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amendamentul de la Kigali

În ultimii ani, evoluția cantităților de 
hidrofluorocarburi (HFC) puse pe piață s-a 
bazat pe o cerere în creștere de echipamente 
de refrigerare, în special în țările în curs de 
dezvoltare în care clasa de mijloc este în plină 
expansiune, dar și în țările „calde”.

La 15 octombrie 2016, cele 197 părți semnatare 
ale protocolului de la Montreal au semnat 
amendamentul de la Kigali pentru reducerea 
progresivă a utilizării hidrofluorocarburilor 
(HFC) la nivel mondial. acest acord va permite 
consolidarea acordului de la paris, respectiv 
limitarea creșterii încălzirii globale la 1,5°C - 
2°C până în anul 2100. această evoluție a fost 
salutată de toți jucătorii europeni din domeniul 
refrigerării și aerului condiționat.

După modelul F-Gas ii, inițiat de uniunea 
europeană, acordul de la Kigali pune, el însuși, în 
aplicare o etapă de reducere a HFC în echivalență 
Co2. Calendarul obținut va prevedea reducerea 
treptată a utilizării HFC în funcție de trei categorii 
de țări, cu diferite puncte de plecare și etape de 
reducere: 
• primul grup se referă la „țările dezvoltate”
• al doilea grup include țările denumite „în curs 
de dezvoltare” 
• al treilea reunește India, Statele din Golf, Iranul, 
irakul și pakistan. 

În 2048, se estimează că toate țările vor ajunge 
la 15 până la 20% din consumul lor actual în 
echivalență Co2. obligatoriu din punct de 
vedere juridic, calendarul va putea fi revizuit 
sau accelerat pentru toate țările, prin prisma 
progreselor tehnologice.

De reținut: 16 țări, printre care statele unite, 
Japonia, Germania și Franța și 19 organisme/
donatori privați au promis, înainte de semnarea 
acestui acord, un ajutor de 80 milioane de 
dolari (71,5 milioane euR) pentru susținerea 
țărilor în curs de dezvoltare pe parcursul acestei 
tranziții. Finanțarea tranziției, estimată la mai 
multe miliarde de dolari, va face obiectul unor 
noi discuții la sfârșitul anului 2017, în cadrul 
protocolului de la Montreal.
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Anul 2016 s-a 
încheiat cu 
un număr 

relativ redus de instalații 
convertite în europa, în 
pofida obligațiilor legale 
care se vor impune în 
viitorul apropiat. după 
cum știți, în 2018, conform 
reglementărilor este fixat 

un obiectiv aspru, scăderea cu mai bine de 
o treime a cantităților de hidrofluorocarburi 
(Hfc) de pe piață pentru reducerea impactului 
asupra încălzirii climatice. din această 
cauză, în munca noastră ne-am confruntat 
cu o veritabilă provocare pe care trebuie să 
o abordăm cu toții pentru a elimina treptat 
refrigeranţii cu indice gWp ridicat precum 
R-404A sau R-507A din sistemele existente 
și a evita problemele de disponibilitate care 
riscă să apară în foarte scurt timp. Aceasta ar 
putea avea drept consecință disfuncționalități 
importante, chiar vitale la nivelul anumitor 
lucrări esențiale bunei funcționări a lanțului 
frigorific. trebuie să fim conștienți că situația 
este foarte diferită de cea cunoscută de noi la 
eliminarea R-22 în urmă cu 7 ani. termenele 

sunt mult mai scurte, interdicțiile în funcție 
de tipul de aplicație nu existau înainte și nici 
mecanismul de cote în tone echivalente cu 
co

2. putem sfida această uriașă provocare 
grație noilor tehnologii care permit eliminarea 
refrigeranţiilor cu indice gWp ridicat și 
noilor agenți frigorifici cu impact redus 
asupra mediului înconjurător disponibili pe 
piață. Anticiparea și planificarea conversiilor 
dumneavoastră este cel mai bun demers pe 
care îl puteți întreprinde. echipele noastre sunt 
alături de dumneavoastră pentru a vă ajuta 
să găsiți cele mai bune soluții atât în termeni 
de eficiență energetică și ecologică, cât și în 
termeni de cost și competitivitate. descoperiți 
în acest număr cele mai recente realizări 
implementate, precum și instrumentele puse 
la dispoziția dumneavoastră pentru a vă 
sprijini pe parcursul acestei modificări. în 
numele întregii echipe climalife, vă transmit 
dumneavoastră și celor dragi dumneavoastră 
cele mai bune urări pentru acest nou an! 

lectură plăcută! 

Pierre-Etienne Dehon
președinte Director General

R-404A: modernizați acum  
pentru a rămâne zen în 2018!



Tendinţa de a înlocui R-404A 
este deja activă pe piaţă 
Cum sE gEstionEază imPlEmEntarEa noilor agEnţi frigorifiCi Cu 
DEPlasarE a tEmPEraturii şi CE soluţiE trEbuiE alEasă?

Interviu cu
Jean de Bernardi, 
directorTehnic Europa - 
EMEAi Agenţi frigorifici 
LGWP de la Honeywell. 

2017
Tendinţa de înlocuire 
a refrigerantului 
R-404A a apărut 
deja, nu o rataţi, 
ci adoptaţi-o 
chiar acum!

În câteva cuvinte, ne puteţi explica de ce aţi 
dezvoltat un anumit număr de molecule în aceşti 
ultimi ani?
 JDB: Honeywell a anticipat evoluţia pieţei și a 
demarat cercetările și dezvoltarea în urmă cu peste 
15 ani. obiectivul era obţinerea de molecule cu o 
valoare gWp cât mai redusă posibil. dintre miile de 
molecule evaluate, doar trei au fost păstrate, fiind 
cele mai bune compromisuri în ceea ce privește 
eficienţa, siguranţa și mediul. Aceste trei molecule 
Hfo sunt R-1234yf, R-1234ze și R-1233zd. Acestea 
au scopul de a înlocui în principal molecula R-134a 
din automobile, din răcitoarele de lichide (inclusiv 
centrifugale) și din pompele de căldură. pornind de 
la aceste trei molecule pure sub joasă presiune și cu 
capacitate redusă, trebuie să creăm un amestec cu 
Hfc dacă dorim să obţinem așa-numiţi refrigeranţi 
drop-in pentru instalaţiile existente.

De ce apar atât de multe produse pe piaţă?
 JDB: toţi producătorii de agenţi frigorifici încearcă 
să găsească soluţii pentru înlocuirea directă prin cre-
area unor amestecuri, de aceea fiecare își creează 
propriile formule, toate cu o deplasare mai mare sau 
mai mică a temperaturii. Avem sentimentul de proli-
ferare pe piaţă, dar trebuie să observăm ceea ce se 
comercializează de fapt. există o diferenţă mare între 
activităţile de cercetare și activităţile reale de punere 

pe piaţă. dacă ne referim la soluţiile de înlocuire a 
R-404A, adică amestecurile Hfo/Hfc neinflama-
bile, în prezent există doar două soluţii disponibile, 
printre care se numără solstice® n40 (R-448A) de 
la Honeywell. 

De ce această alternativă nouă după ce aţi lansat 
deja Performax® lt drept soluţia pentru înlocuirea 
r-404a?
 JDB: performax® lt( R-407f) este un produs 
foarte bun, un Hfc cu cea mai redusă valoare 
gWp, practic cea mai performantă soluţie pentru 
înlocuirea R-404A. implementarea taxelor pentru 
hidrofluorocarburi în unele ţări din europa (de 
exemplu: spania) a determinat o nevoie economică 
reală de a dezvolta un nou amestec cu o valoare 
gWp chiar mai redusă. solstice® n40 este soluţia 
cu cea mai mică valoare gWp de pe piaţă (1387).

În afara valorii gWP a refrigerantului, există şi alte 
diferenţe tehnice între r-407f şi r-448a?
 JDB: Aceste două produse sunt diferite prin com-
ponenţă și valoarea gWp dar sunt foarte similare în 
privinţa nivelului de performanţă, capacităţii și efici-
enţei energetice. R-448A are interesul de a genera 
temperaturi de refulare mai joase la nivelul com-
presoarelor și permite renunţarea în mod normal la 
injecţia lichidului.
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combustie

l40X (r-455a) a2L 11,8 12,9 > 1,5 10,15

Dr7 (r-454a) a2L 6,3 nD 2,4 10,04

Dr3 (r454C) a2L 6,2 15* 2,5 10,51

arm20a (r-457a) a2L 6 nD 6,3 11,23

toatele datele privind concurenţa prezentate în tabelul de mai sus sunt extrase din dosarele de remi-
tere din cadrul asHraE

* nd: nu este determinat 

Dar, există în mod concret un viitor pentru 
aceşti doi refrigeranţi cvasi similari?
 JDB: R-407f și R-448A pot fi utilizaţi în toate 
sistemele noi de răcire comerciale și industriale 
fără nici o restricţie, mai puţin după 1 ianuarie 
2022 pentru sistemele cu mai multe staţii de 
lucru sau etanșate ermetic. dar este foarte 
important de subliniat faptul că nu există nici 
o dată de interdicţie privind întreţinerea. 
Aceste două produse au un viitor adevărat. în 
prezent, alegerea unui produs este mai mult 
o chestiune economică decât una tehnică, 
depinzând totodată de situaţia clientului final. 
R-407f este produsul cel mai bun din punct de 
vedere al raportului calitate/preţ comparativ cu 
R-404A, de aceea a fost introdus în sistemele 
a peste 15.000 supermarketuri din toată 
lumea; reprezintă un succes tehnic. R-448A 
are o imagine mai ecologică datorită valorii 
gWp mai reduse și este utilizat deja de către 
2.000 de supermarketuri.

Cum se gestionează implementarea aces-
tor noi agenţi refrigeranţi?
 JDB: Așa cum spuneam și mai devreme, toţi 
refrigeranţii noi de tip „drop-in” au o anumită 
deplasare a temperaturii. Această deplasare 
trebuie luată în considerare deoarece va per-
mite obţinerea unor câștiguri semnificative pri-
vind eficienţa energetică a sistemului. trebuie 
analizat fiecare reglaj sau deplasare afectată, 
de exemplu, utilizarea temperaturilor medii la 
nivelul schimbătoarelor (condensator și evapo-
rator) în locul punctului de rouă tradiţional cu 
R-404A, dar și examinat punctul de rouă pen-
tru supraîncălzire și punctul de fierbere pentru 
sub-răcire etc. este suficientă doar aplicarea 
regulilor frigotehnicii, învăţate în toate școlile 
bune din acest domeniu! 

Problema distilării produsului în caz de 
scurgeri este menţionată frecvent, despre 
ce este vorba?
 JDB: de fapt este o problemă teoretică impor-
tantă. în absenţa cercetărilor experimentale 
semnificative pe această temă, Honeywell 
a realizat studii și a publicat articole care 
demonstrează că în cazul unor scurgeri de 20 
- 30%, soluţia constă, pur și simplu, în reîncăr-
carea cu produs nou. sistemul își reia funcţio-
narea la performanţele obișnuite, în funcţie de 
capacitate. conversia instalaţiilor de R-404A 
folosind aceste soluţii este o conversie extrem 
de facilă. Refrigeranţii R-407f și R-448A sunt 
validaţi de specialiștii în compresoare și sunt 
listaţi în toate software-urile de selecţie a echi-
pamentelor principalelor mărci de pe piaţă. 

la Chillventa, salonul internaţional de refri-
gerare, care a avut loc în octombrie anul 
trecut, aţi lansat refrigerantul solstice® 
l40X; din ce motive?
 JDB: pentru Honeywell, scopul era să avem 
un produs care să înlocuiască R-404A cu o 
valoare gWp mai mică de 150 pentru viziune 
pe termen lung. solstice® l40X (R-455A) a fost 
dezvoltat în special pentru a răspunde nevoilor 
sistemelor etanșate ermetic de joasă tempera-
tură, ale grupurilor cu condensare și ale celor 
încorporate. de fapt, tehnologia compresoare-
lor ermetice cu piston utilizată în principal pen-
tru aceste echipamente prezintă o problemă 
majoră: nu poate suporta supraîncălzirea 
suplimentară la refularea compresorului, ceea 
ce le poate afecta durata de viaţă. de aceea 
am colaborat cu producătorii pentru a obţine 
un agent frigorific cu o capacitate similară cu 
cea a R-404A cu o valoare gWp de 148 și o 
temperatură de refulare foarte scăzută. sols-
tice® l40X este aproape neinflamabil, fiind 
încadrat în clasa A2l și totodată similar unui 
„superpropan”. celălalt avantaj esenţial com-
parativ cu propanul este că încărcătura cu 
solstice® l40X poate fi de aproximativ 12 ori 
mai mare dacă ne raportăm la noul standard 
en378, care a fost publicat recent.

având o valoare gWP atât de redusă, ar 
putea r-455a să fie utilizat în alte sisteme 
cu mai multe staţii de lucru începând din 
2022?
 JDB: în prezent au loc mai multe revoluţii în 
același timp - la nivelul agenţilor frigorifici, al 
tehnicilor de compresie și al arhitecturii sis-
temelor. pentru a înlocui R-404A, ne putem 

imagina că solstice® l40X va ocupa un loc și 
în cadrul noilor arhitecturi, precum sistemele 
cu circuite de apă închise din supermarketurile 
cu grupuri încorporate sau în așa-numitele sis-
teme 3 în 1 pentru care se utilizează deja Hfo.

să revenim la inflamabilitatea acestui nou 
refrigerant; ne puteţi explica de ce îl consi-
deraţi un produs aproape neinflamabil?

 JDB: în compoziţia solstice® l40X (R-455A), 
există 3 % co2. l-am adăugat cu scopul de a 
mări capacitatea refrigerantului și de a-i reduce 
inflamabilitatea. dacă observăm intervalul de 
inflamabilitate definit între limita inferioară și 
cea superioară de inflamabilitate, există o dife-
renţă de doar 1,1 % (v. curba albastră din gra-
ficul de mai jos). Așadar, există puţine riscuri 
de a ne regăsi în această situaţie și dacă este 
cazul, combustia din aer va determina ieșirea 
amestecului din această zonă de inflamabili-
tate foarte repede. 

la nivel global, se constată că Hfo sau ames-
tecurile Hfc/Hfo, din clasa A2l, au tendinţa 
de a securiza sistemele, comparativ cu hidro-
carburile din clasa A3. Alt exemplu: este nece-
sară o concentraţie de 10 ori mai mare și de 
aproximativ 250.000 ori mai multă energie 
pentru a aprinde R-1234ze, comparativ cu 
propanul. Hfo au un viitor promiţător! ten-
dinţa de înlocuire a refrigerantului R-404A a 
apărut deja, nu o rataţi, ci adoptaţi-o chiar 
acum!
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REFRiGERARE cOMERciALĂ I cOMERţ cu RidicATA

Reuşită

experienţă

José María de Santos
Responsabil de refrigerare la 

Makro

„Performanțele refrige-
rantului N40 (R-448A) 
sunt bune, iar valorile de 
referință au fost atinse 
imediat după conversie. 
Vom monitoriza și măsura 
în continuare consumul de 
energie pentru o anumită 
perioadă de timp pentru 
a avea date fiabile despre 
economiile realizate și 
pentru a ține seama de ele 
pentru viitoarele noastre 
proiecte.”

Rafael Matarranz
Responsabil Catri

„A fost o adevărată provo-
care să finalizăm conversia 
în termenul stabilit, ținând 
seama de rotația perso-
nalului și cu până la 60 de 
tehnicieni la fața locului. 
Manipularea ușoară a 
R-448A, faptul că este o 
înlocuire directă și strate-
gia operațională excelentă 
definită pentru această 
misiune în colaborare cu 
Makro au facilitat reduce-
rea timpului de execuție.”

Amakro, filială a grupului metro, este 
liderul în distribuția angro din spania, 
cu 37  de puncte de desfacere, peste 

2.700 de angajați și aproape un milion de clienți 
înregistrați. clienții mărcii makro sunt, în principal, 
întreprinderi independente din sectorul hotelurilor 
și restaurantelor.

pentru a-și reduce impactul asupra mediului, 
având în vedere creșterea costurilor energiei în 
întreaga lume, și pentru a-și reduce cheltuielile 
de operaţiune, makro aplică măsuri eficiente 
pentru a se asigura că activitățile sale constituie 
unul dintre principalii piloni în angajamentul său 
pentru o dezvoltare durabilă. pentru a-și atinge 
obiectivele, întreprinderea pune în prezent în 
aplicare o serie de măsuri de reducere a nevoilor 
sale de energie. printre aceste măsuri se numără 
în special utilizarea de tehnologii de vârf, precum 
și implementarea de programe de formare și 
de autonomizare a angajaților. makro este în 
permanentă reînnoire și adaptare pentru a utiliza 
cele mai noi tehnologii de reducere a amprentei 
de carbon.

catri este unul dintre principalii subcontractanți 
din spania, cu peste 40 de ani de experiență în 
serviciile de refrigerare. întreprinderea furnizează 
clienților săi soluții integrate de refrigerare 
industrială, de întreținere și reparații, precum și 
proiecte la cheie.

conversia de la R-404A la R-448A de la magazinul 
din leganés a adus numeroase avantaje:

•  R-448A înregistrează rezultate mai bune decât 
R-404A;

•  s-a redus consumul de energie în sistemele 
cu temperatură joasă și în cele cu temperatură 
medie;

•  s-a redus potențialul de încălzire globală (gWp - 
global Warming potential) cu 66% față de cel al 
R-404A, reducându-se astfel emisiile, precum și 
costurile de întreținere datorită taxelor pe gWp 
mai scăzute din spania;

•  conversia a fost dusă la bun sfârșit fără 
probleme, fiind vorba despre înlocuirea directă 
a refrigerantului R-404A. operațiunea s-a 
dovedit a fi sigură, simplă și mai eficientă pentru 
tehnicieni.

implementare: executarea perfectă a unui plan bine 
conceput

în contextul dorinței de a-și reduce amprenta de 
carbon, makro își atinsese deja două obiective de 
amploare în același magazin:

•  instalarea de uși și coperte la dulapurile cu 
temperatură medie și joasă. Astfel, s-a putut scoate 
din funcțiune una dintre cele patru centrale inițiale, 
întrucât s-a redus consumul; de asemenea, s-au 
redus costurile de întreținere.

Conversia de la R-404A la R-448A 
(Solstice® N40) în magazinul din 
Leganés (Madrid) 
inovațiE PEntru suPErmagazinE: ConvErsiE DirECtă, raPiDă, 
sigură şi fără ProblEmE PEntru o mai bună sustEnabilitatE şi 
rEDuCErEa amPrEntEi DE Carbon

informaţii în+: 

climalife.dehon.ro/
refrigeranti
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REFRiGERARE cOMERciALĂ I cOMERţ cu RidicATA

•  magazinul a pus accentul pe scurgerile de refrieranţi, 
ceea ce a condus la o reducere semnificativă a 
acestora (la numai 6%).

sistemul de refrigerare a fost apoi convertit pentru 
a obține o eficacitate îmbunătățită și o reducere mai 
mare a amprentei de carbon:
•  sistemul inițial de gestionare a uleiului, bazat pe 

efectul venturi, a fost înlocuit cu sisteme active 
dotate cu separatoare de ulei și cu receptoare 
cu control individual al uleiului prin intermediul 
compresoarelor;

•  s-a implementat tehnologia cu microcanale prin 
condensatoare în v, înregistrând o eficacitate 
îmbunătățită și reducerea încărcăturii de refrigerant 
cu 15%;

•  s-a introdus un control flotant al condensării și 
evaporării;

•  s-a instalat o tehnologie cu invertor pentru 
compresorul principal al fiecărei centrale. 

 
conversia s-a realizat între 23 și 27 martie 2016 și 
a implicat, în total, 60 de persoane care au lucrat la 
toate aspectele legate de refrigerare, de înlocuirea 
componentelor și de sistemele electrice. în această 
perioadă, catri a lucrat în schimburi permanente.
stocurile de mărfuri refrigerate din dulapurile cu 
temperatură medie și din camerele frigorifice au 
fost transferate într-un centru logistic al makro 
din apropiere, în vreme ce produsele depozitate 
în dulapurile cu temperatură joasă și în camerele 

de congelare au fost păstrate în două camioane 
frigorifice având 13 metri lungime.
prin simpla reglare a tuturor comenzilor de refrigerare, 
a fost posibilă închiderea supapelor de expansiune 
cu un tur și setările de supraîncălzire au fost reglate 
pentru a răspunde nevoilor sistemului.
deși temperatura de ieșire a R-448A este 
apropiată de cea a R-404A, din cauza vârfurilor de 
temperatură extreme constatate în vară, makro a 
decis îmbunătățirea răcirii atât pentru sistemele cu 
temperatură joasă, cât și pentru cele cu temperatură 
medie instalând un sistem chillBooster în fiecare 
condensator.

Etapele următoare

makro și catri vor continua colaborarea în următoarele 
luni pentru a optimiza sistemul. temperatura de 
evaporare este monitorizată în permanență pentru a 
rămâne cât mai ridicată posibil și pentru a se menține 
consumul de energie la un nivel cât mai scăzut posibil 
(nivelul așteptat de economii este de circa 2-3% pe 
grad celsius).
după reușita de la magazinul din leganés, în mai 2016 
s-a efectuat conversia de la R-404A la amestecul 
Hfo R-448A în magazinul makro din santander 
(nordul spaniei).

Principalele rezultate:

informaţii în+: 

climalife.dehon.ro/
refrigeranti

Descrierea instalației
• Magazinul Makro din Leganés (Madrid), 
inaugurat în 2004
• Suprafața: 12.000 m2 în total, zonă refrigerată 
de 4.000 m2

• 3 circuite (2 la temperatură medie,  
1 la temperatură joasă)
capacitate de răcire: 370 kW
compresoare Bitzer; sistemele cu temperatură 
joasă au ventilatoare de chiulasă
încărcătură de ~1.200 kg de R-404A, s-a 
înlocuit cu R-448A 

• Conversie simplă, rapidă, 
fără probleme și sigură 
datorită caracteristicilor 
similare ale refrigeranţilor 
R-448A și R-404A

• Valorile de referință ale 
temperaturii au fost atinse 
foarte rapid după repornirea 
instalației 

• După conversie, s-a redus 
consumul de energie în 
sistemele cu temperatură 
joasă și cu temperatură 
medie

• R-448A (Solstice N40) 
are un GWP cu 66% mai 
scăzut decât R-404A, ceea 
ce determină reducerea 
emisiilor, precum și scăderea 
costurilor de întreținere 
(taxele* pe GWP sunt mai 
scăzute decât pentru orice 
altă alternativă A1 la 
R-404A)

* Aplicată în Spania
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REFiGERARE iNduSTRiALĂ I dOMENiuL AGROALiMENTAR

Numărul 3 pe piaţa belgiană a cărnii, soci-
etatea familială detry are deviza „Apropi-
erea naturală de produs, dând prioritate 

gustului și calităţii ingredientelor”. Aubel este marca 
fanion a acestei întreprinderi fondate în 1963. con-
form detry, calitatea se bazează pe: condiţii bune 
de creștere și alimentaţie, respectul faţă de ani-
mal, know-how-ul personalului, ascultarea păreri-
lor consumatorilor și o gestionare care presupune 
investiţii regulate.
A sosit momentul pentru a-și înlocui instalaţia frigo-
rifică pe bază de R-22, care cuprinde congelatorul 
și tunelul de congelare din unitatea principală de 
fabricaţie, situată la Aubel, în Belgia. 

O primă experienţă reuşită pentru Henkens 
Frères 
detry a apelat la compania de instalaţii Henkens 
frères, o societate polivalentă, care se bucură local 
de o experienţă foarte apreciată, în domeniile de 
activitate precum refrigerarea, echipamentele ter-
mice și cazangeria industrială în industria alimentară, 
cerându-i să implementeze o instalaţie pe bază de 
co2, pentru a fi în acord cu valorile solide ale între-
prinderii. după analiza efectuată în colaborare cu cli-
entul său, Henkens preconizează o soluţie novatoare 
și durabilă, optând pentru o centrală Advansor tran-
scritică cu co2, și cu lichidul de transfer termic de ori-
gine vegetală greenway® neo, produs și distribuit de 
climalife, pentru a asigura dezgeţarea cu recuperarea 
energiei în vederea producerii apei calde menajere. 

O implementare fără a opri producţia uzinei 
Detry
centrala transcritică Advansor, cu o putere de 180 
kW, este plasată sub adăpostul acoperișului. este 
prevăzută cu un gaz de răcire, cu un sistem de reglare 
danfoss, cu variator de frecvenţă, pentru un regim 
de funcţionare între -38 °c și +40 °c. încărcată cu 
250 kg de co2, centrala alimentează un congelator 
cu un volum de 4.800 m3, pentru depozitarea a 500 
tone carne, dar și un tunel de răcire prevăzut cu trei 
congelatoare. în total, sunt instalate 7 evaporatoare 
marca gÜntneR. Acestea prezintă avantajul unui 
circuit dublu, dintre care unul este destinat agentului 
de transfer termic greenway® neo pentru dezgeţare. 

„În afară de recuperarea energiei, această instalaţie 
are ca scop să producă o masă de Greenway® cald, 
pentru a dezgeţa la cerere cele 7 evaporatoare. De 
două ori în decurs de 24 ore, se acumulează energie 
suficientă într-un balon de 750 l. CO2 permite cu 
uşurinţă temperaturi înalte, facilitând astfel stocarea 
energiei prin folosirea Greenway la 50/60 °C; un sistem 
de reglare cu supapă cu 3 căi redistribuie soluţia 
Greenway la 25 °C, pentru a asigura o dezgeţare 
adaptată”, explică Joseph Toussaint, Responsabil 
Întreţinere la Henkens Frères.

instalaţia este montată în paralel cu vechiul sistem, 
pentru a nu opri producţia. în total, în ansamblul 
reţelei sunt distribuiţi 2.200 l greenway® neo.

Greenway® Neo / CO2
alternativa durabilă

experienţă

„Clientul nostru dorea doar o 
instalaţie cu CO2, angajându-
se astfel într-un demers ecolo-
gic. La nivel general, în proce-
sele industriale implementăm 
sisteme de tip „amoniac + apă 
glicolată”, așa că am căutat 
cea mai bună soluţie pentru 
a răspunde acestor cerinţe 
privind mediul. De câţiva ani 
deja, urmărim îndeaproape 
evoluţiile tehnologice privind 
CO2 pentru a fi la curent cu ne-
cesităţile schimbării agenţilor 
de refigerare la clienţii noștri, 
formând trei dintre tehnicienii 
noștri pentru R-744.” amin-
teşte Gérard Struvay, Respon-
sabil Refrigerare. 

„Având posibilitatea de a ur-
mări pe piaţă câteva dintre 
experienţele mai puţin deli-
cate și înarmaţi cu experien-
ţa noastră solidă cu privire 
la dezgeţarea cu gazele calde 
utilizând R-22 și NH3 și cu apă 
caldă cu recuperarea căldurii, 
am optat în final pentru dez-
geţarea cu apă, folosind ba-
terii suprapuse şi Greenway® 
Neo -55, întrucât acesta este 
singurul agent de transfer ter-
mic din biosurse agreat pentru 
„contactul cu alimentele” și 
care are posibilitatea de a co-
borî până la -50 °C cu o vâsco-
zitate corectă. Considerăm că, 
în circumstanţele actuale, dez-
geţarea cu gaze calde utilizând 
CO2 nu este adecvată.”

SoluţiaCuplul Greenway® Neo/CO2 înlocuieş-
te R-22: o premieră pentru compania 
de instalaţii HENKENS Frères s.a.
De Câţiva ani, MaeştRii MăCeLaRi aubeL s-au anGaJat 
ÎntR-o poLitiCă De DezvoLtaRe DuRabiLă şi au DeCis să-şi 
ReÎnnoiasCă instaLaţia FRiGoRiFiCă, investinD ÎntR-un 
nou sisteM Cu RăCiRe inDiReCtă.

domeniul de activitate: 
Refrigerarea industrială, 
încălzire, schimbătoare de 
căldură, cazangerie

Localizare: 
Henri-chapelle (Belgia).

SOCIETATEA: HENKENS FRèRES S.A. 

110
persoane

17
milioane euro în 

2015
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Solstice® N40  
(R-448A): refrigeran-
tul viitorului

„Alegerea refrigerantului 
N40 s-a realizat în urma unui 
acord comun cu societatea FCS 
84, după studierea tuturor 
informațiilor asupra acestui 
nou produs, transmise prin Jo-
siane Marin, Manager conturi-
cheie la Climalife. Am accep-
tat acest f refrigerant pentru 
proprietățile sale termodina-
mice care se apropie cel mai 
mult de R-404A la nivelul ma-
sei volumice și al temperaturii 
de refulare, precum și pentru 
omologarea sa de către produ-
cători și constructori”, preci-
zează Maxime Maisonnave. 

„N40 este un refrigerant cu 
indice GWP scăzut fără con-
strângeri legale, ușor de apli-
cat și am obținut feedback-uri 
importante”, subliniază Ala-
in Griotto, Administratorul 
FCS 84.

Soluția

informaţii în+: 

climalife.dehon.ro/
refrigeranti

REFRiGERARE cOMERciALĂ I SuPERMARKET

Noul Intermarché din Marsilia 
optează pentru un sistem în 
cascadă R-448A / CO2
o soLuție siGuRă, sustenabiLă şi eCoLoGiCă Față În Față Cu 
CoMpLexitatea şantieRuLui aCestui MaGazin De pRoxiMitate.

situat în arondismentul v din marsilia, cartier 
cu o mare densitate a populației, noul 
magazin dedicat locuitorilor orașului are 

drept obiectiv să asigure o suprafață de vânzare 
considerabilă, de 900 m², unde se vor regăsi 
tot atâtea nume de referință câte există într-un 
hypermarket intermarché. este realizat la parterul 
unui ansamblu rezidențial nou cu 50 de apartamente 
dispuse pe 7 etaje. pentru acest proiect lansat de 
intermarché au fost selectați dl laurent dubuc și 
dna stéphanie maurin care au obținut conducerea 
acestui supermarket la 1 martie 2016. 

Criterii de selecție pentru a satisface 
așteptările clienților și a proteja mediul 
înconjurător
proprietarii magazinului doresc să le asigure tot 
confortul clienților: au preferat să lase culoare largi 
pentru facilitarea circulației, să amplaseze mobilier 
închis carrier cu retroiluminare și să instaleze un 
sistem de iluminat cu led-uri pe întreaga suprafață 
pentru a controla consumul de energie electrică și a 
crea o ambianță plăcută pentru consumatori.
în ceea ce privește instalația frigorifică, dorința lor cea 
mai mare este de a lucra cu specialiști competenți 
pentru a dispune de o soluție tehnică fiabilă și 
durabilă, cu un bun randament al investiției. ei au 
apelat la un birou specializat în ingineria fluidelor, 
condus de maxime maisonnave, prezent de la 
începutul proiectului, și au ales societatea fcs 84 
pentru realizarea șantierului. „A existat o adevărată 
sinergie între acești doi actori, pe de-o parte asupra 
competențelor tehnice și soluțiilor propuse și pe de altă 
parte, asupra dorinței lor de a ne acorda asistență și de 
a ne asculta”, precizează laurent dubuc. 

Sistemul în cascadă R-448A / CO2 corespunde 
așteptărilor
proiectul este complex având în vedere structura 
imobilului. trebuie să se țină cont de faptul că sala 
mașinilor se află la etajul 1, iar condensatoarele vor 
trebuie să fie amplasate pe acoperiș, la etajul al 7-lea, 
respectând cerințele privind emisiile sonore și cele 
vizuale solicitate de dezvoltator. vor trebui instalate 

110 metri de linii de țevi. un studiu acustic este 
coordonat în prealabil de biroul maisonnave, apoi 
validat de către Biroul de control pentru a certifica 
absența poluării fonice pentru viitorii locatari / 
proprietari ai imobilului. soluția unui sistem transcritic 
co2 nu este acceptată în absența accesului la țevile 
dintre fiecare etaj și a presiunii puternice a acestui 
refrigerant. Alegerea se concentrează, prin urmare, 
asupra unei instalații în cascadă cu noul refrigerant 
solstice® n40 pentru temperaturi de peste 0 °c. 
Refrigeranţii R-134a și R-450A sunt eliminaţi având 
în vedere costul mai ridicat legat de dimensionarea 
țevilor și de achiziționarea centralei. controlul celor doi 
refrigranţi R-448A / co2 și impactul lor redus asupra 
mediului permit instalatorului și biroului de inginerie să 
se angajeze în găsirea unei soluții sustenabile.

domeniul de activitate: 
Refrigerare comercială şi 
semiindustrială, climatizare, 
Tratarea aerului

Localizare: 
Sarrians (84 - Franța)

SOCIETATEA: FCS 84. 

1990
Data creării

40
salariați

8
milioane în 

2016
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Consum electric mai 
mic decât cel estimat

„O bună instalație frigorifică 
reprezintă, înainte de toate, o 
marcă de calitate a întregului 
şantier. Dacă i se acordă 
timp tehnicianului să își facă 
treaba corect, cu alte cuvinte 
să regleze supraîncălzirea și 
să verifice în special umplerea 
corectă a vaporizatorului, 
atunci nu există motive de 
îngrijorare! Iar o reglare 
corespunzătoare permite 
reducerea consumului de 
energie electrică”, precizează 
Alain Griotto. 

„Alegerea refrigeranţilor 
mă încântă întrucât ne 
înscriem într-o tehnologie 
de viitor care nu va necesita 
nici o modificare pe parcursul 
următorilor ani și care 
contribuie la reducerea 
semnificativă a consumului 
de energie electrică, pe lângă 
LED-urile instalate în tot 
magazinul. După o lună de la 
deschidere, factura noastră se 
ridică la 2600 de euro, fiind cu 
mult sub estimările noastre. 
Comparativ cu un magazin cu 
o suprafață asemănătoare din 
Marsilia, câștigăm mai bine de 
50%!”, afirmă Laurent Dubuc, 
proprietar al Intermarché.

Ce s-a realizat

informaţii în+:  

climalife.dehon.ro/
refrigeranti

REFRiGERARE cOMERciALĂ I SuPERMARKET

Activitate: B.E.T. Fluide şi 
Refrigerare comercială, 
Protecția împotriva incendi-
ilor, Electricitate

Localizare: 
Jonquières Saint vincent 
(30 - Franța)

O instalație frigorifică realizată cu echipamente 
pe măsură
instalația frigorifică alimentează o cameră frigorifică 
sub 0°c pentru depozitarea produselor congelate, 
5 camere frigorifice peste 0°c pentru fructe și 
legume, resturi, drive-ul (depozitarea produselor 
de livrat pentru clienți), precum și vitrinele frigorifice 
ale magazinului. pentru a atenua restricțiile impuse, 
alegerea echipamentului frigorific este primordială. 
cele două centrale sunt marca HK Refrigeration și 
se află în spațiul tehnic la etajul 1. sunt echipate 
cu declanșator electric de la siemens, gestionat de 
automate carel. centrala sub 0°c este livrată ca set 
și asamblată pe loc, având în vedere dimensiunea 
sa. compresoarele semiermetice sunt marca Bitzer 
pentru a reduce la maximum vibrațiile. în plus, sunt 
montate amortizoare de vibrații pe condensatoarele 
elicoidale luve contardo, alese pentru nivelurile 
acustice reduse și pentru dimensiunile lor. sunt 

instalate conducte speciale care servesc la 
eliminarea fumului. patru mini vRv daikin cu R-410A 
gestionează climatizarea din spațiul de vânzare și 
din birouri, alegere nou impusă de locul disponibil la 
nivelul acoperișului. instalația a fost pusă în funcțiune 
la 25 octombrie 2016, după două luni de șantier, 
supravegheat cu atenție de nicolas pique, director de 
dezvoltare la fcs 84. supravegherea pe pc permite 
monitorizarea funcționării instalației și intervenția 
de la distanță. magazinul intermarché și-a deschis 
porțile la 1 noiembrie 2016, cum a fost prevăzut, 
grație colaborării de calitate a tuturor celor care au 
participat la lucrările de pe șantier și monitorizării 
periodice din partea Atelier AB la nivel arhitectural. 
fondul bugetar este de circa 400 000 de euro pentru 
ansamblul instalației de refrigerare și de climatizare, 
inclusiv pentru mobilierul de refrigerare.

De la stânga la dreapta: Alain gri-
otto, Administrator fcs 84, laurent 
dubuc și stéphanie morin, propri-
etarii intermarché, nicolas pique, 
director de dezvoltare fcs 84, 
maxime maisonnave, Administra-
tor inginerie maisonnave, josiane 
marin, manager de conturi-cheie 
climalife.

peste 0 °c – r-448A sub 0 °c – co2

Putere frigorifică Centrală HK de refrigerare 97 kW Centrală HK de refrigerare 21,03 kW

Putere absorbită 38,6 kW 5,73 kW

regim de funcționare -8°C / +46°C -35°C / -5°C

Capacitate de 
condensare

Condensator Luve ContaRDo
2 x 75 kW

Condensator vaporizator HK Refrigerare
2 x 27 kW

agent de refrigerare solstice n40 (R-448a) Co2 (R-744)

Încărcătură în instalație 250 kg 72 kg

Compresor
4 compresoare semiermetice bitzer 
4pes-12Y

3 compresoare semiermetice bitzer 
2HsL-3K

ulei frigorific 20 de litri Mobil eaL arctic 6 litri bitzer bse 60 K

BIROU DE INgINERIE: INgINERIE MAISONNAVE

2011
Data creării

2
salariați

150.000 €
de euro în 2016
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Implementarea 
Greenway® Neo pentru 
fermentarea vinurilor spumante 
smEz azur a oPtat PEntru noul agEnt DE transfEr tErmiC 
grEEnWay® nEo, În vEDErEa Controlării tEmPEraturii DE 
fErmEntarE a vinurilor rivarosE şi Îmbunătăţirii EfiCiEnţEi 
EnErgEtiCE a ProCEsului DE ProDuCţiE.

CuvElE DE la rivarosE Pot ConţinE Până la 24.000 litri DE vin.

creată în 1909, societatea Rivarose nu 
se mulţumește să comercializeze vinuri 
spumante. Are, de asemenea, o acti-

vitate de transformare, care constă în a conferi 
efervescenţă vinurilor așa-numite „liniștite”, prin 
adăugarea zahărului și drojdiei, care fermentează 
producând gaz carbonic.
în funcţie de rezultatul dorit, Rivarose folosește o 
metodă de fermentare tradiţională, în sticle sau o 
metodă mai rapidă, în cuve. 

Indiferent de metoda folosită, controlul tem-
peraturii este obligatoriu.

Atunci când transformarea vinului „liniștit” are loc în 
sticle, etapa de degorjare, adică de îndepărtare a dro-
jdiei după fermentaţie, se poate dovedi dificilă. pentru 
ca aceasta să se deruleze simplu și fără prea multe 
pierderi, drojdiile sunt concentrate în gâtul sticlei, iar 
depunerile sunt congelate la -20 °c, prin scufundarea 
gâtului sticlei într-o baie de apă glicolată. 

REFRiGERARE iNduSTRiALĂ I dOMENiuL AGROALiMENTAR

Rivarose

Rivaroseeste cea mai 
veche şi cea mai impor-
tantă casă de vinuri spu-
mante din Provence. 
Această societate indepen-
dentă a fost cumpărată în 
1998 de un grup burgund 
familial: veuve Ambal.

Situată în Salon-de-Prove-
nce, la Bouches-du-Rhône 
(13), în sudul Franţei, aceas-
ta are 35 angajaţi și produce 
în fiecare an 5 milioane sticle 
cu vinuri spumante, dintre 
care 3,5 milioane sticle după 
fermentare în cuve. 
15 % din producţie este ex-
portată în Statele Unite.

domeniul de activitate: 
Specialist în domeniul frigo-
rific, al climatizării şi gestio-
nării patrimoniilor tehnice.

Locaţia: 
La Fare-les-Oliviers, Bou-
ches-du-Rhône (13)

Greenway® Neo

30%
mai puţine pierderi 

de presiune

SOCIETATEA: SMEF AZUR

1984
Data înfiinţării

45
salariaţi 

22
milioane euro 

(2015)
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totodată, atunci când se deschid sticlele, pierderile 
de vin și gaz sunt minime, pentru că, la temperaturi 
scăzute, vinul face puţină spumă.
metoda de fermentare în cuve este mult mai rapidă, 
dar necesită de asemenea controlul riguros al tempe-
raturii vinului. nicolas Quiles, director tehnic și eno-
log la Rivarose explică: „Utilizăm temperatura pentru a 
regla fermentaţia şi a face să scadă presiunea vinului la 
îmbuteliere”. Astfel, atunci când vinul ajunge în sticlă, 
nu mai face spumă. La temperatura ambiantă, cea 
mai mică impuritate face vinul să reacţioneze, acesta 
producând spumă.” 

Alegerea agentului de transfer termic este 
strategică
Alegerea agentului de transfer termic este strategică
în 2016, societatea Rivarose a optat pentru coma-
sarea celor două uzine de producţie într-o singură 
unitate, situată la salon-de-provence. A apelat la 
smef AzuR, specialist în instalaţii termice, pentru 
a-i revizui instalaţia frigorifică, astfel încât să poată 
asigura continuitatea proceselor.
în caietul său de sarcini, întreprinderea dorea să 
continue folosirea agentului de transfer termic 
monopropilen-glicol (mpg), unul dintre cei mai uti-
lizaţi actualmente în sectorul agroalimentar. smef 
AzuR l-a abordat pe josiane marin, Responsabil 
conturi cheie sud-est la climalife, care i-a propus 
o alternativă tehnologică și totodată ecologică, 
anume greenway® neo. după o analiză aprofundată 
a ansamblului caracteristicilor tehnice ale acestui nou 
agent de transfer termic, pe bază de 1,3 propandiol 
din biosurse, jean-pierre leplatre, director tehnic la 
smef AzuR și-a abordat clientul, recomandându-i să 
opteze pentru această soluţie inovatoare și durabilă în 
același timp. „Ca societate de instalaţii, avem datoria 
de a consilia clienţii. Pentru noi, este important să 
urmărim evoluţiile tehnice şi să preconizăm soluţia 
cea mai bună. La SMEF AZUR, inovaţia şi protecţia 
mediului sunt în genele noastre”, explică instalatorul.

Vâscozitatea redusă a lichidului Greenway® 
Neo îşi merită banii.
greenway® neo permite atât conservarea mediului, 
cât și reducerea substanţială a consumului energetic 
al unităţii de producţie.
de fapt, având în vedere toate proprietăţile fizice ale 
celor două lichide, jean-pierre leplatre a constatat că 
vâscozitatea agentului de transfer termic greenway® 
neo este de două ori mai mică, în regimul de funcţio-
nare al procesului de fermentare a vinurilor Rivarose, 
faţă de cea a agentului de transfer termic monopro-
pilen-glicol (mpg). Astfel, pentru a furniza și menţine 
o temperatură de -20 °c, mpg prezintă o vâscozitate 
de 80 cst, faţă de 40 cst în cazul greenway® neo. 
în orice caz, vâscozitatea agentului de transfer ter-
mic are un efect enorm asupra consumului ener-

getic al instalaţiei! pentru nicolas Quiles, „avantajul 
Greenway® Neo pentru Rivarose se situează clar la 
acest nivel.”

iniţial, întreprinderea poseda un grup frigorific mtA 
cu puterea de 120 kW, pe care intenţiona să-l com-
pleteze cu un grup de 200 kW, pentru a putea face 
faţă creșterii producţiei în locaţia din salon-de-pro-
vence. Alegerea soluţiei greenway® neo permite, 
astfel, păstrarea grupului frigorific, limitându-se la 
a îmbunătăţi izolaţia ţevilor. „Vâscozitatea redusă a 
acestui agent de transfer termic îmbunătăţeşte circu-
laţia la nivelul schimbătoarelor de căldură. Astfel, nu 
mai este necesară schimbarea grupului. S-a pierdut o 
vânzare, dar este un câştig pentru planetă! ”, explică 
Jean-Pierre Leplatre. 
trecerea de la mpg la greenway® neo permite, în 
final, diminuarea cu 20-30 % a pierderilor de încărcă-
tură și reducerea cu circa 20 % a consumului energe-
tic al tuturor echipamentelor (pompe etc.). 

Descrierea instalaţiei
• Cuve de 24.000 litri
• 20 schimbătoare
• Grup frigorific marca MTA de 120 kW
• 8.000 litri de Greenway® neo

în final, datorită eficienţei greenway® neo, acest grup 
nu va mai fi completat cu un altul.

Fermentarea în 
timpul fabricării 
Greenway® Neo

Agentul de transfer termic 
Greenway® Neo are o com-
poziţie unică, bazată pe pro-
pandiolul Susterra®, de la 
societatea duPont Tate & 
Lyle Bio Products LLc.

Propandiolul Susterra® este 
produs pe baza unor resur-
se agricole regenerabile, 
printr-un procedeu de fer-
mentare care se înscrie per-
fect într-un demers de dez-
voltare durabilă.

Alegerea

informaţii în+:  

climalife.dehon.ro/
lichide-de-transfer-
termic

REFRiGERARE iNduSTRiALĂ I dOMENiuL AGROALiMENTAR

Greenway® Neo

20%
reducere a 

consumului energetic

Vâscozitate scăzută 
a Greenway® Neo

experienţă

Nicolas Quiles,
Director tehnic

și enolog la Rivarose

"avantajul Greenway® Neo 
pentru Rivarose se situează 
clar la acest nivel"

josiane marin, Responsabil conturi 
cheie climalife și jean-pierre lepla-
tre, director tehnic smef AzuR

nicolas Quiles, director tehnic și 
enolog, în faţa paletelor rotitoare 
care mută automat sticlele.
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PROcES

Get it onDownload on the

App Store

Aplicaţii mobile de utilizare 
zilnică pentru frigotehnişti

F-Gas Solutions : aplicaţia 
mobilă pentru toată lumea! 

oDată Cu utilizarEa PE sCară largă a 
smartPHonE-urilor şi tablEtElor, EstE Clar Că 
moDElElE noastrE DE utilizarE a intErnEtului 
sE sCHimbă În moD DramatiC În toatE DomEniilE 
DE aCtivitatE. 
climalife, întotdeauna în prima linie a tehnologiei, oferă aplicații mobile extrem de 
utile pentru profesioniștii din domeniul refrigerării și climatizăii pentru a gestiona 
instalațiile frigorifice. exemple de servicii inovatoare oferite.

peste 21 000 de utilizatori folosec în fiecare zi aplicaţia f-gas solutions 
pentru a gestiona instalațiile existente și viitoare pentru a face faţă regle-
mentării f-gas. climalife a dorit să meargă mai departe 

în abordarea însoțitoare prin adăugarea de noi caracteristici 
cum sunt link-uri interactive în tabelul de soluții pentru fiecare 
aplicație. Aceste link-uri vă permit să vă conectați direct la 
site-ul nostru www.climalife.dehon.com și obținerea rapidă a 
tuturor proprietăților termodinamice ale fiecărui agent frigori-
fic, a fișelor tehnice de securitate, a diagramelor de entalpie 
sau a fișelor descriptive.
mai mult decât atât, fără a părăsi pagina pe care navigați, 
puteți avea acces la studii de caz practice din europa pen-
tru agentul frigorific în cauză.

simplificati-vă viața, 
descărcați aplicaţia 
f-Gas solutions, dacă 
nu ați făcut-o încă! 

fluide
Date limite 
d'utilisation

GWp Disponibilité sécurité efficacité
Recommandations 

Climalife
Commentaires

R-407f pas de limite 1825  a1
bonne efficacité, retour sur
investissement rapide et réduction 
de l'impact environnemental

R-448A pas de limite 1387  a1
plus faible GWp - Moyenne et basse 
température

R-449A pas de limite 1397  a1
Faible GWp - Moyenne et basse 
température

R-407A pas de limite 2107  a1

R-404A 31/12/2019 3922  a1 Fort GWp - non recommandé

R-507A 31/12/2019 3985  a1 Fort GWp - non recommandé
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PROcES

Get it onDownload on the

App Store

F-Gas Solutions : aplicaţia 
mobilă pentru toată lumea! 

P/T Silder Climalife: 
cursor digital presiune / 
temperatură pentru toți agenții 
frigorifici de pe piață!

Faimosul cursor esenţial pentru frigoteh-
nişti este disponibil acum ca şi aplicaţie pe 
mobil. Această nouă aplicație “P/T Slider ", de 
la climalife asigură relația presiune-tempe-
ratură pentru toți agenții frigorifici pe piață 
prin alegerea de a lucra în presiune relativă 
sau absolută. Sunt disponibile caracteristici 
suplimentare pentru refrigeranţi , cum ar fi 
glide-ul de temperatură, punctul de fierbere 
sau masa molară. 
disponibil în 7 limbi pe Apple Store şi Android

Descărcaţi gratuit! 

Mantooth™: 
O aplicație pentru calcul presiunii 
/ temperaturii, a supraîncălzirii și 
sub-răcirii 

creat pentru a simplifica controalele şi măsu-
rile de presiune şi de temperatură a siste-
melor de refrigerare şi de aer condiționat 
ManTooth™ calculează supraîncălzirea şi 
sub-răcirea sistemelor, şi le afişează instan-
taneu, ergonomic şi colorat, pe iOS şi dispo-
zitive Android.
Aplicația salvează toate măsurătorile de pre-
siune şi temperatură efectuate, pentru a le 
atribui o locație şi / sau instalaţie, şi le trimite 
prin e-mail pentru a optimiza urmărirea lucră-
rilor de întreținere. 
Noua versiune a aplicației, pe care o puteţi 
descărca gratuit de Apple Store şi Google 
Play include în prezent 113 agenți frigorifici, 
inclusiv noii refrigeranţi HFO şi hidrocarburi, 
cum ar fi R-290 sau R-600a. 
Este disponibil în 4 limbi: franceză, germană, 
spaniolă şi olandeză.
Asociat cu un manometru electronic ManTo-
oth™ , acest instrument permite conectarea 
la instalaţie. cu ManTooth™ nu este nevoie 
de manometru, nici de furtun , telefonul dum-
neavoastră primeşte datele print-o conexi-
une Bluetooth®. 
Este disponibil cu o sondă şi cu două sonde 
într-o servietă climalife. 

fluide
Date limite 
d'utilisation

GWp Disponibilité sécurité efficacité
Recommandations 

Climalife
Commentaires

R-407f pas de limite 1825  a1
bonne efficacité, retour sur
investissement rapide et réduction 
de l'impact environnemental

R-448A pas de limite 1387  a1
plus faible GWp - Moyenne et basse 
température

R-449A pas de limite 1397  a1
Faible GWp - Moyenne et basse 
température

R-407A pas de limite 2107  a1

R-404A 31/12/2019 3922  a1 Fort GWp - non recommandé

R-507A 31/12/2019 3985  a1 Fort GWp - non recommandé

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED
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informaţii în+: 

climalife.dehon.ro/refrigeranti

AGENţi FRiGORiFici

SOlSTICE® l40X, noul refri-
gerant cu GWP < 150 care 
înlocuieşte R-404A

Noul agent de refrigerare R-455A de la Honeywell, 
amestec de R-1234yf, R-32 și CO2, comercializat 
sub numele de Solstice® l40X, a fost implementat 
pentru a susține sectorul de refrigerare comercială în 
demersul ce vizează respectarea reglementărilor F-Gas 
din 2022 și ulterioare, înlocuind în special agenții de 
refrigerare de temperatură scăzută cu un GWP ridicat 
precum R-404A. De fapt, începând cu 1 ianuarie 2022, 
se va interzice utilizarea agenților de refrigerare cu 
potențial de încălzire globală (GWP) mai mare de 150 
în sistemele închise ermetic din sectorul refrigerării 
comerciale.

unul dintre sectoarele cele mai afectate de această nouă 
restricție va fi cel al producătorilor de mobilier frigorific cu 
grupuri depozitate, autonome, de sarcină mică, cu unități 
de condensare şi sisteme monobloc care alimentează 
camere frigorifice şi de congelare dedicate magazinelor 
de proximitate şi distribuției pe scară largă.

Potrivit studiilor, acest agent de refrigerare permite 
creşterea randamentului cu cel puțin 6% pentru aplicațiile 
cu temperaturi scăzute şi cu peste 10% pentru aplicațiile 
cu temperaturi medii şi posedă un cOP (coeficient de 
performanță) mai bun decât cel al R-404A. ASHRAE 
a încadrat R-455A în categoria A2L, cu o marjă de 
inflamabilitate extrem de scăzută (1,1% volum în aer), 
fiind prin urmare un produs mult mai puțin inflamabil 
decât alte A2L. 
celelalte opțiuni disponibile pe bază de amestecuri de 
HFc (hidrofluorocarburi) /HFO (hidrofluoro-olefine) nu 
respectă aceste restricții de utilizare din cauza GWP-
ului mai mare de 150. Alte probleme pe care le comportă 
utilizarea propanului în acest tip de sisteme sunt restricția 
de încărcătură şi proprietățile inflamabile ridicate (A3), 
ceea ce antrenează costuri suplimentare de fabricație, 
transport, instalare, întreținere şi eliminare şi amplifică 
riscurile la adresa securității pentru utilizatorii finali 
şi întreprinderile responsabile de întreținere. chiar 
dacă există soluții cu circuit multiplu pentru unitățile 
de propan, aceasta presupune creşterea costurilor de 
proiectare, fabricare şi întreținere a sistemelor. În scop 
comparativ, R-455A este clasificat drept uşor inflamabil, 
ceea ce permite creşterea încărcăturii maxime utilizabile, 
oferindu-le fabricanților posibilitatea de a avea acces la 
mai multe piețe de capacitate mai mare.
Mai mulți producători importanți de compresoare ermetice 
au evaluat deja performanța lui R-455A pe parcursul 
ultimelor 18 luni. Ei au observat în cursul acestor teste o 
capacitate şi o temperatură de refulare similare celor ale 
lui R-404A, însă cu un randament superior. Proprietățile 
tehnice ale lui R-455A s-au dovedit a fi o bună alternativă 
la R-410A în ce priveşte compresoarele rotative şi scroll, 
care funcționează cu presiuni mai ridicate şi necesită o 
plajă a temperaturii de funcționare mai largă.

deşi sectorul de refrigerare comercială este principala 
țintă, acesta reprezintă totodată un potențial în diferite 
segmente industriale. R-455A prezintă, de exemplu, 
o temperatură de refulare mai mică decât ale tuturor 
celorlalte produse care înlocuiesc R-410A şi atinge 
temperaturi ridicate de condensare de 80 °c fără injecție 
de lichid. Aceasta poate deschide calea spre o pătrundere 
pe piața pompelor de căldură pentru utilizări specifice, 
precum producerea de apă caldă. Honeywell consideră că 
R-455A prezintă potențialul de a înlocui nu numai R-22, 
R-407c, R-404A şi R-290, ci şi R-410A şi R-32 pe termen 
lung.

Frost-Trol își consolidează poziția în domeniul 
protecției mediului înconjurător

una dintre primele întreprinderi care au utilizat R-455A 
este Frost-Trol, o întreprindere spaniolă specializată 
în proiectarea, fabricarea şi comercializarea de 
mobilier frigorific la distanță şi unități de depozitare 
destinate vânzării cu amănuntul. Frost-Trol, cunoscută 
pentru implementarea soluțiilor care respectă mediul 
înconjurător, a testat R-455A la vitrina sa frigorifică 
de tip insulă BT Lomond, cu un compresor Embraco 
vNEK217u şi un regulator carel. R-455A (sarcină de 
230 g) a fost introdus într-o unitate adaptată la propan 
şi a obținut o capacitate similară celei a R-404A cu 
randamente mai ridicate. cu un GWP de 146 (cu peste 
96% mai mic decât R-404A), R-455A este supus 
unei cote minime (numai fracțiunea de R-32 trebuie 
luată în considerare) şi este scutit de taxe pe HFc 
(hidrofluorocarburi).

NO
U

refrigerare pozitivă

refrigerant înlocuit R-404a ( a1, 3922 / 3943)

gWP 4 / 5 iPCC 148 / 146

Compoziție
21,5 / 75,5 / 3 
(R-32 / R-1234yf / R-744)

Clasa a2L

utilizare instalații noi

Drop-in (1) Capacitate similar

Drop-in (1) Eficiență +6 +10%

Compresor (2) piston, Rotativ, scroll

observație
aceeași temperatură de refulare la tem-
peratură negativă

stare Comercializat de Climalife

* iPcc 5.
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Spania
DiN 28 FebRuARie PâNă îN 3 
mARTie 2017.
cLiMATizAciÓN Y REFRiGERAciÓN

Salonul internațional privind aerul 
condiționat, încălzirea, ventilarea, 
refrigerarea industrială şi 
comercială va avea loc în perioada 
28 februarie - 3 martie 2017 la 
Feria de Madrid. Ne întâlnim la 
standul nr. d22 aflat în Pavilionul 
8 unde climalife va avea onoarea 
să prezinte în premieră cele mai noi 
produse ale sale şi anume: 
• R-455A (Solstice® L40X), 
noul agent refrigerent cu un 
indice GWP de 148, destinat 
grupurilor depozitate, unităților de 
condensare şi sistemelor închise 
ermetic la temperatură scăzută.
• Lichidele de transfer termic 
denumite „ecologice” cu gama 
completă Greenway® Neo ce 
acoperă un interval de funcționare 
de la -55°c până la +200°c şi 
permit reducerea impactului asupra 
mediului.
Pentru a primi ecusonul, 
contactați 
climalife.es@climalife.dehon.com

Belgia
DiN 21 PâNă îN 23 mARTie 2017.
REFRiTEc-ON-TOuR

climalife va fi partener al Refritec on 
Tour, un eveniment de networking 
anual ce nu trebuie pierdut în 
sectorul HvAcR unde informația 
joacă un rol crucial. datorită 
conferințelor ținute de cei mai 
importanți furnizori de pe piață, 
Refritec on Tour invită instalatori, 
consultanți şi consumatori finali. 
următoarele 3 date trebuie să vi le 
notați chiar acum în agendă: 

•  21 martie la Grobbendonk  
(Anvers) – NL

•  22 martie la Nazareth (Gand) – NL
•  23 martie la Wavre (Bruxelles) – FR.

Olanda
DiN 28 PâNă îN 30 mARTie 2017.
SALON KLiMAATvAK

În fața schimbărilor legislative şi de 
mediu, climalife va fi prezentă la 
cea de-a 10-a ediție a salonului Kli-
maatvak în perioada 28 - 30 martie 
la Gorinchem în Olanda.

Ungaria
22 mARTie 2017.
SiMPOziON ANuAL

climalife ungaria va organiza pe 22 
martie 2017 simpozionul anual la 
hotelul Holiday inn din Budaörs. din 
program:
• Standardul EN378 privind 
inflamabilitatea noilor refrigeranţi
• Soluțiile pentru înlocuirea 
refrigeranţilor cu indice GWP 
mare în refrigerarea comercială şi 
industrială (cum să se gestioneze 
punerea în aplicare a refrigeranţilor 
care au derapaj de temperatură?)
• Avantajele sistemelor indirecte
• Alternative pentru aerul 
condiționat
Întreaga echipă climalife ungaria 
va fi încântată să vă primească şi 
să petreacă cu dvs. această zi plină 
de informații tehnice.
Pentru a vă înscrie, contactați 
reprezentantul dvs. comercial sau 
trimiteți un e-mail la adresa 
climalife.hu@climalife.dehon.com

Internațional - China
DiN 12 PâNă îN 14 APRilie 2017.
SALON cHiNA 

Galco va expune la salonul china 
Refrigeration din Shanghai. Acest 
salon de anvergură internațională 
îşi va deschide porțile pentru 
profesioniştii din sectorul HvAc 
în perioada 12 - 14 aprilie 2017. 
Întreaga echipă climalife Galco vă 
va întâmpina la standul e3G07 
şi vă va prezenta noii agenți 
refrigeranți pentru a face față 
schimbărilor viitoare privind 
reducerea progresivă a HFC la 
nivel mondial, precum şi lubrifianții 
adaptați.

Regatul Unit
DiN 6 PâNă îN 8 iuNie 2017.
SALON AuTOMEcHANiKA

Automechanika este primul târg 
internațional uK pentru sectorul
lanțului de aprovizionare de 
automobile şi industria anvelopelor. 

Echipa climalife vă urează bun 
venitla stanul 20E43 între 6 şi 8 
iunie la Birmingham.

Internațional - Franța
9, 10 şi 11 iuNie 2017.
vOiLES du FROid

următoarea ediție voiles du Froid 
va începe din Saint Raphaël spre 
insula Sainte Marguerite pe 9, 10 şi 
11 iunie 2017.
dacă iubiți aventura, poveştile, 
legendele şi alte enigme, 
îmbarcați-vă cu noi pentru insula 
Sainte Marguerite! 
un adevărat paradis al păcii, cea 
mai mare dintre insulele Lérins se 
află lângă cannes şi oferă un cadru 
idilic, între golfurile cu ape turcoaz 
şi pădurea domenială de pini şi 
eucalipți. Navigația între Port de 
Santa Lucia - Saint Raphaël şi acest 
cadru încântător ne va oferi un 
luciu de apă ideal pentru a naviga 
cu regatele admirând litoralul medi-
teranean, format din mai multe 
promontorii de stânci roşii ale masi-
vului Esterel ce pătrund în mare.
Alăturați-vă unui eveniment 
internațional unde profesioniştii 
în refrigerare şi climatizare, veniți 
din cele patru colțuri ale lumii, se 
reunesc în fiecare an pentru a trăi 
timp de trei zile pasiunea pentru 
aventură, curiozitatea culturală sau 
chiar dorința de a bate recorduri. 
Sportivitate şi conviviabilitate con-
stituie esența acestui eveniment. 
Solicitați dosarul de înscriere 
reprezentantului dvs. comercial 
Climalife sau descărcați-l de pe 
www.voilesdufroid.com!
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Întâlnirile viitoare pentru a afla 
totul despre 

noile lichide tehnice! 

În agendă!
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gama solstice®: toţi refrigeranţii HFo sunt 
disponibili pentru a prepara viitorul!

Produse solstice®

solstice® n40 (R-448A)
gWp* = 1387

solstice® n13 (R-450A)
gWp = 605

solstice® l40X (R-455A)
gWp = 148

solstice® ze
(R-1234ze)
gWp < 1

solstice® zd
(R-1233zd)
gWp = 1

Refrigerare pozitivă și negativă
unităţi de condensare
echipamente autonome
Refrigerare de transport

Refrigerare pozitivă 
cascadă co2

unităţi de condensare
mobilier de refrigerare încorporat
sisteme la temperaturi joase ermetic 
închise

pompe de căldură
Răcitoare medie și înaltă presiune
echipamente de refrigerare

Răcitoare joasă presiune
pompe de căldură la temperatură înaltă

ciclu organic Rankine

•  ODP= 0
•  GWP cu 65% mai scăzut decât cu R-404A
•  Consum de energie cu -5 -16% mai scăzut
•  Neinfamabil (ASHRAE A1)

•  ODP= 0
•  GWP cu 58% mai scăzut decât cu R-134a
•  Neinfamabil (ASHRAE A1)

•  ODP= 0
•  GWP<150
•  Flamabilitate redusă (ASHRAE A2L)

•  ODP= 0
•  GWP cu 99,9% mai scăzut decât cu R-134a
•  Flamabilitate redusă (ASHRAE A2L)
•  Este posibilă încărătură mai mare decât cu propan
•  Cea mai bună eficienţă

•  ODP= 0
•  Neinfamabil (ASHRAE A1)

r-404a

r-134a 

r-404a

r-134a

r-123

r-245fa

aplicaţii avantaje refrigeranţi tradiţionali 
înlocuiţi

*Valorile GWP sunt calculate pe baza Raportului IPCC 4. după cum se precizează in Regulamentul F-Gaz cu excepția Solstice® zd / ze (IPCC revizuirea a 5.)

Agenţi frigorifici climalife: 
soluții de azi și de mâine
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