamennyi ipari folyama-
tunk kockázatelemzését. A hûtési folyamatra 
a francia egészségügyi fõigazgatóság által 
jóváhagyott Friogel® közvetítõközeget alkal-
maztuk, ugyanakkor még tovább szándéko-
zunk lépni azzal, hogy egy környezetbarátabb 
közeget használunk”.

társaság: Cantie Process
tevékenység: Hûtõ- és 
fûtõrendszerek tervezése és üzem-
be helyezése – Légkezelés – Ener-
gia és mûszaki folyadék kezelés.
helység: Mazamet (81) - France
Alapítás éve: 1967
létszám: 20 munkavállaló
Árbevétel: 5 millió euró 2012-ben



A Climalife az Ön szolgálatában: minden egyes
szolgáltatásnál gondosan felépített folyamat.

A CLIMALIFE A HõTECHNIKAI
RENDSZEREKET ILLETõ SZOL-
GÁLTATÁSOK TELJES PALET-
TÁJÁT KíNÁLJA.

Csapatunk karbantartási megoldásokat ajánl 
az Ön berendezései energiahatékonyságának 
növelésére. Szaktudásunk azt is lehetõvé teszi, 
hogy speciális mûveleteket hajtsunk végre, 
melyek révén meggyõzõdhet a fluorozott gázo-
kat tartalmazó berendezések gáztömörségérõl. 
A szabályozás változik, mi követjük, és támo-
gatjuk Önt abban, hogy érvényre juttassa.

A Climalife az egész beavatkozást elvégzi, vagy 
kiegészíti az Ön csapatát.

Néhány példa azokra a szolgáltatásokra, ame-
lyeket el tudunk végezni. 

Egy kiépített szivárgás-érzékelõ ellenõrzésének 
célja az, hogy meggyõzõdjön arról, hogy az 
érzékelõ helyesen reagál-e a hûtõközegre, vala-
mint hogy megfelelõen mûködik-e az összes 
jeladó kimenete. 

Miért kell rendszeresen ellenõrizni a kiépített 
szivárgás-érzékelõket? 

Az F-gáz rendelet és az EN378 szabvány 
elõírja a gyártó ajánlásainak megfelelõ éves 
ellenõrzést. A szabályozás nem írja elõ a 
készülék kalibrálását. Az ellenõrzés lehetõvé 
teszi, hogy meggyõzõdjenek a készülék helyes 
mûködésérõl, egyrészt a dolgozók biztonsága, 
másrészt az azonosítatlan szivárgások miha-
marabbi észlelése érdekében.

1 – Beavatkozási terv meghatározása

Megelõzési terv kialakítása a berendezést hasz-
náló vállalattal együttesen, a szolgáltatás meg-
valósítása elõtt. 

A szabályozási keret elõzetesen meghatározott: 
a francia környezetvédelmi törvényben honosí-
tott F-gáz szabályozás, valamint az EN 378 és 
EN 14624 európai szabvány. 

A beavatkozást végzõ technikusnak képe-
sítéssel és villanyszerelõi jogosítvánnyal kell 
rendelkeznie.

Az ellenõrzés folyamata a készülék gyártója 
által meghatározott. A munkaterület helyszíni 
elôkészítéseként: a készüléket egész éjszakára 
áram alatt kell hagyni.

Meg kell határozni az érzékelõ megközelítésé-
nek módját és az ehhez szükséges eszközöket 
(emelô kosár, állványzat stb.).

2 – Ellenõrzési eljárás 

Az eljárás az ellenõrizendõ érzékelõ típusától 
függ, vagyis minden modellhez speciális pro-
cedúrát kell követni.

Az ellenõrzéskor ki kell iktatni az összes 
érzékelõ riasztási idõzítõjét.

A beállítást vagy a központi egységnél, vagy 
maguknál az érzékelõknél kell elvégezni, 
függõen a készülék érzékelõinek számától.

Be kell állítani az érzékelõ készenléti feszültségét 
és a riasztási értéket, ami gyakran 1,2 V körüli.

Az ellenõrzési eljárás végeztével minden egyes 
ellenõrzött készülékrõl teszttanúsítvány készül.

A kiépített szivárgás-érzékelõk éves ellenõrzése

4. érzékelô 3. érzékelô 2. érzékelô 1. érzékelô

 Tápfeszültség 220 V
kizárólag 2 szintes riasztás esetén

Külsô riasztási relé HibajelzôMagas riasztási 
szint relé
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Adagoló
Tipikus térfogat 
áram 0,3 l/perc

5/8”-as kimenet

Flexibilis, nem 
abszorbeáló tömlô

Kalibráló fúvóka

Palack
360 mm magas
88 mm átmérôjû
440 mm magas, adagolóval
110 liter kalibráló gáz
Tömeg 1,4 kg



A Millenáris sokak szerint a magyar sport, 
illetve versenysport bölcsõje. 1896-ban épült, 
a Magyarország ezeréves fennállását ünneplõ, 
millenniumi rendezvénysorozat sportprogram-
jainak helyszíneként. A stadiont a két világhá-
ború között – mások mellett Hajós Alfréd tervei 
alapján – alakították át világszínvonalú kerék-
páros létesítménnyé. Télen a stadion középsõ 
részén jégpálya üzemel. A szezon októbertõl 
áprilisig tart, fõleg utánpótláscsapatok edzé-
seit tartják a pályán.

A 2002-ben megvalósult Gyakorló Jégcsar-
nok korszerû beruházásnak számított (hiszen 
a hûtésnél alkalmazott halogénezett szénhid-
rogén emberre gyakorolt káros hatása jelen-
téktelen), ezért a jégpályák (Millenáris és 
Kisstadion) hûtéséhez alkalmazott ammó-
niás berendezés üzemeltetése egyre job-
ban háttérbe szorult. Ennek következtében 
az a döntés született, hogy a teljes ammó-
niás berendezést felszámolják. A berende-
zésben található nagy mennyiségû ammónia 
jelentõs veszélyt jelent a sportolókra és a kör-
nyéken élõkre, hiszen a közelben sportlétesít-
mények, lakóépületek és bevásárlóközpont 
is található.

A tulajdonos elvárása az volt, hogy a beren-
dezés hûtõközeg-mentesítése úgy valósul-
jon meg, hogy a környezetbe ne kerüljön 
ammónia. A Millenáris központ üzemelte-
téséért felelõs Gazsó László kereste meg 
a Climalife csapatát, hogy a felmerülõ 
igényre egy minden lépésében biztonsá-
gos megoldást találjon. A megkeresést 
követõen a feladat tökéletes megvalósítá-
sához az üzemeltetõvel közösen felmérésre 
került a pontos helyszín és az alkalmazott 
technológia.

A Dehon csoport közel 140 éve foglalkozik 
különbözõ veszélyességû (mérgezõ, gyúlé-
kony, robbanásveszélyes, környezetkárosító, 
egészségre ártalmas,…) anyagok tárolásával, 
kezelésével, szállításával. A Climalife Kft., a 
Dehon csoport magyar leányvállalata így test-
vérvállalatai szakmai hozzáértését és tapasz-
talatát használhatta ki, hogy Magyarországon 
az elsõ ilyen projekt keretében az ügyfél igé-
nyeinek megfelelõ ajánlatot dolgozzon ki.

A helyszíni bejárást követõen nyilvánva-
lóvá vált, hogy a lefejtési folyamat során az 

A Climalife az Ön szolgálatában: minden egyes
szolgáltatásnál gondosan felépített folyamat.

alkalmazni kívánt technológiát többszörö-
sen túl kell biztosítani a havária elkerülése 
érdekében, tekintettel a terület elhelyezke-
désére, a környéken tartózkodókra és az 
anyag mérgezõségére. Az ajánlat kulcsa a 
zárt lefejtési technológia, azaz nulla emisszió 
volt. Az ajánlat tartalmazta a berendezés-
ben található kb. 1 tonna ammónia lefejtését, 
az ehhez szükséges konténerek és speciá-
lis felszerelések biztosítását, a keletkezett 
veszélyes hulladékok nyomon követését és 
ártalmatlanítását, valamint a feladat elvég-
zésére képesített szakemberek biztosítását.

A lefejtés várható idõpontjának kijelölése 
különös jelentõséggel bírt, hiszen a lefej-
tés idõtartama alatt illetéktelen személyek 
nem tartozódhattak a munkaterület körzet-
ében. A Climalife Kft. hétvégére ütemezte a 
munkálatokat, hogy az minél kevesebb kel-
lemetlenséggel járjon a sportolók számára, 
akiket az üzemeltetõ értesített ki, hogy a 
terület ezen részét a kijelölt idõpontban nem 
használhatják.

Elsõ lépésben megtörtént az illetékes hatóság 
(Katasztrófavédelem) megkeresése, beje-
lentésre került a lefejtés várható idõpontja, 
a használni kívánt technológia leírása és a 
havária terv. A hatóság a munka elvégzését 
tudomásul vette, további óvintézkedéseket 
nem írt elõ.

A lefejtésre szánt idõ rövidsége miatt a munka 
megkezdése elõtt egy nappal – a már koráb-
ban leszállított berendezésekkel és tároló 
kapacitással – megtörtént a másnapi lefej-
tés modellezése (megfelelõ csatlakozások 
megléte, megfelelõ hosszúságú flexibili-
sek, tartályok csatlakozásai, berendezések 
mûködõképességének ellenõrzése, stb.). 

A munka elvégzéséhez a Climalife Kft. a 
Dehon csoporton belül az ipari szolgáltatá-
sokra specializálódott szakember gárdával 
közösen biztosította a lefejtéshez szüksé-
ges berendezéseket, a töltetnagyság pontos 
ismeretének hiányában számos konténert, 
nagy átmérõjû ipari flexibilis csöveket, ipari 
vákuum szivattyút, OMH hiteles mérleget, és 
2 m3 ioncserélt vizet.

Ezen kívül két darab nagy teljesítményû 
ATEX kivitelû lefejtõ készülék lett a helyszínre 

leszállítva, ugyanis a berendezés saját komp-
resszorait már üzemen kívül helyezték.

A munkafolyamat elsõ fázisaként külön tar-
tályba lefejtésre került a hõcserélõbõl az 
ammónia és a kompresszorolaj keveréke, 
melynek ellenõrzése egy beépített nézõüvegen 
keresztül történt. Miután a nézõüvegen a már 
„tiszta” ammónia jelent meg, egy másik kon-
ténerbe történt a lefejtés.

A hõcserélõbõl addig folytatódott a lefejtés, 
ameddig folyadék halmazállapotú ammónia 
áramlott. A gõz megjelenésekor a lefejtés a 
hõcserélõbõl ezen a ponton befejezõdött és 
a két folyadéktartálynál folytatódott.

A második nap a korábbi munkafolyamattal 
kezdõdött, majd a folyadék halmazállapotú 
ammónia eltávolítását követõen a gõz lefej-
tésével folytatódott, amivel párhuzamosan 
megtörtént a kompresszorok olajmentesí-
tése. A lefejtés folyamatát nehezítette a 30°C 
fölötti hõmérséklet, ezért a tároló tartályok és 
a lefejtendõ gõz hûtését is meg kellett oldani, 
az elõbbit víz permetezésével, az utóbbit pedig 
mobil hûtõvel. A nap végére 4 bar-ig sikerült 
az ammóniát visszanyerni. 

A harmadik napon a déli órákig az ammó-
nia 1 bar-ig történõ lefejtése befejezõdött. 
A maradék, gõz halmazállapotú ammónia 
eltávolítása nagy teljesítményû vákuumszi-
vattyúval történt (1000 m3/óra). A vákuumszi-
vattyú által kibocsátott gôzt ioncserélt vízben 
nyelették el, így 4-6%-os ammóniumhidroxid 
keletkezett. A teljes levákuumolást követõen 
a csõben maradó ammónia szag eltávolításá-
hoz a rendszert több ponton meg kellett bon-
tani és levegõvel több órán keresztül öblíteni. 
Ezzel megtörtént a Millenáris Gyakorló Jég-
pályát korábban ellátó ammóniás rendszer 
hûtõközeg- és olajmentesítése nulla emisz-
szió mellett. A lefejtett, veszélyes hulladéknak 
minõsülõ ammóniát, fáradt olajat és ammóni-
umhidroxidot a megfelelõ jelölésekkel ellátott 
(bárcák) csomagolásban veszélyes hulla-
dékok szállítására engedéllyel rendelkezõ 
szállítmányozó szállította el a helyszínrôl az 
égetôbe. A projekt végül az ügyfél teljes meg-
elégedésével zárult. A Climalife ismét tanú-
sította, hogy rendkívül kényes, és veszélyes 
projekteket tud minden részletre kiterjedõ 
figyelemmel kivitelezni.

Extraction d’1 tonne d’ammoniac au plein cœur de Budapest 
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Vállalat: MTS (Minet Techniques
Services) – Groupe MEnergies
tevékenység: Kazán – Karbantartás 
– Mûszaki támogatás – Diagnosztikai 
szolgáltatások – a Viessman, a De Di-
etrich és a Cuenod tanúsított mûszaki 
képviselõõjeként.
helyszín: Torcy (77) - Franciaország
Alapítás dátuma:1973
létszám: 16 alkalmazott
Árbevétel: 2012-ben 1,8 millió euró

Clément Coffinier – irodavezetõ és 
Jean-Luc Minet – az MTS alapítója.

A berendezés alsó pontja – 
mágneses szûrô.

Thermonett Iszaptalanító 
tartalmú vízbôl vett minta.

Az MTS elfogadta egy lakótelepi ház fûtési hálózatának 
a Climalife által kidolgozott tisztítási szolgáltatását

2009 óta a Livry Gargan-ban, a 37-39 av. Jean 
Rousseau címen található lakóépület új kazán-
házzal rendelkezik, amely két, az MTS vállalat 
által telepített De Dietrich C230 márkájú konden-
zációs kazánt foglal magába. Dinamikus kasz-
kádrendszerben mûködtetik a két kazánt, az 
automata kizárólag akkor engedélyezi a 2. kazán 
mûködését, ha az 1. teljesítménye nem elegendõ, 
és 50 óránként vált a két kazán között, hogy mind-
két kazán mindig használatban legyen.

A 80-as években készült épületben bõ húsz 
lakás van. Több leürítést követõen az MTS meg-
állapította, hogy a vízhálózatot már nem védi az 
a passziváló szer, amely a fémoxidok és a vízkõ 
megjelenésével felvehetné a harcot.

Ez manapság gyakran elõfordul, mivel az esetek 
többségében a fûtési hálózatok vizének keze-
lését nem tartalmazzák a kazánokra kötött kar-
bantartási szerzõdések – ismerteti a helyzetetet 
Jean-Luc Minet úr, aki az MTS vállalatot 1973-
ban alapította. „Messze vagyunk attól, hogy a 
víz kezelése megszokottá váljon, a társasházak 
nem feltétlenül látják át amíg még megfelelõen 
mûködnek a rendszerek, hogy érdekükben áll 
a megelõzõ munkálatok elvégzése, még akkor 
sem, ha erre az idõszaki beavatkozásaink során 
rendszeresen emlékeztetjük õket.

Pedig a víz kezelése alapvetõ fontosságú 
ahhoz, hogy a rendszer energetikai teljesítmé-
nye javuljon, hogy a elkerülhetõ legyen a radi-
átorok eldugulása, hogy a kazánok élettartama 
fenntartható legyen és csökkenjenek a gázkivá-
lási jelenségek.

A Climalife, a fûtõrendszerekkel kapcsola-
tos innovatív és fenntartható megoldások 
fejlesztõjeként egy egyszerre helyreállító és 

megelõzõ hatású módszert dolgozott ki, 
hogy optimális eredményt érjen el a fûtési 
és klímarendszerekben fellépõ dugulási 
és vízkövesedési problémákkal szemben. 
Ennek részeként a Climalife azt is felajánlja a 
fûtõberendezések karbantartását végzõk szá-
mára, hogy alvállalkozóként elvégzi az ilyen 
típusú mûveleteket.

Az MTS elfogadta az ajánlott módszert, és 
szerzõdött a Climalife-fal, hogy az a tisztítási 
munkákat elvégezze.

Múlt augusztusban a Climalife, miután elvé-
gezte az elõzetes helyszíni vizsgálatot, min-
tát vett a városi vízbõl, hogy megismerje a 
minõségét, és az ingatlan fûtési hálózatá-
nak vizével egyidejûleg elemezze, ami elen-
gedhetetlen lépés a rendszer megfelelõ 
kezelésének diagnosztikájában (ld. 1. és 2. 
elemzés). Az 1%-os oldatban adagolt, semle-
ges pH-jú Thermonett Iszaptalanító  augusz-
tus 29-én juttatták a rendszerbe, és 5 hétig 
keringtették környezeti hõmérsékleten. A cél 
a lerakódott korróziós maradványok felsza-
badítása; a Thermonett Iszaptalanító feloldja 
a vízkõlerakódásokat, a nehézfémeket (Fe, 
Cu, Al és Ca).

Ebben a kezelési idõszakban minden héten 
vízmintát vettek, hogy fokozatosan nyomon 
kövessék a hálózat dugulásmentesítését. (Az 
eredményeket a mellékelt táblázat mutatja.)  
A 3-5. elemzés megerõsíti, hogy a fémekkel 
való telítettség növekszik az oldatban, majd az 
elemzések három-négy hét után a vastartalom 
stabilizálódását mutatták.

A Climalife csapata ekkor elvégzte a beren-
dezés leürítését egy szivattyú segítségével.  
A rendszerbõl összegyûjtött vizet konténerek-
ben tárolták, hogy azt Sz-jegy kíséretében küld-
jék el ártalmatlanításra. 

A mágneses szûrõt leszerelték, hogy megtisz-
títsák és összegyûjtsék az oldalain lerakódott 
szabadszemmel látható anyagokat. Végül a 
hálózatot ismét feltöltötték vízzel, hozzáadva 
a Thermonett Védô korróziógátlót 1%-os ada-
golással, ahogyan az a francia Egészség-
ügyi Minisztérium az ivóvízhálózattal való 
véletlen érintkezésekre vonatkozó mûszaki 
elõírásaiban jóváhagyta. 

A Thermonett Védô adalékanyag kétheti kering-
tetése után az elemzések a vastartalom állan-
dóságát, és az alumíniumtartalom felére 
csökkenését mutatták a Thermonett Védô felsza-
badító hatásának köszönhetõen, mely folytatja 
a Thermonett Iszaptalanító hatását. A korrózió-
gátló vegyi összetételébõl fakadóan az összes 
alkália tartalom megemelkedését tapasztalták. 

A fémmaradványok koncentrációjának idõvel 
csökkennie kell, olyan mértékben, ahogy a 
mágneses szûrõ felfogja ezeket. Ennek 
ellenõrzése érdekében minden hónap-
ban vízmintát vesznek. Amennyiben nem 
ürítik a rendszert, a korróziógátló 5-8 évig 
fogja védeni a hálózatot. Célszerû azonban 
évente ellenõrizni a koncentráció szintjét egy 
színtesztelõ készlet segítségével.

A párizsi régióban található egyik épület energetikai teljesítményének javítása érdeké-
ben az MTS karbantartó vállalat alvállalkozójaként a Climalife-ot bízta meg azzal, hogy  
a fûtési rendszer vizét a cég Thermonett anyagára alapozott megoldással kezelje.

tErtiAirE

Létesítmény Fenntartás



Thermonett Iszaptalanító 
tartalmú vízbôl vett minta.

A lefejtõ szivattyú
csatlakoztatása.

A mágneses szûrõ tisztítása 
(a vasoxid eltávolítása).

A rendszer vizének konténerekbe 
gyûjtése késôbbi ártalmatlanítás 
céljából (Sz-Jegy).

Az MTS elfogadta egy lakótelepi ház fûtési hálózatának 
a Climalife által kidolgozott tisztítási szolgáltatását
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Az IPARI SzOLGÁLTATÁSOKAT VÉGzõ CSAPATunK REn-
DELKEzÉSÉRE ÁLL, HOGy ALVÁLLALKOzÓKÉnT ELVÉGEz-
zEn MÁS ÉPüLETEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOKAT IS:

2 darab DE DIETRICH márkájú kazán vízkõmentesítése 
Helyszín: Livry Gargan

mintavétel Az elemzések eredményei

pH 
nFT 90008

Klór, mg/l ISO 
15882

LA* mg/l
nF 872

Fer mg/l
ISO 11882

Cu, mg/l nF 
ISO 11885

Al, mg/l nF 
ISO 11882

TA** Ca, mg
ISO 9963.1

Csapvíz 8 25 < 1 0,001 0,02 0,035 283,7

A rendszerben lévõ víz 2013.08.29. 17 1,04 0,02 0,06 849

1%-os Thermonett Iszaptalanító 
oldattal kezelt víz

2013.09.05. 48 6 31,25 0,03 4,96 1 842

2013.09.11. 7,8 46 2 34,24 0,08 4,08 1 649

2013.09.19. 43 7 33,82 0,13 3,35 1 326

2013.09.26. 44 < 1 32,31 0,02 3,11 1 326

2013.09.30. 7,6 42 < 1 34,41 0,02 3,4 1 191

1% Thermonett
Védô tartalmú víz

2013.10.22. 7,5 60 6 34,05 0,07 2,92 2 989

* Lebegõanyag tartalom – ** Total Alcalinity – Teljes lúgosság

Szervezze ki szolgáltatásait, 
az eredmény az ön  
nyeresége!

Rendszerek leürítése és újratöltése:
– Hûtõközegek, közvetítõközegek és fagyállók lefejtése, kezelése és ártal-
matlanítása a hatályos szabályoknak megfelelõen; a szennyezett tartályok 
ártalmatlanítása.
– Hûtõközegek és közvetítõközegek betöltése a berendezésekbe: tartá-
lyos szállítás, átfejtés különleges körülmények közt, koncentráció beállítás.

Szabályozási karbantartás:
– Nyomástartó edények idõszakos vizsgálata: hûtõközeg tároló és elosztó 
rendszerek berendezésinek ellenõrzése hatósági bizonyítvány kiállításával.
– Nyomástartó berendezések periodikus minõsítése: berendezések 
elõkészítése (tartályok, csõvezeték), hordozható berendezések minõsítése.

Létesítmény Fenntartás



Termékek
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A Greenway®

termékskála bõvülése

A Climalife úgy fejlesztette ki Greenway® termékskáláját, hogy az meg-
feleljen a szakemberek minden igényének, legyen szó akár hûtés-, vagy 
fûtéstechnikai, vagy hõszivattyús alkalmazásról.
Ezek közül a legújabb a Greenway® RTu -55°C, amely az MPGhez 
képest sokkal alacsonyabb viszkozitású anyag, így olyan területeken 
teszi lehetõvé alkalmazását, ahol korábban csak alkáli-, acetát-, vagy 
kálium-formiát bázisú termékeket lehetett eredményesen használni.
A Clilmalife legközelebb a Greenway® RTu koncentrátum változatát 
fogja forgalomba hozni, amely lehetõvé teszi a felhasználók összes 
várakozásainak történõ megfelelést.
Valamennyi új termékünket megtalálja honlapunkon: 
www.climalife.dehon.com

Nagy siker: a Climalife elnyerte a Környezettudatosság nagydíjat!

A Greenway® Solar -30°C egy felhasználásra kész, 1,3 propándiol (Bio-
PDOTM) alapú, hosszú élettartamú szerves korróziógátló inhibitorokat 
tartalmazó közvetítõközeg. A felhasznált nyersanyag 1,3 propándiol (Bio-
PDOTM), amit glükóz szirup fermentációjával, majd 99,7%-osra tisztításá-
val gyártanak. A Greenway® Solar ökológiai lábnyoma CO2 kibocsátás és 
energiafelhasználás terén 40%-kal alacsonyabb a hagyományos propilén-
glikol bázisú közvetítõközegekéhez (olajipari termékek) képest.

A Greenway® Solar a 2005/58/EK európai direktívának megfelelõen egy 
borax-mentes formula, amely a Climalife kutatási és fejlesztési rész-
legében kifejlesztett szerves korróziógátló inhibitirokokat tartalmaz. 
Ezek a szerves inhibitorok kizárólag a korróziónak kitett felületeken 
tapadnak meg és képeznek molekuláris filmet, amivel optimalizálható 
a hõátadás, ellentétben a hagyományosan alkalmazott ásványi inhi-
bitorokkal, amelyek vastag filmréteget alkotnak. Az inhibitor nem lép 
kémiai reakcióba, az idõ múlásával nem bomlik le és hosszantartó 
védelmet nyújt a korrózió ellen.

Elismert innováció

A Greenway® Solar különösen alkalmas használati melegvíz 
elõállítására napenergiát hasznosító síkkollektoros és vákuumcsöves 
rendszerekben.

A mAgAs termikus stAbilitássAl bíró 
greenwAy® solAr

KÖzveTíTõKÖzeG eLnyeRTe A KÖRnyezeTTUdATOSSáGi 
nAGydíJAT Az inTeRCLiMA KiáLLíTáSOn.

A napenergiát hasznosító rendszerek szempontjából a Green-
way® Solar egyik innovatív tulajdonsága a magas termikus stabilitás.  
A szakemberek gyakran szembesülnek az idényjellegû leállások okozta 
közvetítõközeg-lebomlás problematikájával. A magas hõmérsékletnek 
kitett közvetítõközeg karamellizálódik vagy kátrányosodik, emiatt viszkó-
zus lerakódások képzõdnek a kollektorokban, és így a panelek hatékony-
sága gyakran jelentõsen csökken.

A Greenway® Solar védelmet nyújt az idõszakos stagnálás ellen, megelõzi 
a rendszer elkátrányosodását, és lehetõvé teszi a rendszer hosszabb 
távon való mûködtetését. 150 °C-on, 150 óra alatt a Greenway® Solar 
háromszor kevésbé bomlik, mint egy 50%-osra hígított hagyományos 
monopropilén-glikol, ezáltal a gyártók által elõírt teljesítményt a lehetõ 
legmagasabb szinten tartja. 

A Greenway® Solar -30°C a francia Egészségügyi Minisztérium (ANSES) 
által jóváhagyott termék, amely egy lépcsõben alkalmas használati meleg-
víz elõállítására.

A Greenway® Solar -30°C a Climalife és a Bio- PDOTM bázis gyártója, a 
Dupont Tate & Lyle együttmûködésének eredménye. A Dupont Tate & Lyle 
által kifejlesztett új, növényi bázisú alapanyag jellemzõi tették lehetõvé, 
hogy a Climalife felhasználhassa alkalmazástechnikai szakértelmét, és 
kifejlesszen egy speciális formulát, mely megfelel az Önök tevékenységi 
területén jelentkezõ igényeknek.

Az épületszerkezetek és az épületek energia-hatékonyságának témakörében, a BATIMAT keretében rendezett Interclima+Elec kiállításon  
a Climalife bemutatta új Greenway® Solar -30°C közvetítõközegét a megújuló energiát használó rendszerekbe szánt innovációk versenyében.



Evénements

Idén tavasszal harmadik alkalommal kerül megren-
dezésre az AFPG (Association des Professionnels 
de la Géothermie) által szervezett Journées de la 
Géothermie, melynek helyszíne a Párizsban talál-
ható Cité des Sciences de la Villette kongresszusi 
központja. A Climalife-nak, mint a hõszivattyúk 
számára gyártott közvetítõközegek specialistájának 
saját standja lesz a 2014. április 10-11. között meg-
rendezésre kerülõ rendezvényen, ahol bemutatja 
innovatív és fenntartható megoldásait.  
A konferencia teljes programját keresse a http://
www.journeesgeothermie.com honlapon.

A Voiles du Froid legújabb kalandja
« Izenah »-n

A Voiles du Froid a hûtés- és klímatechnika Euró-
pa négy sarkából érkezõ szakemberei számára 
kínál nagyszerû találkozási lehetõséget ennek a 
sportos, barátságos és rendkívüli kalandnak a 
keretén belül. 
Körülbelül 15 vitorlás fog kihajózni Ile aux 
Moines, breton nyelven Izenah irányába, hogy 
körbehajózza a Morbihan-öblöt. A hûséges 
partnereink, az Assurfroid, a Clima+confort, az 
Eurovent Certification Company, a GEA Heat Ex-
changers, az Exxon Mobil, a Honeywell, a HRS, 
az ITE, az RPF és a Snefcca által támogatott idei 
22. kiadás május 23-án pénteken délelõtt indul 
Crouesty kikötõjébõl (Franciaország 56). 
A Voiles du Froid rendezvény regattákból, ku-
lináris különlegességekbõl és az Izenah sziget 
felfedezésébõl álló, 3 napon keresztül tartó 
változatos programot kínál. A VDF trófea, ame-
lyet 2013-ban a holland csapat vihetett haza, 
vajon tovább folytatja európai vándorlását? 
Vagy visszatér Franciaországba? Megtudhatja, 
ha Ön is részt vesz a szakma kihagyhatatlan 
rendezvényén… 
A jelentkezési lapért forduljon Climalife kereske-
delmi képviselõjéhez 2014. február 25-ig.

Salon Energies Froid      

Várjuk Önt a termodinamikának szentelt 
Energies Froid kiállítások következõ állomá-
sán, 2014. április 9-10-én a Lille Grand Palais 
helyszínen. A Climalife kereskedelmi képviselõi 
jelen lesznek és tájékoztatják Önt a legújabb 
szabályozási és mûszaki újdonságokról. Jelent-
kezzen elõzetesen és szerezze meg ingyenes 
belépõjét: http://www.energiesfroid.com

Események

Climalife Contact: kiadja a Climalife, a Dehon Group 
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- Tél : + 33 1 43 98 75 00 / Fax : + 33 1 43 98 21 51
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• Fotók: Climalife, Shutterstock no 118058476, no
4362403, no 134221106, no 24309172
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A Mostra Convegno nemzetközi kiállítás 2014. 
március 18-21. között nyitja meg kapuit a hûtés-, 
fûtés-, klímatechnika és vízkezelés szakem-
berei elõtt. A kiállítás fõ témái az innováció, 
a kényelem, az energiahatékonyság és az 
energiatakarékosság lesznek. 
Ebbõl az alkalomból a Climalife teljes csa-
pata várja Önt a 24. Csarnok T13 Standján, 
hogy bemutassa Önnek hûtõközeg megol-
dásait a jövõbeli F-gáz rendelet tükrében és 
hûtõkompresszor olajai teljes termékskáláját.

Idén 5. alkalommal vesz részt a Climalife a 
„Climate World 2014” rendezvényen, a hûtés-, 
fûtés-, szellõzés- és klímatechnika nemzetközi 
kiállításán. A rendezvény idén március 11-14. 
között a moszkai Expocentre helyszínén kerül 
megrendezésre.

Az Oroszországban nagyon népszerû esemé-
nyen a Climalife a Mexichem® Fluor hûtõközeg 
gyártóval partnerségben lesz jelen, és bemutatja 
Önnek a Klea® termékskálán túl az alábbi inno-
vatív és fenntartható megoldásainkat is:
- a HQ POE hûtõkompresszor olajok, 
- a Frionett® tisztítószer termékskála, 
- a Duonett® D7 vízkõtlenítõ, 
- hûtõközegek / közvetítõközegek teljes kínálata. 
A Climalife teljes csapata várja Önt az 1. Pavilon 
1P6 standján.

A Climalife UK örömmel vesz részt a 2014. feb-
ruár 11. és 13. között Birminghamben rendezett 
ACR ipari hûtés és légkondicionálási kiállításon. 
A rendezvényen Peter Dinnage, a leányvállalat 
mûszaki igazgatója fogja elõadásában bemutatni 
a hûtõrendszerek átállításánál fellépõ akadályo-
kat, illetve a jövõ közvetítõközegeit. Várjuk sok 
szeretettel az N°G40 standunknál.

Franciaország

Egyesült-Királyság

EurópaOlaszország

Oroszország

Nemzetközi
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A Climalife Galco csapata várja Önt 2014. április 
9-11. között a China Refrigeration nemzetközi 
kiállítás keretében Peking nemzetközi kiállítási 
központjában. Jöjjön és fedezze fel újdonságain-
kat az N°E3G02 standunkon!



HFO negyedik generációs 
hûtõközegek

Csökkentett környezeti hatás: alacsony GWP

Berendezések és felhasználók biztonsága

A rendszerek kiváló energiahatékonysága

Berendezések gyártói által jóváhagyott

A ma beruházasa, a jövõ hatékonysága
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