
Cum funcționează lichidul de transfer termic
Lichidele de transfer termic sunt utilizate în întregul domeniu al refrigerării, respectiv aer condiționat, încălzire și 
aplicații regenerabile. Ele sunt una dintre cele mai puțin costisitoare componente ale unui sistem, dar sunt critice 
pentru modul în care funcționează și cât de eficient este utilizat pentru a transfera căldura dintr-o locație în alta 
și pentru a oferi protecție de la îngheț și coroziune.

Angajamentele noastre privind 
lichidele de transfer termic
 ✓ Soluții personalizate pentru a maximiza pe termen 

lung performanța și eficiența.

 ✓ Gamă de vâscozități care să se potrivească tuturor 
sistemelor, prevenind consumul mare de energie.

 ✓ Siguranţă în utilizare.

 ✓ Toate lichidele de transfer termic comercializate de 
Climalife nu conțin nitrați, amine, fosfați și borate.

 ✓ Protecție de lungă durată împotriva coroziunii – 
inhibitorii de coroziune selectați special au o durată de 
viață mai lungă și optimizează schimbul de căldură.

strat protector schimb redus de căldură

Metal, perete de țeavă
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schimb optim de căldurăAtac la coroziune

Metal, perete de țeavă

inhibarori în lichidul de transfer termic*

* Strat molecular extrem de subțire care nu modifică schimbul de căldură

Lichidul de transfer termic 
preia căldura de la obiectul 
de refrigerat și permite, de 
asemenea, funcționarea
eficientă la temperaturi
sub 0°C.

REFRIGERARE
SURSE DE 
CĂLDURĂ

ENERGIE 
REGENERABILĂ

Lichidul de transfer 
termic transportă căldura 
de la o locație la alta.

Lichidul de transfer termic 
colectează căldura din 
panourile solare sau din sol 
creând o sursă de căldură 
eficientă, regenerabilă şi 
inepuizabilă.

Inhibitori tradiționali pe bază minerală Inhibitori organici



PREPARARE
Pentru a obține cele mai bune rezultate din 
lichidele noastre de transfer termic și pentru a vă 
asigura că vă oferă longevitate și funcționare fără 
probleme, vă recomandăm următoarele:

 ✓ Asigurați-vă că sistemul este dimensionat corect, cu 
ajutorul materialelor corecte pentru produsul ales. 

 ✓ Selectați gradul corect de lichid pentru potențialele 
temperaturile de operare.

 ✓ Pregătiți sistemul înainte de utilizare pentru a vă 
asigura că este curat și contaminanți reziduali, 
cum ar fi murdăria, nămolul, rugina și uleiul sunt 
îndepărtaţi.

 ✓ Asigurați-vă că sistemul este etanș și că nu există 
aer prins în sistem.

 ✓ Folosiți apă demineralizată sau  
   deionizată pentru diluare. 

 ✓ Nu amestecați lichide de    
   transfer termic diferite.

ÎNTREȚINERE
Un lichid în stare bună ajută la prelungirea vieții 
sistemului.

 ✓ Recomandăm o verificare anuală pentru a vă asigura că 
proprietățile lichidului nu s-au modificat.

 ✓ Climalife oferă un serviciu de analiză pentru a efectua 
teste periodice care pot stabili starea actuală a lichidului 
din sistem. Ca parte a acestui serviciu, Climalife poate 
face recomandări pentru întrețineri preventive și, dacă 
este necesar, furnizează expertiză în caz de litigii.

 ✓ Setul pentru analiza APC oferită de Climalife conține 
18 teste individuale. Laboratorul nostru interpretează 
rezultatele, verificând protecția împotriva înghețului, 
evaluează îmbătrânirea circuitului sau executarea unei 
verificări complete a stării lichidelor de transfer termic 
și a sistemului dumneavoastră.

Folosirea eficientă a produselor noastre

CONTACTAŢI-NE
Climalife Kft
Budapesta Sucursala București România
Strada Teodosie Rudeanu, Nr. 49A
011247, Sector 1, București
Tel: +40 311 096 804
climalife.ro@climalife.dehon.com
www.climalife.dehon.com
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Lichidele de transfer termic 

Refrigerare
Aer condiţionat

Produse 
regenerabile Surse de căldură

Dezvoltarea de soluții inovatoare și durabile pentru sisteme termice



Încredere acordată pentru calitate  
și expertiză

Climalife produce și distribuie lichide de transfer termic de înaltă 
calitate de peste 30 de ani.
Își bazează cercetarea și dezvoltarea pe inovație, calitate și
conservarea mediului și lucrează strâns cu clienții săi pentru a le
înțelege nevoile și pentru a le oferi soluții potrivite.

  CONTROLUL CALITĂȚII
Deoarece condițiile de reglementare și de mediu se schimbă mereu, ne aflăm într-o continuă 
evoluţie privind formularea şi fabricarea produselor în vederea îmbunătățirii calității lichidelor 
noastre de transfer termic.

  REȚEA INTERNAȚIONALĂ DE DISTRIBUȚIE
Rețeaua noastră internațională de distribuție este alimentată de producția executată întrei 
fabrici care au certificate de acreditare ISO 9001, cu o capacitate de producție totală de 60.000 
tone și capacitate de stocare de 2.500 tone.

  AMBALAJELE ȘI LOGISTICA POTRIVITE
Toate lichidele noastre de transfer termic sunt ambalate pe baza nevoilor dumneavoastră. De 
la ambalaje mici la IBC-uri și, dacă este necesar, livrări vrac în cisterne, echipa noastră de 
logistică este aici pentru a vă ajuta.

  SERVICII
Echipa noastră de servicii industriale poate fi subcontractantul dvs. pentru efectuarea 
operațiunilor speciale la instalații de răcire, încălzire și climatizare, inclusiv: recuperare, golire, 
încărcare, curățare a sistemelor, precum și operațiuni de întreținere conform reglementărilor.



TEMPER® GREENWAY® NEO NEUTRAGEL® NEO FRIOGEL® NEO
THERMERA® R /
THERMERA® AC

NEUTRAGUARD® NEO SOLUFLUID® GREENWAY® NEO HEAT PUMP GREENWAY® NEO SOLAR

Aplicații 
specifice

Temperatură scăzută
de răcire și înghețare, 
spre ex. supermarketuri, 
patinoare, pârtii de schi, 
bărci.

Instalaţii comerciale şi 
industriale de refrigerare, 
aer condiţionat si din 
industria alimentară.

Sisteme industriale 
de refrigerare şi aer 
condiţionat.

Industria alimentară şi 
pompe de căldură.

Thermera® R : Industria 
alimentară și cea a 
refrigerării comerciale.
Thermera® AC : sisteme 
de încălzire, ventilație și 
aer condiționat.

Încălzire centrală a circuitelor 
pe bază de apă.
Sisteme de încălzire și răcire în 
pardoseală.
Sisteme geotermale.

Sisteme termice solare,
pompe de căldură și sisteme 
de încălzire tradițională.

Pompe de căldură cu sursa la 
sol și sursa de aer.

Sisteme termice solare.

Baza Acetat de potasiu și
formate de potasiu

Bio PDO MEG MPG Betaină MPG MPG Bio PDO Bio PDO

Opțiuni 
privind 

disponibilitatea

Gata de utilizare Concentrat şi gata de 
utilizare.

Concentrat şi gata de 
utilizare.

Concentrat şi gata de 
utilizare.

Gata de utilizare. Concentrat. Gata de utilizare.
Concentrat la cerere.

Gata de utilizare.
Concentrat la cerere.

Gata de utilizare.
Concentrat la cerere.

Caracteristici 
cheie

 - Biodegradabilitate 
bună.

 - Vâscozitate scăzută.
 - Inhibitori organici de 
lungă durată.

 - Pierdere de 
presiune mai mică 
în comparaţie cu 
produsele pe bază de 
glicol.

 - Pentru utilizare la 
temperatură scăzută.

 - Inhibitori organici de 
lungă durată.

 - Vâscozitate <MPG 
 - Suprafață de schimb 
<MPG.

 - Dimensiunea pompei 
<pe bază de MPG.

 - Agenți de stopare 
pentru evitarea 
ingestiei.

 - Inhibitori organici de 
lungă durată.

 - Vâscozitate <MPG 
 - Suprafață de schimb 
<MPG.

 - Dimensiunea pompei 
<pe bază de MPG.

 - Inhibitori organici de 
lungă durată.

 - Cantitatea în circulație 
<MEG.

 - Stabilitate foarte bună 
în apa tare.

 - Lichid cu protecție 
pentru toate scopurile.

 - Derivat pe bază de 
sfeclă de zahăr.

 - Inhibitori tradiționali.
 - Vâscozitate <MPG.

 - Inhibitori organici de lungă 
durată.

 - Stabilitate foarte bună în apa 
tare.

 - Inhibitori organici de lungă 
durată.

 - Formulă dezvoltată pentru 
aplicații specifice gata de 
utilizare.

 - Inhibitori organici de lungă 
durată.

 - Formulă dezvoltată pentru 
aplicații specifice gata de 
utilizare.

 - Inhibitori organici de lungă 
durată.

 - Formulă dezvoltată pentru 
aplicații specifice gata de 
utilizare.

Aprobări
 - Autorizate de Ministerul 
Francez al Sănătăţii**.

 - Aprobate de Belgaqua.

 - Autorizate de Ministerul 
Francez al Sănătăţii**.

 - Aprobate de Belgaqua.

 - Autorizate de Ministerul 
Francez al Sănătăţii**.

 - Aprobate de Belgaqua.

 - Autorizate de Ministerul 
Francez al Sănătăţii**.

 - Autorizate de Ministerul 
Francez al Sănătăţii**.

 - Aprobate de Belgaqua.

 - Autorizate de Ministerul 
Francez al Sănătăţii**.

 - Aprobate de Belgaqua.

Gama 
temperaturii 

de lucru
-50°C to +70°C -50°C to +200°C -33°C to +180°C -28°C to +150°C -20°C to +65°C -28°C to +180°C -20°C to +200°C -20°C to +200°C -25°C to +200°C

Punctul de 
îngheț -55°C -55°C* -37°C* -32°C* -35°C / -15°C -32°C -25°C -25°C -30°C / -25°C

* În cazul în care lichidul de transfer termic este vândut într-o formă care trebuie diluată, punctul de îngheț prezentat se referă la o diluare de 50%, cu excepția 
Greenway® Neo, unde punctul de înghețare se află la o concentrație de 70%.
** Ca lichid de transfer termic utilizat într-un schimb unic la producţia apei calde sanitare.

Lichide de transfer termic Climalife
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Vă rugăm să solicitați o copie a fișelor produselor pentru mai multe informații.

Lichide de transfer termic Climalife


