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De horizon klaart op, 
tijd voor actie!

Onze sector moet nogmaals het hoofd bie-
den aan een aantal Europese veranderingen. 
Vanaf 2015 zal aan de producenten van kou-
demiddelen gevraagd worden de hoeveelheid 
vermarkte HFK’s te verminderen, conform de 
F-gas regelgeving. Deze beperking zal uiter-
aard een invloed hebben op de sectoren van 
koeltechniek en klimaatbeheersing, maar ook 
op de brandbeveiliging en zelfs op de produc-
tie van schoenen.

Iedere verandering geeft echter mogelijkheden.
We hebben het verdwijnen van de CFK’s over-
leefd, die van de HCFK’s, dus waarom niet 
inspelen op de evoluties van morgen?

Dit nieuwe klimaat zal een positieve invloed 
hebben voor de komende jaren. Innoverende 
technologieën creëren een nieuwe dynamiek, 
zowel in het technisch concept van toekom-
stige systemen als in de uitvoering ervan.

Dit is een onomkeerbaar proces, wij moeten 
het aanvaarden en kijken naar de toekomst.
Kijk maar naar de bedrijven uit onze sector die 
hierin al geïnvesteerd hebben in anticipatie op 
deze veranderingen.

HFC/HFO’s met laag GWP, koolwaterstoffen 
of zelf chemische niet-gehalogeneerde oplos-
singen geven de eigenaren van installaties de 
antwoorden die ze nodig hebben. Het doel is 
systemen voor te stellen die technologisch 
aan de top staan, energetisch efficiënt zijn en 
aangepast zijn aan ieders budget.

Climalife is klaar om u in deze keuze van mor-
gen te begeleiden.

Veel leesplezier!

Anton Hunink
General Sales Manager Export

Editorial

Regelgeving

F-Gas: 
eindelijk een politiek 

akkoord gevonden!
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D 
e voorschriften betreffende kou-
demiddelen hebben al vele jaren 
invloed op onze sector.

In 1987 werd het Montrealprotocol onderte-
kend om stoffen die de ozonlaag afbreken uit 
te faseren (Cf. verordening 2037/2000EG ver-
vangen door verordening 1005/2009EG).

Het Kyoto-protocol werd in 1997 opgesteld en 
regelt de vermindering van broeikasgassen, in 
het bijzonder gefluoreerde gassen (Cf. veror-
dening 842/2006EG ofwel F-Gas verordening).

Deze F-Gas verordening voorzag met name de 
publicatie van een tussentijdse evaluatie. Dit 
rapport werd in september 2011 opgesteld en 
door de ENVI commissie bestudeerd die ver-
volgens een voorstel voor de herziening van de 
F-gassenverordening aan de Europese Raad 
en het Europees Parlement voorlegde.

Na de publicatie van dit eerste herzienings-
voorstel in november 2012, bleken het Euro-
pees Parlement, de Europese Raad en de ENVI 
commissie lijnrecht tegenover elkaar te staan. 

De ENVI commissie was eerder voor een ver-
sterking van het verbod op HFK’s in koel- en  
klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen.

Na drie tripartiete onderhandelingen was nog 
steeds geen compromistekst bereikt. De 
Commissie, de Raad en het Parlement beslo-
ten elkaar daarop nog eenmaal te ontmoeten 
op 17 december 2013. Tijdens dit 4e over-
leg kwamen de Europese autoriteiten eindelijk 
tot een akkoord en werd een compromistekst 
opgesteld!

Deze tekst wordt momenteel herlezen door 
juristen van de Europese Raad. Na deze her-
lezing moeten nog twee etappes worden afge-
legd voordat deze nieuwe verordening volledig 
is goedgekeurd: 

1) Een stemming bij meerderheid van de ENVI 
commissie eind januari/begin februari.

2) Een stemming in eerste lezing in het Euro-
pees Parlement op 13 maart 2014.

Gezien de vele discussies die al hebben plaats 
gevonden, zou het zeer vreemd zijn als niet 
voor de F-Gas herziening werd gestemd.

Na de stemming wordt deze nieuwe verorde-
ning op 1 januari 2015 van kracht. Bestaande 
Europese verordeningen blijven echter van 
kracht tot hun intrekking. 

Wat zijn de belangrijkste maatregelen van 
de F-Gas verordening voor professionals op 
het gebied van koeling, klimaatregeling en 
warmtepompen?

Climalife geeft antwoord op deze vraag in het 
dossier van deze Climalife Contact. Lees meer 
over de toekomstige verordening.



Regelgeving

Alles over de nieuwe
F-Gas verordening!
Laurent Guegan, Regulatory Affairs Manager bij Climalife, komt terug op dit Europese 
verordeningsontwerp* en richt zijn uitleg op vier fundamentele punten voor de markten van koeling, 
klimaatregeling en warmtepompen.

Welke gebruiksbeperkingen gelden voor HFK’s, hoe emissies van broeikasgassen te voorkomen, wat staat er op de toekomstige etiketten van 
gefluoreerde producten en wanneer wordt deze tekst opnieuw herzien door de Europese autoriteiten?

Dossier
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Beperking op de markt

01/01/2015: Uitfasering van HFK’s** (dwz 
een vermindering van de hoeveelheden op 
de markt) in CO2-equivalent.

De globale hoeveelheid HFK’s die in 2015 op 
de Europese markt wordt gebracht komt over-
een met de gemiddelde hoeveelheid die tussen 
2009 en 2012 op de markt is gebracht. In 2030 
mag 21% van dit volume nog op de markt wor-
den gebracht. 

Uiterlijk 31 oktober 2014 zal de Europese 
Commissie iedere producent of importeur (van 
HFK’s of apparatuur met HFK’s) quota toewij-
zen die jaarlijks op de markt mogen worden 
gebracht tot 2030.

Nieuwe apparatuur met HFK’s mag niet 
meer op de markt worden gebracht.

Vanaf 01/01/2015 mogen koelkasten & vriezers 
voor huishoudelijk gebruik die HFK’s bevatten 
met GWP ≥ 150, niet meer op de markt wor-
den gebracht.
Vanaf 01/01/2020: mogen hermetisch gesloten 
koelkasten & vriezers voor commercieel gebruik 
(dwz koelmeubels - gesoldeerde leidingen) die 
HFK’s bevatten met GWP ≥ 2500, niet meer op 
de markt worden gebracht.

Vanaf 01/01/2022 mogen hermetisch geslo-
ten koelkasten en vriezers voor commercieel 
gebruik (dwz koelmeubels - gesoldeerde leidin-
gen) die HFK’s bevatten met GWP ≥ 150 niet 
meer op de markt worden gebracht.

Vanaf 01/01/2022 mogen koelcentrales (2 
compressors parallel of meer) met vermogen  
≥ 40 kW en die HFK’s bevatten met GWP ≥ 150 
niet meer op de markt worden gebracht. 

Dit verbod geldt niet voor in cascade opge-
stelde gecentraliseerde primaire koelcircuits die 
een koudemiddel bevatten met GWP < 1500 
(middelste temperatuurcircuit waarop één of 
meerdere koelsystemen zijn aangesloten om 
hun condensor(s) te koelen).

Vanaf 01/01/2020: mogen stationaire koelsys-
temen die HFK’s bevatten met GWP ≥ 2500 
niet meer op de markt worden gebracht, met 
uitzondering van apparatuur met temperatuur 
lager dan -50°C.
Vanaf 01/01/2020: mogen autonome mobiele 
klimaatregelaars die HFK’s bevatten met GWP 
≥ 150 niet meer op de markt worden gebracht.
Vanaf 01/01/2025: mogen splitsystemen met 
vulling < 3 kg die HFK’s bevat met GWP ≥ 750 
niet meer op de markt worden gebracht.

Verbod op gebruik van HFK’s

Voor het onderhoud van koelapparatuur met 
vulling ≥ 40 t CO2-eq. (behalve voor appara-
tuur met temperatuur < -50°C):

- gebruik van nieuwe HFK’s of nieuwe mengsels 
die HFK’s bevatten met GWP ≥ 2500 is verbo-
den vanaf 01/01/2020.
- geregenereerde of gerecyclede HFK’s mogen 
nog worden gebruikt tot 2030 (echter gerecy-
clede HFK’s mogen alleen als zodanig worden 
gebruikt en beschouwd als zij uit de oorspronk-
elijke apparatuur afkomstig zijn). Deze ver-
bodsbepalingen gelden niet voor appa-
ratuur met ecologisch ontwerp en militair 
materiaal.

Emissies voorkomen

Dichtheidcontrole
Installatie met vulling ≥ 5 t CO2-eq.:
om de 12 maanden of om de 24 maanden 
indien uitgerust met vast lekdetectieapparaat 
met alarmmelding bij de exploitant.
Installatie met vulling ≥ 50 t CO2-eq.: om de 6 
maanden of om de 12 maanden indien uitgerust 
met vast lekdetectieapparaat met alarmmelding 
bij de exploitant.
Koel- en klimaatregelingsapparatuur en 
warmtepompen, koelwagens en aanhang-
wagens met koelinrichting met vulling ≥ 500 
t CO2-eq.: om de 6 maanden met verplichte 
vaste lekdetectieapparaten met alarmmelding 
bij de exploitant.
Installatie rankinecyclus met vulling ≥ 500 t 
CO2-eq.: om de 3 maanden of om de 6 maan-
den indien uitgerust met vast lekdetectieap-
paraat met alarmmelding bij de exploitant 
(verplicht met ingang van 01/01/2017).

Hermetisch gesloten en als zodanig geëtiket-
teerde systemen met vulling < 10 t CO2-eq.  
vallen niet onder deze categorie.
Tot 31 december 2016 zullen hermetisch geslo-
ten en van etiket voorziene apparatuur met min-
der dan 6 kg koudemiddel en niet-hermetisch 
gesloten apparatuur met minder dan 3 kg kou-
demiddel niet worden onderworpen aan perio-
dieke inspecties.* De tekst is in dit stadium niet definitief, het moet eerst nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd.

** Betrokken HFk’s die in annex 1 van de ontwerptekst van de F-gas verordening genoemd worden.
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Koudemiddel 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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Koudemiddel
vulling in kg

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 éq CO2 1.25 1.27 1.59 1.82 2.13 2.33 2.37 2.39 2.74 2.41 3.49

50 t éq CO2 12.5 12.7 15.9 18.3 21.3 23.3 23.7 23.9 27.4 24.1 34.9

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

Dossier

“De exploitant moet eventuele 
lekkages zo spoedig mogelijk 
herstellen. Binnen een maand na 
de herstelling moet een lekdicht-
heidscontrole worden uitgevoerd”.

Herziening van de gehele of 
een deel van de tekst 

• Uiterlijk 1 juli 2017 publiceert de Com-
missie een evaluatierapport over het verbod 
om gecentraliseerde of in cascade opge-
stelde koeling ssystemen ≥ 40 kW op de 
markt te brengen en over de beschikbaar-
heid van rendabele en technisch haalbare, 
doeltreffende en betrouwbare oplossingen 
met betrekking tot alternatieven voor deze 
bepaling. 
• Uiterlijk 1 juli 2017 publiceert de Com-
missie een evaluatierapport over de toe-
wijzingsmethode van quota, inclusief de 
impact van toewijzing van kosteloze quota, 
de kosten voor de invoering van deze ver-
ordening in de Lidstaten en indien van 
toepassing een eventueel internationaal 
akkoord inzake HFK’s.
• Uiterlijk 1 januari 2017 publiceert de 
Commissie een rapport over de wetgeving 
van de EU met betrekking tot de opleiding 
van natuurlijke personen voor de hantering 
van alternatieve koudemiddelen ter ver-
vanging of vermindering van gefluoreerde 
broeikasgassen en zal indien nodig een 
wetsvoorstel indienen bij het Europees Par-
lement en de Raad om de wetgeving van de 
Europese Unie te wijzigen.
• Uiterlijk 1 juli 2020 publiceert de Commis-
sie een rapport waarin zij de rendabiliteit en 
de technische haalbaarheid evalueert van 
bestaande doeltreffende en betrouwbare  
oplossingen die gefluoreerde broeikasgas-
sen in kleine splitsystemen van klimaatrege-
laars kunnen vervangen.
• Uiterlijk 31 december 2020 publiceert de 
Commissie een rapport over de beschik-
baarheid van HFK’s op de markt van de 
Europese Unie.
• Uiterlijk 31 december 2022 publiceert 
de Commissie een volledig rapport over de 
effecten van deze verordening.

Terugwinnen
Exploitanten van installaties (inclusief mobiele) 
moeten de koudemiddelen door bevoegde per-
sonen laten terugwinnen. 
Teruggewonnen koudemiddelen moeten wor-
den gerecycled, geregenereerd of vernietigd. 
Deze bepaling is van toepassing op exploitan-
ten van de volgende apparatuur: 
- Koeling, klimaatregeling, warmtepompen, 
inclusief koelwagens en aanhangwagens met 
koelinrichting.
- Apparatuur die oplosmiddelen bevat.
- Brandbeschermingsystemen en 
brandblussers.
- Schakelapparatuur.

Verpakkingen die broeikasgassen hebben bevat 
moeten worden behandeld om eventueel rest-
gas terug te winnen voor recycling, regeneratie 
of vernietiging.

Opleiding
Certificaten en opleidingprogramma’s die zijn 
afgegeven in overeenstemming met verordening 
842/2006EG blijven geldig volgens de voorwaar-
den waaronder ze oorspronkelijk zijn afgegeven.

De lidstaten verstrekken uiterlijk 1 januari 2017 
hun opleidingsprogramma’s en -certificaten 
waarin de volgende punten worden opgenomen:
- Geldende voorschriften en normen.
- Voorkomen van emissies.
- Terugwinning van broeikasgassen.
- Hantering.
- Alternatieve technieken ter vervanging van 
broeikasgassen.

Etikettering en informatie 
over het product

Het etiket moet duidelijk leesbaar en onuitwis-
baar zijn en worden geplaatst naast connectie 
voor het vullen of terugwinnen van gefluoreerde
broeikasgassen, of op het gedeelte van het 

product of het apparaat dat gefluoreerde 
broeikasgassen bevat. Dit betreft koel- en kli-
maatregelingsapparatuur, warmtepompen, 
brandbescherming, elektrische transformato-
ren, spuitbussen en alle verpakkingen die broei-
kasgassen bevatten.

Op het etiket staat: 
• de vermelding die aangeeft dat het product 
gefluoreerde broeikasgassen bevat,
• het type gefluoreerde broeikasgassen 
volgens de nomenclatuur of bij gebrek de 
chemische naam,
• de hoeveelheid in kg,
• vanaf 01/01/2017, de vulling in CO2-equiva-
lent en het GWP.

Deze informatie moet ook worden opgenomen 
in de gebruiksaanwijzingen en in de beschrij-
vingen die voor reclamedoeleinden worden 
gebruikt, voor zover deze laatste apparatuur 
met een GWP ≥ 150, betreffen.

Bovendien,
- moet op gegenereerde of gerecyclede gefluo-
reerde broeikasgassen worden vermeld dat de 
stof geregenereerd of gerecycled is, de infor-
matie op het batchnummer, de naam en het 
adres van de regeneratie- of recyclinginstallatie, 

- moet op containers met gefluoreerde broei-
kasgassen die ter vernietiging op de markt zijn 
gebracht  worden vermeld dat zij alleen mogen 
worden vernietigd.

- moet op containers met gefluoreerde broei-
kasgassen die voor export op de markt zijn 
gebracht worden vermeld dat zij alleen mogen 
worden geëxporteerd.

- moet op containers met gefluoreerde broeikas-
gassen die voor gebruik in militaire installaties 
op de markt zijn gebracht worden vermeld dat 
zij uitsluitend voor dit doeleinde zijn bestemd.

Dankzij een beheerst 
inkoopbeleid met betrekking 

tot koudemiddelen, 
zijn partnerships en zijn 

dynamische R & D afdeling, 
beschikt Climalife 

al over oplossingen die 
aan de toekomstige 

F-gassenverordening voldoen.
Hoeveelheid CO2-equivalent per koudemiddelvulling

^Laurent Guegan,
Regulatory Affairs Manager
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Verbod op nieuwe 
mobiele klimaatregelin-
gapparatuur die HFK’s 
bevatten met GWP ≥ 150
of hier afhankelijk van is

Verbod op nieuwe 
stationaire 
koelapparatuur die 
HFK’s bevatten met 
GWP≥ 2500 met 
uitzondering van 
apparatuur waarvan 
de temperatuur lager 
is dan -50 °C

Verbod op nieuwe 
splitsystemen voor 
klimaatregeling
< 3kg die HFK’s 
bevatten met 
GWP ≥ 750

Verbod op nieuwe
hermetisch gesloten 
koelkasten en vriezers 
voor commercieel 
gebruik die HFK’s 
bevatten met 
GWP ≥ 150

Verbod op nieuwe
hermetisch gesloten 
koelkasten en vriezers 
voor commercieel 
gebruik die HFK’s 
bevatten met 
GWP ≥ 2500

Verbod op nieuwe 
koelkasten en vriezers
voor huishoudelijk 
gebruik die HFK’s 
bevatten met GWP 
≥ 150

Verbod op nieuwe 
gecentraliseerde 
koelapparatuur 
≥ 40 kW die HFK’s be-
vatten met GWP ≥ 150 
met uitzondering van 
in cascade opgesteld 
primair circuit met 
GWP < 1500

Verbod om 
voorgevulde 
apparatuur die HFK’s 
bevatten komen die 
niet in aanmerking 
voor de quota, op de 
markt te brengen

1e jaar invoering 
quota voor het op de 
markt brengen

1e jaar invoering
van quota voor het op 
de markt brengen

Evaluatierapport 
inzake toewij-
zingsmethode
van de quota 
voor het op de 
markt brengen

Jaarlijkse audit 
inzake 
conformiteit en 
naleving van de 
quota voor 
producenten en 
importeurs
van voorgevulde 
apparatuur

Evaluatierapport 
van 
toepassingsmo-
gelijkheden 
voor verbod 
voor het op de 
markt brengen 
van splitsyste-
men die HFK’s 
bevatten met
GWP ≥ 750 

Resultaten 
F-gassenve-
rordening en 
verwachting 
tot 2030

Verbod op reparatie
of onderhoud van
koelapparatuur die 
HFK’s bevatten met 
GWP ≥2500 en met 
vulling ≥ 40 t CO2-eq. 
behalve als de 
temperatuur lager is 
dan -50°C.
Dit verbod geldt niet 
voor geregenereerde 
of gerecyclede HFK’s 
afkomstig uit dezelfde 
apparatuur

Verbod op reparatie
of onderhoud van 
koelapparatuur die 
maagdelijke, 
geregenereerde of 
gerecyclede HFK’s 
bevatten met GWP
≥ 2500 en met 
vulling ≥ 40 t CO2-
eq. behalve als de 
temperatuur lager 
is dan -50°C.

Deze voorschriften gelden niet voor militair materiaal en apparatuur 
met ecologisch ontwerp volgens richtlijn 2009/125/EG

Deze voorschriften gelden niet voor militair materiaal en apparatuur 
met ecologisch ontwerp volgens richtlijn 2009/125/EG

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2020

2020

2022

2022

2023

2023

2025

2025

2030

2030

Verbod op onderhoud en andere belangrijke data

Nieuwe apparatuur mag niet op de markt worden gebracht

Jaarlijkse audit 
inzake conformiteit
en naleving van 
de quota voor 
producenten 
en importeurs
van gefluoreerde 
broeikasgassen.

Evaluatierapport 
van toepassingsmo-
gelijkheden voor
verbod voor het op 
de markt brengen 
van gecentraliseerde 
koelapparatuur
≥ 40kW die HFK’s 
bevatten met 
GWP ≥ 150 
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Bedrijf: Safriclim
Activiteit: Industriële koude - GMS -
Airconditioning - Verwarming (PAC)
Gevestigd te: Charnay-lès-Mâcon 
(71) - Frankrijk
Opgericht in: 1996
Effectief: 17 werknemers
Omzet: 2 miljoen in 2012

Performax® LT / R-404A: een 
prachtig voorbeeld van mogelijke 
energiebesparing
Een vriescel van 8.200 m3, door Safriclim geïnstalleerd voor Les Salaisons du Mâconnais,
werkt met twee geheel identieke installaties, één op Performax® LT, de andere op 
R-404A. Een goede gelegenheid om de prestatie van deze twee koudemiddelen te 
vergelijken... 

L
es Salaisons du Mâconnais, sinds 
1919 geleid door de familie Fouilloux, is 
gevestigd in een groen dorp in het hart 
van het Pierreclos, in het departement 

Saône-et-Loire. De onderneming is gespeciali-
seerd in de productie van droge worst en pro-
duceert 4.500 ton per jaar, voornamelijk voor 
super- en hypermarkten (+80%) en private label 
merken. De fabriek, die IFS(*) cecertificeerd is,  
telt 120 personeelsleden en heeft een opper-
vlakte van 16.000 m2. Deze is kort geleden uit-
gebreid met 1.500 m2, waarvoor een vriescel 
van 8 200 m3 geïnstalleerd werd.

Franch Marchard industrueel directeur verdui-
delijkt: de vriescel is in maart 2013 in gebruik 
genomen voor de opslag bij -22 °C. Deze zijn 
nodig voor de productie van worst, ongeveer 
2500 pallets met ongeveer 400 kg vlees per 
pallet. Deze grondstoffen werden voorheen bui-
ten de fabriek opgeslagen. Hierdoor worden de 
kosten voor de externe opslag en het vervoer 
vermeden. 

Het grote opslagvolume wordt ook verklaard 
door de noodzaak om grondstoffen te bewa-
ren waarvan de waarde aanzienlijk kan fluctue-
ren. De voormalige vriescel is gehouden om als 
buffer te dienen en is momenteel via een tunnel, 
ook op negatieve temperaturen, met de nieuwe 
vriescel verbonden. Deze tunnel is onder een 
weg door gegraven.

Vergelijking in situ
Voor de installatie van de nieuwe vriescel heeft 
Les Salaisons du Mâconnais  een beroep 
gedaan op Safriclim, waarmee ze al sinds de 
oprichting in 1996 in alle vertrouwen werken.  
De onderneming is gevestigd in Charnay-lès-
Mâcon en wordt geleid door Jean-Luc Hervé, 
Eric Lay en Jean-Charles Barlet. Safriclim is er 
vanaf het begin van het project bij betrokken,   
en heeft verschillende opties voorgesteld, reke-
ning houdend met een budget dat al beperkt 
werd door de ingewikkelde constructie van het 
gebouw (grondwerk, tunnel ...). De andere eis 
was een laag geluidsniveau, door de locatie van 
de fabriek in het dorp. Om deze reden werd 
afgezien van een NH3-oplossing. 
Drie verschillende oplossingen werden bestu-
deerd, legt Jean-Louis Hervé uit, wiens klant 
ook afzonderlijke installaties wenste. De oplos-
sing die CO2 en glycolwater combineerde werd 
al snel afgewezen om budgettaire redenen, net 
als die een directe-expansie-installaties met 3 
koelgroepen waaronder één noodgroep om 
meer vermogen te leveren. Uiteindelijk werd er 
voor een  oplossing uit twee identieke instal-
laties gekozen, berekend om maximaal 125% 

van het benodigde vermogen te leveren, maar 
onafhankelijk zodat minstens 50% van de kou-
deproductie geleverd kan worden in geval van 
storing van één van de installaties. De installatie 
was oorspronkelijk voorzien voor R-404A maar 
er werd snel beslist om rekening te houden met 
de veranderende regelgeving, op het gebied 
van koudemiddelen en daardoor de voorkeur 
te geven aan een koudemiddel met een lager 
GWP.
Dus werd gekozen voor Performax® LT (R-407F 
met een GWP = 1824) gedistribueerd door Cli-
malife, voor één van de compressoren, terwijl 
de andere werkt op R-404A. Hierdoor kon de 
installateur de prestatie van beide koudemidde-
len vergelijken in strikt identieke omstandighe-
den. Het door R System gebouwde geheel heeft 
een koelvermogen van 78 kW bij - 32 / + 45 °C.

Het integreert een onderkoeling van 15 °C in de 
positieve centrale die de loskade koelt. Voor de 
compressoren is gekozen voor semi-hermeti-
sche compressoren van het merk Bock. Jean 
Luc Hervé herinnert zich dat Bock de keuze van 
407F ondersteunde  op het moment dat dit nog 
niet door alle compressoristen werd gedaan.

(*) IFS : International Food Standard
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De resultaten van de vriescel 8000 m3 (07/10/2013) - 
Les Salaisons du Maconnais

Vriescellen (- 22°C).
Volume: 8 200 m3. Afm.: L. 29,4 x l. 24,3 x H. 11,5 m.
Geïnstalleerd koelvermogen: 78 kW (2 x 39 kW) op -32 °C / +45°C.
Koudemiddel: 1 installatie met R-407F (130 kg) -
1 installatie met R-404A (130 kg).
Olietype: Mobil EAL Arctic 46

Compressoren: 2 semi-hermetische compressoren Bock HGX 8 2470 - 
4 met 8 cilinders - spoelen gekoeld door de zuiggassen.
Verplaatst volume: 214,3 m3/u.
Geabsorbeerd vermogen: 25,7 kW op -32 / + 45 °C. Cilinderkopventilatie.

Condensatoren: R System serie PV - Condensatoren in V met meerdere 
accu’s op glijders ventilatoren 2 snelheden - 375 tr/mn in PV laag 
geluidsniveau.

Verdampers: Contardo - 2 verdampers. Elektrische ontdooiing (1 per 24 uur). 
Elektronische stapsgewijze reduceerventielen. Geïnstalleerd op loopbrug.

Regeling en GTC: Artika.

Kenmerken van de installatie

En voegt toe: “Dit koudemiddel heeft weliswaar 
een hogere eindcomressietemperatuur (onge-
veer 20%) dan R-404A en een hogere glide, 
maar dat is goed te beheersen en om veiligheids-
redenen is cilinderkopventilatie toegevoegd”.

Deze installatie is uitgevoerd met een GTC 
Artika regeling, ontwikkeld door R System. Ze 
zijn geplaatst op een loopbrug op 10m boven de 
grond en ontworpen met een geluidsniveau dat 
prima past in het hart van het dorp. Met andere 
woorden voor geruisloze werking ‘s nachts.
Sinds de ingebruikname van de installatie in 
maart en het opstarten in mei heeft Safriclim 
samen met Climalife en Honeywell de installa-
tie een kwartaal lang  gecontroleerd. Dit ook in 
de zomer, om de prestaties over een paar 
maanden te vergelijken. R-407F kwam bij-
zonder positief uit de vergelijkingen,  met 
een verschil van – 7% in geabsorbeerd ver-
mogen over 800 draaiuren (zie vergelijkende 
tabel). Op de centrale wordt een warmteterug-
winningssysteem gebruikt voor de verwarming 
van de opslagzone voor verpakkingen.

Er moet ook worden opgemerkt dat Safriclim in 
het kader van deze uitbreiding, de koeling van de 
loskade (+ 5 °C) en een negatieve sas (- 20 °C) 
net voor de ingang van de nieuwe vriescel heeft 
uitgevoerd. De kade wordt gekoeld door een 
gemeenschappelijke koelcentrale. Deze centrale 
omvat twee semi-hermetische compressoren 
Bock HGX 4 /555-4 op R-407F (95 kg) waarvan 
één met frequentieschakelaar. Het koelvermo-
gen varieert van 11 tot 60 kW op - 8 / + 45 °C. 
Om de - 20 °C te garanderen heeft het nega-
tieve sas zijn eigen koelapparatuur met een 
semi-hermetische compressor Bock HAX 
5/830-4 op R-407F (40 kg) met een koelver-
mogen van 11,6 kW op – 30 /+ 45 °C. 

Gezien de op de installatie waargenomen resul-
taten, twijfelt Safriclim absoluut niet dat ze voor 
een identieke installatie momenteel geheel voor 
Performax® LT zouden kiezen.

Pierre-Emmanuel Danet, Technisch verant-
woordelijke van Climalife benadrukt dat PLT 

beantwoordt aan de veranderingen in de Euro-
pese regelgeving met het gebruik van koude-
middelen met een laag GWP. Deze installatie 
bevestigt de keuze van R-407F als een prach-
tig voorbeeld van mogelijke energiebesparing in 
vergelijking met R-404A.

Groep 1
R-407F

Groep 2
R-404A

Verschil

BP

Verdampingsdruk bar 0,56 0,83

Verdampingstemperatuur °C -32,6 -32,4

Zuigtemperatuur °C -24,4 -24,5

Oververhitting °C 8,2 7,9

HP

Codensatiedruk bar 11,1 11,1

Condensatietemperatuur °C 26,8 25,5

Vloeistoftemperatuur (uitgangwisselaar) °C 16,8 15,8

Onderkoeling °C 10 9,7

Temperaturen
Karter temperatuur °C 49,3 42,2 +7,1

Eindecompessie temperatuur °C 82,6 66,5 +16,1

Verdamper

Luchttemp bij ingang °C -22,9 -22,7

Luchttemp bij uitgang °C 26,3 -25,5

ΔT ingang / uitgang °C 3,4 2,8 +0,6 is +18%

Electriciteit

Voedingsspanning V 3 x 391 3 x 390

Intensiteit compressor A 3 x 42,4 3 x 44,9 -2,5 is -5,6%

Verbruik kW/h
25028 

per 835 h
24965 

per 780 h

Verbruik per uur kW/h 29,97 32,01 -2,04 is -6,8%

Onderzoek van Rpf N°1021 –December 2013
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INDUSTRIËLE KOUDE

Onderneming: Johnson Controls
Activiteit: Commerciële en 
Industriële koeling
Vestiging: Meriden, Coventry
Datum van oprichting: 1885
Werknemers: 170 000 
medewerkers over heel de wereld

Thermera® werd gekozen voor de 
klimaattestruimte van Jaguar Land Rover
De klimaattestruimte op de Gaydon-site van Jaguar Land Rover is één van de 
plaatsen waar producten ontwikkeld worden. Voertuigen worden hier getest onder alle 
klimatologische omstandigheden.

I
n april 2013, vernieuwde Johnson Con-
trols, die het koeltechnische gedeelte van 
Jaguar Land Rover verzorgt, de energie-
drager in de verdamper van hun klimaatte-

struimte, omdat het systeemontwerp aanzienlijk 
was aangepast sinds de oorspronkelijke eisen. 
Johnson Controls stelde zich vragen over de 
relevantie van de actuele energiedrager gezien 
de belangrijke veranderingen aan het originele 
concept van de installatie. Testen bij -40 °C 
werden tot dan in andere installaties uitgevoerd.

De gebruikte energiedrager was een zoutop-
lossing op acetaatbasis, alleen verkrijgbaar in 
de Verenigde Staten. Jaguar Land Rover wilde 
onderzoeken of ze een andere energiedrager 
met vergelijkbare milieu-eigenschappen konden 
gebruiken, verkrijgbaar bij een leverancier in het 
Verenigd Koninkrijk en, wat belangrijker was, 
die vergelijkbare eigenschappen voor warmte-
overdracht heeft. Dit alles met dezelfde presta-
ties en behoud van bestaande pompen en alle 
andere onderdelen. 

De ruimte kan worden ingesteld voor gebruik 
met voertuigen met 2- of 4-wielaandrijving en 
simuleert condities vergelijkbaar met een maxi-
male snelheid van 220 km/uur. Windsnelheid, 
relatieve vochtigheid, temperatuur en zonlicht 
kunnen worden aangepast om de verschillende 
omstandigheden te simuleren die Jaguar Land 
Rover-voertuigen tegen kunnen komen. 

Hoewel het bekend was dat mono-ethyleengly-
col zou werken, nam Johnson Controls con-
tact op met Climalife UK om te zien of er een 
geschikte energiedrager bestond en de eigen-
schappen van de beschikbare energiedragers 
te bespreken. 

Het werd snel duidelijk dat mono-ethyleenglycol 
(MEG) om milieuredenen niet in het systeem zou 
worden toegestaan, terwijl mono-propyleengly-
col (MPG) niet de benodigde eigenschappen 
had om doeltreffend te zijn in het systeem. Vier 
andere energiedragers werden overwogen en 
de kenmerken van elke energiedrager werd 
geëvalueerd op thermo-dynamische eigen-
schappen, specifieke warmte-, viscositeit- en 
floweigenschappen en warmtegeleiding, met 
de beperking dat het systeem doeltreffend 
moest werken met de bestaande pompen en 
de testruimte operationeel moest zijn tussen 
+55 °C en -8 °C.

Samen met Neil Sims, Senior Sales Engineer 
van Johnson Controls die in contact stond met 
Peter Dinnage, Technical Director bij Climalife 
UK voor de technische gegevens van de ener-
giedragers, produceerde Mike Jones, ook van 
Johnson Controls, de computermodelresulta-
ten voor de potentiële energiedragers. Na dis-
cussie met Climalife UK werd geconcludeerd 
dat Thermera® AC de beste eigenschappen 
had voor dit systeem en veilig zou zijn voor het 
milieu in het onwaarschijnlijke geval dat een lek 
zou optreden.

Thermera® is een milieuvriendelijke energie-
drager, gemaakt van natuurlijke bestanddelen, 

water en betaïne, een bijproduct van de suiker-
productie. Het heeft uitstekende anticorrosie-ei-
genschappen, is niet giftig en milieuvriendelijk. 
Omdat Thermera® AC een uitstekende ther-

mische en microbiologische stabiliteit heeft 
en bijzonder weinig inhibitoren nodig zijn, is 
de duurzaamheid in het gebruik ervan even 
goed of zelfs beter dan sommige traditionele 
energiedragers. 
Tijdens stilstand van de fabriek in 2013 wer-
den nieuwe koelers, leidingen en pompen geïn-
stalleerd, het systeem werd gespoeld en de 
secundaire lus werd gevuld met 12.000 liter 
Thermera® AC. 

Climalife leverde het product  rechtstreeks aan 
de site in IBC’s van 1.000 liter. De Thermera® 
AC werd gedurende drie maanden gecontro-
leerd en presteerde naar verwachting.
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Greenway® RTU, de 
ideale energiedrager 
om aan de milieunormen 
van de levensmiddelenindustrie 
te beantwoorden
RICARD, die sinds 1932 bestaat en verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft 
staan, schakelt zijn koelprocessen om van MPG naar Greenway® RTU in het kader van 
de nieuwe ISO 22000 certificering.

INDUSTRIËLE KOELING

Een strak productieproces 
Om aan dit milieubesef te beantwoorden, doet 
Ricard een beroep op het bedrijf Cantie Process 
dat belast is met het ontwerpen van koude- en 
warmteprocessen op de site om het juiste pro-
duct te vinden. Het bedrijf is gespecialiseerd in de 
levensmiddelenindustrie en heeft na vergelijking 
van verschillende leveranciers zijn keuze laten 
vallen op Greenway® RTU van Climalife. “Het 
was de enige energiedragende vloeistof goed-
gekeurd door het Franse ministerie van volksge-
zondheid, waarvan de grondstof afkomstig is uit 
een natuurlijke bron, glucosestroop”, aldus direc-
teur Nicolas Cantie. Het eerste systeem koelt de 
tweede verdieping van de rectificeerkolom van 
steranijs, de belangrijkste ingrediënt van Ricard. 
Steranijs wordt voornamelijk geoogst en gedis-
tilleerd in China, voordat het als etherische olie 
op de site van Bessan aankomt. 

In dit proces wordt 12 à 14% van de onzuiver-
heden van de olie gescheiden via verschillende 
parameters (leeg, druk, debiet ...) en wordt een 
molecule verkregen die we anethol noemen. 
Sommige stoffen worden afgevangen bij een 
temperatuur van -1/-2 °C waardoor is gekozen 
voor een systeem dat water-glycolmengsel op 
-5 °C produceert met een koudegroep Daikin 
EUWAB 16 KAZ met een koelvermogen van 22 
kW. Voor de productie van Ricard is nog een 
ander bestandsdeel nodig, namelijk zoethout. 
Dit wordt on site vermalen en vervolgens onder-
gedompeld in de autoclaven van het gebouw dat 
INOXA wordt genoemd. Na achtereenvolgende 
baden, via een stoomverwarmingsproces en 

vervolgens een koelingsfase in een circuit met 
gekoeld water op 7 °C, worden de zoethoutaro-
ma’s geëxtraheerd en wordt een homogene 
vloeistof verkregen. In het tweede circuit met 
water-glycolmengsel wordt de opslagtempe-
ratuur afgekoeld van de alcohol die in de pro-
ductie wordt gebruikt. Het produceert water 
op +2/+6 °C middels een koudegroep TRANE 
CGAN300 met een vermogen van 76,2 kW die 
op het dak van dit gebouw is geïnstalleerd. 

De alcohol wordt afgekoeld via twee plaatwis-
selaars en vervolgens in twee isothermische 
kuipen T51 opgeslagen gevuld met Greenway® 

RTU. De temperatuur in deze kuipen wordt op 
+10 °C gehouden.

Omschakeling naar Greenway® RTU 
 In het voorjaar van 2013 werd van een produc-
tiestop geprofiteerd om de werkzaamheden in 
drie dagen uit te voeren. De twee circuits met 
water-glycolmengsel werden geleegd nadat de 
machines in samenwerking met de personen 
die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, 
waren stopgezet. De circuits en filters werden 
gereinigd en met helder water afgespoeld. Ver-
volgens werd de Greenway® RTU er between 
RTU and ingepompt. 

Na de flexibele delen te hebben geleegd, wor-
den de installaties opnieuw gestart en wordt op 
verschillende niveaus een monster genomen 
om de temperatuur te controleren. Het product 
is nu 9 maanden in gebruik en de resultaten zijn 
bevredigend. 

Op de site van Ricard in Bessan, bij Beziers, 
worden de belangrijkste aroma’s geprodu-
ceerd die nodig zijn voor de fabricatie van Pastis 
Ricard, de wereldberoemde drank uit Marseille. 
Deze fabriek met een oppervlakte van 11.000 
m² is sinds maart 2013 gecertificeerd volgens 
de ISO 22000 norm voor voedselveiligheid, 
zoals de twee andere productiesites in Bor-
deaux en Lille. 

Om zich sterk te maken voor het behoud van het 
milieu en aan de aanbevelingen van de certifi-
cering te voldoen, wordt het water-glycolmeng-
sel met monopropyleen glycol vervangen door 
Greenway® RTU, de kant-en-klare koudedra-
ger op basis van 1,3-Propaandiol (Bio-PDOTM) 
en langdurige organische corrosie-inhibitoren.

Respect staat bij ons al sinds 1932 centraal: 
respect voor de consument, onze medewer-
kers en partners, maar ook respect voor het 
milieu, aldus Michel Foulquier, Directeur van de 
regio Bessan. “In het kader van deze certifice-
ring hebben we een risicoanalyse uitgevoerd 
van al onze industrieprocessen. Voor koelpro-
cessen gebruikten we de energiedrager Frio-
gel® die door de Franse Algemene Directie van 
Volksgezondheid is goedgekeurd, maar we wil-
den onze aanpak verder doorvoeren met een 
milieuvriendelijkere energiedrager.

Bedrijf: Cantie Process
Activiteit: Ontwerpen en installeren 
van koude- en warmteproductiesys-
temen - Luchtbehandeling - Beheer 
energie en technische vloeistoffen.
Locatie: Mazamet (81) - Frankrijk
Oprichtingsdatum: 1967 
Aantal medewerkers: 20 
Omzet: 5 miljoen in 2012



Climalife tot uw dienst: voor elke die nstverlening een
strikt vastgesteld proces

Process

CLIMALIFE BIEDT U EEN 
COMPLEET SERVICEPALET 
ROND THERMISCHE 
INSTALLATIECIRCUITS.

Ons team biedt u onderhoudsoplossingen om 
de energetische doeltreffendheid van uw instal-
laties te verbeteren. Dankzij onze knowhow zijn 
wij in staat om specifieke operaties uit te voeren 
om lekkages van gefluoriseerde koudemidde-
len uit installaties te voorkomen. De regelgeving 
evolueert, wij evolueren mee en begeleiden u bij 
de toepassing ervan.  

Tijdens onze interventies verzorgt Climalife de 
gehele prestatie of intervenieert punctueel in 
aanvulling op uw teams. Dit zijn een paar voor-
beelden van wat wij voor u kunnen betekenen.

Het doel van de controle van een omge-
vingsdetectieapparaat is om te garanderen 
dat de sensor correct reageert op het kou-
demiddel en alle voelers van de sensor cor-
rect functioneren.

Waarom moeten vaste detectoren regelmatig 
gecontroleerd worden? 
De F-Gas-regelgeving en de norm EN378 ver-
eisen een jaarlijkse controle volgens de aanbe-
velingen van de fabrikant. De regelgeving vereist 
geen ijking van het apparaat. De controle betreft 
het correct functioneren van het apparaat, voor 
de veiligheid van personen maar ook als garan-
tie tegen een niet gedetecteerd lek. 

1 – Vaststellen van een interventieplan
Opstellen van een interventieplan, samen met 
de onderneming die de installatie exploiteert, 
voor de uitvoering van de dienstverlening.

Voorafgaande wordt het reglementaire kader 
vastgesteld: F-Gas zoals overgenomen in de 
milieuwet (FR) en de Europese normen EN 378 
en EN 14624.

De uitvoerende technicus is in het bezit van de 
nodige certificaten.

Controleprocedures van het apparaat worden 
opgesteld door de fabrikant.
Ter voorbereiding: moet het apparaat de hele 
nacht onder spanning blijven.
De toegankelijkheid tot de apparaten wordt 
vastgesteld zonodig de ladders en andere 
benodigdheden voorzien.

2 – Het verificatie protocol
Het protocol is gebaseerd op de categorie van 
het controleapparaat.

Het bestaat uit het opstellen van een procedure 
van het model tijdens de ingreep is het nodig de 
timing van het alarm uit te schakelen. 

De regeling wordt uitgevoerd op het niveau van 
de voelers in functie van het aantal voelers op 
de installatie.

Het bestaat uit de regeling van de Stand-by 
spanning en de regeling van het alarmniveau 
die vaak bij de waarde van 1,2 volt ligt.

Na het verificatieproces wordt een certificaat 
opgesteld.

Jaarlijkse controle 
van vaste detectoren

Toestel 1Toestel 2Toestel 3Toestel 4

 Voeding 220V
2- Alleen 2 niveaus alarm mogelijk

Relais voor extern 
alarm

Relais 
storingsuitgang

Relais voor 
extern 

alarmniveau
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Debietregelaar
Type debiet

aansluiting 
5/8 duims

flexibele, niet 
absorberende 
slang

gekalibreerd 
evacuatiehoedje

cilinders 360 mm hoogte
88 mm diameter
440 mm hoogte incl. 
debietregelaar
110 L capaciteit voor het 
kalibratiegas, gewicht 1,4 kg



Millenáris wordt in Hongarije door velen 
beschouwd als de bakermat van topsport en 
sport in het algemeen. Dit gebouw werd in 1896 
gebouwd voor de sportprogramma’s die los van 
de evenementen ter herdenking van 1000 jaar 
Hongarije, werden georganiseerd. Tussen de 
Eerste en de Tweede wereldoorlog werd het sta-
dion veranderd in een internationale wielerbaan, 
onder andere aan de hand van tekeningen van 
Hajós Alfréd. In de winter wordt het midden-
gedeelte van het stadion gebruikt als schaats-
baan. In dit seizoen, van oktober tot april, is het 
gebouw voornamelijk gewijd aan de training van 
jong sporttalent. 

De in 2002 aangelegde schaatsbaan die als 
modern wordt beschouwd vanwege het koel-
systeem op basis van Hydrocarbons met weinig 
effect op de gezondheid van de mens, drong de 
ammoniakinstallatie die wordt gebruikt voor de 
koeling van de schaatsbanen (Millenáris en Kis-
stadion), geleidelijk naar de achtergrond. Men 
besloot dus de gehele installatie af te breken. 

De grote hoeveelheid ammoniak in de instal-
latie vormde een hoog risico voor de topspor-
ters en de omwonenden omdat het zich in de 
buurt van sportvoorzieningen, woonhuizen en 
een winkelcentrum bevond. De eigenaar eiste 
dat het koudemiddel zonder ammoniaklekken uit 
de installatie zou worden gehaald. Gazsó László, 
exploitant van Millenáris, nam contact op met Cli-
malife om een veilige oplossing te vinden die aan 
deze eis voldeed. 

Naar aanleiding van dit verzoek werd de plaats 
waar de werkzaamheden moesten worden uit-
gevoerd samen met de exploitant bekeken en 
besloten welke technologie zou worden gebruikt 
om de taak perfect uit te kunnen voeren. De 
Dehon groep is al 140 jaar gespecialiseerd in 
opslag, hantering en transport van diverse 
gevaarlijke stoffen (giftig, ontvlambaar, explosief, 
schadelijk voor het milieu, enz.). Climalife Kft, fili-
aal van de Dehon groep in Hongarije, heeft dus 
de professionele expertise ingeroepen van zus-
terbedrijven om een aanbod te maken dat aan 
de behoeften van de klant beantwoordde en 
om dit eerste Hongaarse project tot een goed 
einde te brengen. 

Na het bezoek aan de site moest de technologie 
voor het terugwinnen van de ammoniak worden 
beveiligd om noodsituaties te voorkomen met 

Climalife tot uw dienst: voor elke die nstverlening een
strikt vastgesteld proces

het oog op de locatie van de site, de omring- 
ende bevolking en de toxiciteit van de het kou-
demiddel. Het sterke punt van ons aanbod was 
de terugwinningstechnologie in gesloten circuit 
zonder enige emissie.

Het aanbod bevatte de terugwinning van onge-
veer een ton ammoniak uit de installatie, voor 
deze operatie benodigde containers en speci-
ale voorzieningen, de follow-up en de verwij-
dering van het vrijkomende gevaarlijke afval en 
de terbeschikkingstelling van gekwalificeerde 
vakmensen om de taak tot een goed einde te 
brengen. De datum van de werkzaamheden 
was belangrijk omdat niemand toegang mocht 
krijgen tot de site tijdens de terugwinnings-
werkzaamheden. De exploitant informeerde de 
topsporters over het toegangsverbod en Cli-
malife Kft plande de werkzaamheden tijdens 
een weekend om zo weinig mogelijk overlast 
te bezorgen.

Allereerst werd de geplande datum van de 
extractie, de te gebruiken technologie en het 
rampenplan doorgegeven aan de bevoegde 
instantie (rampenbeheer). Deze instantie schreef 
geen enkele maatregel voor ter vermindering 
van bijkomende risico’s. Vanwege de korte 
terugwinningstijd werd de dag van te voren 
een simulatie uitgevoerd (controle aanwezig-
heid juiste verbindingen, lengte van de slangen 
en geschikte containeraansluitingen, werking 
van de apparaten, enz.) op de vooraf geleverde 
apparaten en opslagcapaciteiten.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft 
Climalife Kft in nauwe samenwerking met het 
bevoegde personeel van de Dehon groep een 
groot aantal containers ter beschikking gesteld 
omdat de exacte hoeveelheid ammoniak niet 
bekend was, en ook extra lange industriële 
slangen, terugwinningsapparaten, een vacu-
umpomp, een OMH gecertificeerde weegschaal 
en 2 m3 gedemineraliseerd water. Bovendien 
werden twee ATEX terugwinnigsapparaten met 
groot vermogen op de site geleverd omdat de 
compressoren van de site van tevoren buiten 
gebruik waren gesteld. 

De eerste etappe bestond uit het overhevelen 
van het ammoniak-oliemengsel van de com-
pressor vanuit de warmtewisselaar naar een 
aparte container. Dit werd gevolgd via een 
ingebouwd kijkglas. Zodra ‘schone’ ammoniak 

zichtbaar werd door het kijkglas, werd het naar 
een andere container overgeheveld.
De terugwinning vanuit de warmtewisse-
laar werd voortgezet zolang de ammoniak in 
vloeibare toestand was. Zodra er damp ver-
scheen, werd de overheveling onderbroken 
en weer voortgezet ter hoogte van de twee 
vloeistoftanks.

De volgende dag werd hiermee verder gegaan. 
Tegelijkertijd werd de olie uit de compressoren 
geëxtraheerd. De koeling van de vloeistoftanks 
en de geëxtraheerde damp bleek absoluut 
noodzakelijk omdat de omgevingstemperatuur 
boven de 30 °C het terugwinningsproces moei-
lijk maakte. De koeling van de damp en de tanks 
werd verzekerd door een mobiel koelapparaat 
en waterverstuiving. Aan het einde van de dag 
was tot 4 bar ammoniak teruggewonnen.

Halverwege de derde dag werd de terugwinning 
van max. 1 bar ammoniak tot een goed einde 
gebracht. De ammoniakrestdamp werd geëx-
traheerd door middel van een vacuümpomp 
met groot vermogen (1000 m3/uur). Deze uit de 
vacuümpomp afkomstige damp werd in gede-
mineraliseerd water geneutraliseerd wat een 
oplossing van 4 à 6% alcali water opleverde.

Nadat het volledig vacuüm was getrokken, werd 
het circuit op verschillende plaatsen geopend 
en gedurende enkele uren met perslucht gerei-
nigd om de in de leidingen resterende ammo-
niak te verwijderen. Zo werden het koudemiddel
en de olie dus zonder enige emissie uit het 
ammoniakcircuit van de schaatsbaan van Mil-
lenáris verwijderd.

De geëxtraheerde ammoniak, afvalolie en alcali 
werden als gevaarlijk afval in verpakkingen voor-
zien van de juiste etiketten, naar een verbran-
dingsoven vervoerd door een voor het vervoer 
van gevaarlijk afval bevoegde transporteur. 

De klant was uiterst tevreden na dit project. Cli-
malife heeft opnieuw zijn hoge dienstverlenings-
niveau aan kunnen tonen in Hongarije.

Extraction d’1 tonne d’ammoniac au plein cœur de Budapest 

Process
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Terugwinning van 1 ton ammoniak in het centrum van Boedapest



« En cas de fuite, l’exploitant 
doit intervenir dans les meilleurs 
délais. Un contrôle d’étanchéité 
doit être fait dans le délai d’un mois 
après la réparation ».
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Bedrijf: MTS (Minet Techniques
Services) – Groupe MEnergies
Activiteit: Verwarming - Onderhoud -
Technische assistentie - Diagnose - 
Erkende technische servicestations 
voor Viessman, De Dietrich en 
Cuenod
Gevestigd te: Torcy (77) - Frankrijk
Opgericht in: 1973
Effectief: 16 werknemers
Omzet: 1,8 miljoen in 2012

^ Watermonstername uit het 
systeem met Thermonett® Désembouant 

^ Laag punt van de 
installatie - Magneetfilter 

^ Clément Coffinier - Agentschapsdirecteur 
Jean-Luc Minet - Oprichter van MTS 

Process

MTS valideert de door Climalife ontw ikkelde 
reinigingsmethode voor het verwarmingsnetwerk in 
gemeenschappelijke woningen

Sinds 2009 is het appartementencomplex op 
37-39 avenue Jean Rousseau in Livry Gargan 
uitgerust met een nieuwe verwarmingskelder, 
bestaand uit twee condensverwarmingsketels 
op gas van het merk De Dietrich C230, geïn-
stalleerd door de onderneming MTS. Een dyna-
misch cascadesysteem verzorgt het beheer van 
de twee verwarmingsketels, de automaat staat 
de werking van de 2e verwarmingsketel alleen 
toe als de capaciteit van de 1e onvoldoende is 
en schakelt elke 50 uur tussen de twee, zodat 
er altijd een verwarmingsketel in werkende staat 
is. Dit gebouw uit de jaren 80 omvat een twin-
tigtal appartementen. Na verschillende aftap-
pingen, constateert MTS dat het netwerk niet 
meer beschermd wordt door een passiverend 
product om metaaloxiden en kalkaanslag te 
voorkomen.

Deze situatie wordt momenteel vaak waargeno-
men, omdat in de meeste gevallen de behan-
deling van het water in verwarmingsinstallaties 
niet is opgenomen in onderhoudscontracten 
van de verwarmingsketels, zoals de heer Jean-
Luc Minet, oprichter van de onderneming MTS 
in 1973 uitlegt. “Waterbehandeling is nog lang 
geen gewoonte, de gemeenschappelijke eige-
naren zien niet altijd het nut in van preventief 
onderhoud als de systemen correct werken, 
hoewel wij hen er regelmatig aan herinneren 
tijdens onze periodieke interventies.” Toch is 
het van cruciaal belang om een netwerk te 
behandelen, om de energieprestatie van het 
systeem te verbeteren, om te voorkomen dat 
de radiatoren vervuilen, om de levensduur van 
de verwarmingsketels te behouden en ontluch-
tingsproblemen te beperken.

Climalife, leverancier van innoverende en duur-
zame oplossingen voor thermische systemen, 
heeft een oplossing ontwikkeld die zowel cura-
tief als preventief is, voor een optimaal resultaat 
bij slibvorming en kalkaanslag in verwarmings- 
en airconditioningssystemen. 

Ter aanvulling van dit aanbod, biedt Climalife de 
spelers van het onderhoud van thermische-in-
stallaties aan om dit soort operaties in onder-
aanneming uit te voeren. In deze context heeft 
de onderneming MTS geaccepteerd om deze 
dienstverlening uit te besteden aan Climalife, die 
zo zijn methode heeft gevalideerd.
Eind augustus 2013, nadat de site ge-audit 
was, heeft Climalife een watermonster geno-
men van het stadswater om de kwaliteit ervan 
te bepalen en analyseert gelijktijdig het verwar-
mingswater van het gebouw, een onmisbare 
etappe om de juiste behandeling van het sys-
teem te kunnen vaststellen (zie analyse 1 en 2).
Thermonett® Désembouant, gedoseerd op 1% 
watervolume met een neutrale pH, wordt op 29 
augustus geïnjecteerd en circuleert gedurende 
5 weken bij omgevingstemperatuur. Het doel 
is om de opgehoopte corrosiedeeltjes te ver-
spreiden, Thermonett® Désembouant lost kal-
kaanslag op en bevrijdt zo de zware metalen 
in oplossing (Fe, Cu, Alu en Ca). Tijdens deze 
behandelingsperiode wordt elke week water 
afgenomen om het stapsgewijs ontstoppen 
van het netwerk te volgen (resultaten in de bij-
gaande tabel). Analyses 3 tot 5 bevestigen de 
evolutie van de complexvorming van de meta-
len in oplossing en na drie tot vier weken tonen 
de analyses dat het ijzer gestabiliseerd is. Het 
Climalife-team voert vervolgens het aftappen 
van de installatie uit. Het opgevangen water uit 
het netwerk wordt in containers opgeslagen 

voor verzending en vernietiging, conform de 
geldende regelgeving. De magneetfilter wordt 
gedemonteerd om te reinigen en om de afge-
zette materie op de wand te recuperen. Uit-
eindelijk wordt het netwerk weer gevuld met 
water waarin de corrosie-inhibitor Thermonett® 
Protector werd toegevoegd, gedoseerd op 
1% en goedgekeurd door het [Franse] Minis-
terie van gezondheid, volgens de specificaties 
voor onbedoeld contact met het drinkwater-
netwerk. Na 2 weken circuleren met Ther-
monett® Protecteur tonen de analyses een 
constant ijzergehalte, een beperking van 50% 
van het aluminium-gehalte door het versprei- 

dende effect van Thermonett® Protecteur, dat 
uiteindelijk de werking van Thermonett® Desem-
bouant doorzet. Gevolg is een verhoging van de 
TAC door de chemische samenstelling van de 
corrosie-inhibitor. De concentratie aan metalen 
afvaldeeltjes zou door de tijd heen moeten ver-
minderen, naarmate ze door het magneetfilter 
gevangen worden. Om dit te controleren, zal 
elke maand een monster genomen worden.
Indien niet wordt afgetapt, zal de corrosie-in-
hibitor de netwerken gedurende 5 tot 8 jaar 
beschermen. De concentratie moet echter elk 
jaar gecontroleerd worden met behulp van een 
kleurtestset. Thermonett® Protecteur is goed-
gekeurd door het Franse ministerie van volks-
gezondheid voor incidenteel contact met het 
drinkwaternetwerk.

Om de energieprestatie van een gebouw in de buurt van Parijs te verbeteren, vertrouwt 
de onderhoudsonderneming MTS de waterbehandeling van het verwarmingsnetwerk 
in onderaanneming toe aan Climalife, op basis van zijn Thermonett-oplossing. 

DIENSTVERLENING



^ Reiniging magneetfilter 
verwijdering van het ijzeroxide) 

^ Opvang van het water uit het 
systeem in containers voor verzending 
en vernietiging. (BSD) 

^ Watermonstername uit het 
systeem met Thermonett® Désembouant 

^ Aansluiting 
van de pomp voor aftappen 

MTS valideert de door Climalife ontw ikkelde 
reinigingsmethode voor het verwarmingsnetwerk in 
gemeenschappelijke woningen

Process
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ONS INDSUTRIEEL DIENSTVERLENINGSTEAM IS UW 
ONDERAANNEMER VOOR ANDERE SPECIFIEKE 
OPERATIES, WAARONDER:

Ontkalking van 2 verwarmingsketels van het merk DE DIETRICH Site Livry Gargan

Data monsternames Analyseresultaten

pH 
NFT 90008

Chloride in 
mg/L

ISO 15882

MES* mg/l
NF 872

IJzer mg/L
ISO 11882

Koper mg/lNF 
ISO 11885

Alu mg/lNF 
ISO 11882

TAC** Ca mg
ISO 9963.1

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

Systeemwater 
voor interventie

29 Augustus 17 1,04 0,02 0,06 849

Systeemwater met 
behandeling Thermonett 
Désembouant 1%

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

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

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

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

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

Systeemwater met 
Thermonett Protecteur op 1%

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

* Materie in suspensie - ** Totaal alkalimetrisch calciumgehalte

Uw dienstverlening 
uitbesteden, deze voordelen 
worden uw winst!

Aftappen en/of opnieuw vullen van installaties: 
- terugwinning van energiedragers, verwerking van de koudemiddelen 
volgens de geldende regelgeving, hergebruik van vervuilde verpakkingen.
- Vullen van installaties met energiedragers: levering in bulk, spoelen onder 
specifieke omstandigheden, op niveau brengen van het systeem. 

Reglementair onderhoud:
- Periodieke inspectie van de drukapparatuur: controle van de opslag- en 
distributie-apparatuur van de koudemiddelen, met afgifte van een certificaat.
- Periodieke herkwalificering van de drukapparatuur: voorbereiding van 
de apparatuur (reservoirs, leidingen ...), herkwalificering van de mobiele 
apparatuur.



Producten
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Een uitbreiding
van het Greenway®

assortiment

Om aan de vraag van alle professionals te voldoen, lanceert Clima-
life ook een gamma van het product Greenway® voor toepassing in 
koeltechnische installaties. De nieuwste formule is Greenway® RTU 
-55 ° C, met een viscositeit lager dan MPG. Dit product is zelfs geschikt 
voor temperaturen waar meestal producten op basis van alkali, acetaat 
of kaliumformiaat worden toegepast?
Binnenkort introduceert Climalife een geconcentreerde versie van 
Greenway® RTU, die beantwoordt aan alle vragen van de gebruikers. 

Vind al onze nieuwe producten op:
www.climalife.dehon.com

En met succes: Climalife wint de Grote Milieukwaliteitsprijs!

Greenway® Solar -30°C is een gebruiksklare energiedrager op basis 
van 1,3-Propaandiol (Bio-PDOTM) en langwerkende organische cor-
rosie-inhibitoren. De gebruikte grondstof 1,3-Propaandiol (Bio-PDOTM), 
wordt geproduceerd uit de gisting van natuurlijke glucosestroop en gezui-
verd tot 99,7%. De ecologische voetafdruk van Greenway® Solar in ter-
men van CO2-uitstoot en energieverbruik ligt 40% lager dan die van de 
traditionele energiedrager op basis van monopropyleenglycol (product uit 
de aardolieindustrie).

Greenway® Solar is geformuleerd zonder Borax volgens de Europese 
richtlijn 2005/58/EG van 15/09/2008 en bevat organische corrosie-inhi-
bitoren die zijn ontwikkeld door de afdeling Research & Development van 
Climalife. Deze organische corrosie-inhibitoren vormen een moleculaire 
laag op de door corrosie aangetaste zones en verzekeren een optimale 
energieoverdracht vergeleken met traditionele filmvormende minerale inhi-
bitoren. De inhibitor ondergaat geen chemische reactie, geen verminderde 
werking mettertijd en beschermt langdurig tegen corrosie.

Een bekroonde innovatie

Greenway® Solar is voornamelijk geschikt voor warm waterproductie 
met zonnecollectoren (vlakkeplaat of vacuümbuizen). 
De hoge thermische stabiliteit van Greenway® Solar is één van de inno-
vatieve eigenschappen voor toepassing in zonne-energiesystemen.

ENERGIEDRAGER
MET HOGE THERMISCHE STABILITEIT 

GREENWAY® SOLAR, 
BEKROOND MET MILIEUKWALITEITSPRIJS

Professionals ontmoeten traditiegetrouw moeilijkheden gelieerd aan de 
verminderde werking van energiedrager tijdens willekeurige stagnatieperio-
den veroorzaakt door seizoenstilstand, met een hoge thermische belasting 
die een kleverige aanslag in de zonnecollectoren veroorzaakt (teervorming 
of karamellisatie van energiedragers). Deze degradatie leiden tot een lager 
rendement van zonnepanelen.

Greenway® Solar beschermt tegen stagnatieperioden, voorkomt teer-
vorming in de leidingen en verlengt de levensduur van de installaties. Op 
+150°C gedurende 150 uur gaat Greenway® Solar 3 keer zo lang mee als 
een oplossing met 50% monopropyleenglycol, waardoor de door fabri-
kanten gevraagde prestaties op het hoogste niveau worden gehandhaafd.

Greenway® Solar -30°C is goedgekeurd door het Franse Ministerie  
van Volksgezondheid als energiedrager in systemen voor productie van 
warm water bij enkelvoudige uitwisseling.

Greenway® Solar -30°C is het resultaat van de technische samenwerking 
tussen Climalife en Dupont Tate & Lyle, fabrikant van de grondstof Bio-
PDOTM. Dankzij de technische eigenschappen van deze nieuwe grondstof 
van plantaardige oorsprong van DuPont Tate & Lyle heeft Climalife zijn toe-
passingsexpertise kunnen gebruiken in de ontwikkeling van een specifieke 
formule die aan de behoeften van uw bedrijfstak voldoet.

Ter gelegenheid van de internationale beurs voor de bouw, Interclima + Elec, Ideo bain en BATIMAT, deed Climalife met zijn nieuwe ener-
giedrager Greenway® Solar -30°C mee aan de innovatiewedstrijd voor systemen die gebruik maken van energie uit hernieuwbare bronnen.



Evénements

De AFPG (Vereniging van professionals op het 
gebied van geothermie) organiseert dit voorjaar 
de 3e editie van de “Journées de la Géothermie”
e in het Congrescentrum van de “Cité des 
Sciences de la Villette” in Parijs. 
Climalife, gespecialiseerd in technische 
vloeistoffen voor warmtepompen, promoot er 
op 10 en 11 april zijn innovatieve en duurzame 
oplossingen. 
Het programma van de conferenties vindt u 
op http://www.journeesgeothermie.com

Een nieuw avontuur van de Voiles du Froid in 
‘Izenah’

De Voiles du Froid biedt professionals op het 
gebied van koeling en klimaatregeling uit heel 
Europa de gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
in een uitzonderlijke omgeving en samen een 
paar sportieve, originele en gezellige momenten 
te beleven.

Een vijftiental boten varen een regatta rond de 
eilanden van de Golf van Morbihan in de richting 
van Ile aux Moines, Izenah in het Bretons. Deze 
22e editie wordt gesponsord door onze trouwe 
partners Assurfroid, Clima+confort, Eurovent 
Certification Company, GEA Heat Exchangers, 
Exxon Mobil, Honeywell, HRS, ITE, RPF en 
Snefcca en gaat van start op vrijdagochtend 23 
mei in de haven van Crouesty (Frankrijk).
Drie dagen lang krijgt u door het comité van de 
Voiles du Froid een gevarieerd programma voor-
geschoteld bestaand uit regatta’s, het proeven 
van culinaire gerechten en een verkenning van 
het eiland Izenah. Gaat de VDF trofee die in 2013 
door het winnende team werd meegenomen naar 
Nederland, dit jaar naar een ander Europees land 
of komt hij terug naar Frankrijk? Dat weet u als u 
hèt evenement van ons vakgebied bijwoont...

U kunt voor 15 februari 2014 een inschrijvings-
formulier vragen aan uw Climalife vertegenwoor-
diger.

Salon Energies Froid

Op 9 en 10 april 2014 is de Salon Energies 
Froid in Lille Grand Palais gewijd aan 
thermodynamica. Vertegenwoordigers van 
Climalife zullen hier aanwezig zijn om u op de 
hoogte te brengen van de laatste technische 
ontwikkelingen en veranderingen in de wetgeving. 
Registreer u nu meteen en ontvang uw gratis 
badge op: http://www.energiesfroid.com

Evenementen

Mostra Convegno
De internationale beurs Mostra Convegno voor 
professionals op het gebied van koel- en 
klimaatregelingapparatuur, verwarming en 
waterbehandeling, vindt plaats van 18 t/m 21 
maart 2014. De belangrijkste thema’s zijn 
innovatie, comfort, energie-efficëntie en 
energiebesparing.

Het team van Climalife zal u in Hal 24 Stand T13 
met plezier zijn technische vloeistofoplossingen 
die aan de toekomstige F-gassenverordening 
voldoen en zijn complete koelolieaanbod 
presenteren.

Voor het 5e achtereenvolgende jaar doet Climalife 
mee aan ‘Climate World 2014’, de internationale
vakbeurs op het gebied van verwarming, ven-
tilatie, klimaatregeling en koeling. Deze beurs 
vindt dit jaar plaats van 11 t/m 14 maart in het 
Expocenter van Moskou.

Climalife zal hier samen met zijn partner, koude-
middelproducent Mexichem® Fluor, aanwezig 
zijn om u niet alleen het Klea® aanbod, maar ook 
onze innovatieve en duurzame oplossingen te 
presenteren: 
- de koeloliën HQ POE
- het assortiment reinigingsproducten Frionett® 
- de ontkalker Duonett® D7
- het globale aanbod energiedragers.

Het team van Climalife ontvangt u in Hal 1, 
stand 1P6.

Climalife UK is verheugd aanwezig te zijn op de 
beurs van de ACR Show voor klimaatregeling en 
koeling 2014. Dit evenement vindt plaats in de 
NEC van Birmingham, van 11 t/m 13 februari.
Technisch Directeur Peter Dinnage zal tijdens 
twee seminars uitleggen wat de werkwijzen zijn 
met betrekking tot retrofit en de toekomst 
uiteenzetten van warmte- en koudedragers. 

We hopen u te kunnen verwelkomen op onze 
stand G40.

Frankrijk

Engeland

EuropaItalië

Rusland

Internationaal

In uw agenda!
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Het team van Climalife Galco onthaalt u van 9 
t/m 11 april 2014 in het internationele exposi-
tiecentrum van Bejing ter gelegenheid van de 
internationale beurs  China Koeling. Ontdek onze 
nieuwe producten in onze stand E3G02.
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HFO: de 4de generatie 
koudemiddelen

Investeer vandaag in een betere toekomst

Terugdringen van de impact op het milieu: lage GWP

Veilig voor mens en installatie

Uitstekende energie-efficiëntie van het systeem

Goedgekeurd door componenten producenten
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