Gama Greenway® Neo N, un produs
pentru fiecare aplicație

Acest lichid de transfer termic (antigel) este perfect adaptat
pentru aplicațiile cu pompe de căldură geotermale și de aer/apă,
sisteme de încălzire, aer condiționat și producerea de apă caldă
menajeră.

Domeniu de funcționare
Industrii

Biodegradabil,
reduce riscul
de poluare a
solului în cazul
unei scurgeri
accidentale.

Domeniu de aplicare

Pentru sistemele de panouri solare termice (colectoare plate
sau cu tuburi vidate).

Crește durata de viață a instalației:
Greenway® Neo Solar N este ideal pentru sistemele care se
confruntă cu perioade de întrerupere a funcționării sau cu
stagnarea lichidului de transfer termic (antigel) din panouri solare
la temperaturi foarte ridicate.
Spre deosebire de lichidele de transfer termic pe bază de MPG, unde
degradarea accelerată apare la 130°C, Greenway® Neo Solar N
evită blocarea și colmatarea sistemelor.
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Greenway® Neo
Solar N

-50°C <--> +180°C

-20°C <--> +180°C

-30°C <--> +200°C

agroalimentară

construcții și energie

construcții și energie

refrigerare

aer condiționat, încălzire
și apă caldă

încălzire
și apă caldă menajeră

sursă vegetală - 1,3 propandiol

Aspectul de mediu

resursă regenerabilă - biodegradabilă
non-toxic, NSF HT1

Protecție metalică

Ambele lichide de transfer termic
conțin un agent amar pentru a
limita riscurile asociate cu ingestia
neintenționată în cazul unei scurgeri
accidentale în sistemul de apă
sanitară.
Acestea sunt conforme cu
reglementările din anumite state
membre ale UE pentru produsele
utilizate în instalațiile de tratare
termică a apei destinate consumului
uman (de exemplu, decretul francez
din 14 ianuarie 2019).

Stabil la temperaturi ridicate:
Greenway® Neo Solar N este potrivit pentru circuitele primare ale
sistemelor de încălzire și apă caldă, unde panourile solare termice
sunt supuse la temperaturi ridicate. Rămâne stabil până la 200°C.

Greenway® Neo
Heat Pump N

Baza de formulare

Securitate

Greenway® Neo Solar N

Greenway® Neo N

Vâscozitate în comparație
cu monopropilenglicol

conține un agent amar, în conformitate cu reglementările
anumitor state membre ale UE
inhibitori hibrizi de înaltă performanță

foarte scăzută*

scăzută

Preparare

pentru a fi diluat și gata de utilizare

Ambalare

20 L, 210 L, 1000 Kg, vrac

* A se vedea curba de vâscozitate în interiorul broșurii.
Climalife RCS Paris 310 259 205/GREENWAY NEO N/V1/RO/09.2021 - www.alternactif.com - Credite foto: Adobe Stock, Shutterstock.

Greenway® Neo Heat Pump N
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Urmați Greenway® Neo N
O gamă de lichide de transfer termic din surse
biologice care sunt din ce în ce mai eficiente
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Ideal pentru aplicații alimentare și industriale

Inhibitori hibrizi
puternici
Lichidele de transfer de termic Greenway Neo N sunt formulate
cu 1,3-propandiol pe bază vegetală.
®

Producție bazată pe biotehnologie

Plantele sunt recoltate, fermentate și rafinate pentru a produce
1,3 propandiol biologic.

+

Departamentul de cercetare și dezvoltat Climalife a elaborat formule adaptate siguranței
profesioniștilor și utilizatorilor. Greenway® Neo N este singurul lichid de transfer termic pe bază
de 1,3-propandiol înregistrat la NSF HT1.

Formulă anticorozivă H-OAT (acizi
carboxilici neutralizați) fără nitriți
sau amine.
Protecție excelentă împotriva
coroziunii (testată conform ASTM
D1384).

Nonfood Compounds
(HT1)

Bacteriostatic

=

O amprentă de mediu redusă

Producția de 1,3-propandiol biologic consumă mai puțină energie și
emite mai puțin CO2 la fabricarea sa decât MPG sau 1,3-propandiolul
sintetizat chimic.

Evaluarea impactului global asupra mediului prin analiza
ciclului de viață în toate fazele de viață ale 1,3-propandiolului
biologic până la sfârșitul producției.

6 Greenway® Neo N
Formula
previne dezvoltarea bacteriilor și
5
evită apariția mucegaiurilor,
ciupercilor
4 sau algelor care modifică
fluxul și schimbul de căldură în
rețele (bacteriostatic
în conformitate
3
cu standardul internațional ISO
3,75
11930).2

100

2,18
Ideal1pentru
încălzirea prin
pardoseală sau radiatoare, unde
reduce0colmatarea care limitează
debitul
și eficiența instalației.
1.2 PROPANEDIOL BIO SOURCÉ
MONO PROPYLÈNE GLYCOL

103,6

80
60
40

Greenway® Neo N este înregistrat de
NSF International (National Sanitation
Foundation) pentru utilizarea în sistemele
de refrigerare secundare, în cazul în care
poate exista riscul de contact accidental
cu produse alimentare.*
Nu este toxic și compoziția sa îndeplinește
criteriile NSF şi pe cele ale Food and Drug
Administration (Administraţiei Alimentare
şi a Medicamentelor - FDA).

120
Énergie non renouvelable (MJ / kg)

+

63,9

20
0
1.2 PROPANEDIOL BIO SOURCÉ

MONO PROPYLÈNE GLYCOL

Vâscozitatea Greenway Neo N:

Acest lichid de transfer termic are o vâscozitate mai mică decât
MPG-urile și poate fi utilizat la temperaturi foarte scăzute, ceea
ce nu se poate obține cu MPG-urile.

Emisiile de GES (kg echivalent CO2 / kg)

Compoziția lichdului de transfer termic pe bază
vegetală Greenway® Neo, care a fost populară pe
piață încă din 2010, a fost reînnoită.

Greenway® Neo N
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MONOPROPILENGLICOL

Emisii de CO2: cu 41,8% mai mici în
comparație cu monopropilenglicolul

Greenway Neo N

Compararea
vâscozității
în funcție
detempérature
temperatură
Comparatif
de viscosité
en fonction
de la

1,3 PROPANDIOL DIN SURSE
BIOLOGICE

MONOPROPILENGLICOL

Consumul de energie neregenerabilă: Cu 41% mai
puțin în comparație cu monopropilenglicolul

Comparatif de viscosité en fonction de la température

Viscosité cinématique (cSt)

O formulă refăcută și din ce în ce mai
eficientă

Ideal pentru sistemele
geotermice.

Vâscozitatea cinematică (cSt)

Prin această gamă, Climalife oferă o alternativă
tehnologică și ecologică la antigelurile tradiționale
pe bază de monopropilenglicol (MPG) provenite din
industria petrochimică și utilizate în principal în
industria alimentară, a construcțiilor și a energiei.

Gama Greenway® Neo N a fost dezvoltată pentru a fi utilizată într-o varietate de industrii și aplicații.
Lichidul de transfer termic (antigelul) trebuie selectat în funcție de aplicație, de temperatura de funcționare și de protecția
necesară.

Reducerea riscului de poluare a
solului în cazul unei scurgeri.

Émissions de GES (kg d’équivalent CO2 / kg)

Climalife, specialist recunoscut de peste 40 de ani în
formularea și producția de lichide de transfer termic,
își continuă angajamentele față de mediu cu gama
Greenway® Neo N.

Biodegradabil

Energie neregenerabilă (MJ / kg)

Alternativa de înaltă performanță,
pe bază de plante, la lichidele de transfer
termic (antigelurile) convenționale

O gamă concepută
pentru o siguranță optimă

Caracteristicile
specifice ale
Greenway® Neo N

Fabricarea

Greenway® Neo N : o gamă
de lichide de transfer termic
(antigel) din surse vegetale
care sunt şi mai eficiente

Vâscozitate scăzută
a Greenway® Neo N oferă
performanțe mai bune:

1200
1000

Greenway® Neo N
Friogel® Neo

800

Consum redus de energie prin
îmbunătățirea eficienței energetice.

600

Proiectare cu costuri mai mici, folosind
pompe mai mici și diametre reduse ale
conductelor.

400
200
-50

- 40

-30

-20

-1 0

0

10

20

30

O reducere a nivelului de zgomot al
pompelor.

Température
(°C)(°C)
Temperatura
* În cazul contactului cu un lichid de transfer termic, chiar și cu unul înregistrat conform NSF HT1, alimentele nu pot fi vândute.
* Toate fișele de securitate ale produselor Climalife sunt disponibile pe quickfds.com
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Greenway Neo N
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Ideal pentru aplicații alimentare și industriale

Inhibitori hibrizi
puternici
Lichidele de transfer de termic Greenway Neo N sunt formulate
cu 1,3-propandiol pe bază vegetală.
®

Producție bazată pe biotehnologie

Plantele sunt recoltate, fermentate și rafinate pentru a produce
1,3 propandiol biologic.

+

Departamentul de cercetare și dezvoltat Climalife a elaborat formule adaptate siguranței
profesioniștilor și utilizatorilor. Greenway® Neo N este singurul lichid de transfer termic pe bază
de 1,3-propandiol înregistrat la NSF HT1.

Formulă anticorozivă H-OAT (acizi
carboxilici neutralizați) fără nitriți
sau amine.
Protecție excelentă împotriva
coroziunii (testată conform ASTM
D1384).

Nonfood Compounds
(HT1)

Bacteriostatic

=

O amprentă de mediu redusă

Producția de 1,3-propandiol biologic consumă mai puțină energie și
emite mai puțin CO2 la fabricarea sa decât MPG sau 1,3-propandiolul
sintetizat chimic.

Evaluarea impactului global asupra mediului prin analiza
ciclului de viață în toate fazele de viață ale 1,3-propandiolului
biologic până la sfârșitul producției.

6 Greenway® Neo N
Formula
previne dezvoltarea bacteriilor și
5
evită apariția mucegaiurilor,
ciupercilor
4 sau algelor care modifică
fluxul și schimbul de căldură în
rețele (bacteriostatic
în conformitate
3
cu standardul internațional ISO
3,75
11930).2

100

2,18
Ideal1pentru
încălzirea prin
pardoseală sau radiatoare, unde
reduce0colmatarea care limitează
debitul
și eficiența instalației.
1.2 PROPANEDIOL BIO SOURCÉ
MONO PROPYLÈNE GLYCOL

103,6

80
60
40

Greenway® Neo N este înregistrat de
NSF International (National Sanitation
Foundation) pentru utilizarea în sistemele
de refrigerare secundare, în cazul în care
poate exista riscul de contact accidental
cu produse alimentare.*
Nu este toxic și compoziția sa îndeplinește
criteriile NSF şi pe cele ale Food and Drug
Administration (Administraţiei Alimentare
şi a Medicamentelor - FDA).

120
Énergie non renouvelable (MJ / kg)

+

63,9

20
0
1.2 PROPANEDIOL BIO SOURCÉ

MONO PROPYLÈNE GLYCOL

Vâscozitatea Greenway Neo N:

Acest lichid de transfer termic are o vâscozitate mai mică decât
MPG-urile și poate fi utilizat la temperaturi foarte scăzute, ceea
ce nu se poate obține cu MPG-urile.

Emisiile de GES (kg echivalent CO2 / kg)

Compoziția lichdului de transfer termic pe bază
vegetală Greenway® Neo, care a fost populară pe
piață încă din 2010, a fost reînnoită.

Greenway® Neo N
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MONOPROPILENGLICOL

Emisii de CO2: cu 41,8% mai mici în
comparație cu monopropilenglicolul

Greenway Neo N

Compararea
vâscozității
în funcție
detempérature
temperatură
Comparatif
de viscosité
en fonction
de la

1,3 PROPANDIOL DIN SURSE
BIOLOGICE

MONOPROPILENGLICOL

Consumul de energie neregenerabilă: Cu 41% mai
puțin în comparație cu monopropilenglicolul

Comparatif de viscosité en fonction de la température

Viscosité cinématique (cSt)

O formulă refăcută și din ce în ce mai
eficientă

Ideal pentru sistemele
geotermice.

Vâscozitatea cinematică (cSt)

Prin această gamă, Climalife oferă o alternativă
tehnologică și ecologică la antigelurile tradiționale
pe bază de monopropilenglicol (MPG) provenite din
industria petrochimică și utilizate în principal în
industria alimentară, a construcțiilor și a energiei.

Gama Greenway® Neo N a fost dezvoltată pentru a fi utilizată într-o varietate de industrii și aplicații.
Lichidul de transfer termic (antigelul) trebuie selectat în funcție de aplicație, de temperatura de funcționare și de protecția
necesară.

Reducerea riscului de poluare a
solului în cazul unei scurgeri.

Émissions de GES (kg d’équivalent CO2 / kg)

Climalife, specialist recunoscut de peste 40 de ani în
formularea și producția de lichide de transfer termic,
își continuă angajamentele față de mediu cu gama
Greenway® Neo N.

Biodegradabil

Energie neregenerabilă (MJ / kg)

Alternativa de înaltă performanță,
pe bază de plante, la lichidele de transfer
termic (antigelurile) convenționale

O gamă concepută
pentru o siguranță optimă

Caracteristicile
specifice ale
Greenway® Neo N

Fabricarea

Greenway® Neo N : o gamă
de lichide de transfer termic
(antigel) din surse vegetale
care sunt şi mai eficiente

Vâscozitate scăzută
a Greenway® Neo N oferă
performanțe mai bune:

1200
1000

Greenway® Neo N
Friogel® Neo

800

Consum redus de energie prin
îmbunătățirea eficienței energetice.

600

Proiectare cu costuri mai mici, folosind
pompe mai mici și diametre reduse ale
conductelor.

400
200
-50

- 40

-30

-20

-1 0

0

10

20

30

O reducere a nivelului de zgomot al
pompelor.

Température
(°C)(°C)
Temperatura
* În cazul contactului cu un lichid de transfer termic, chiar și cu unul înregistrat conform NSF HT1, alimentele nu pot fi vândute.
* Toate fișele de securitate ale produselor Climalife sunt disponibile pe quickfds.com
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Ideal pentru aplicații alimentare și industriale

Inhibitori hibrizi
puternici
Lichidele de transfer de termic Greenway Neo N sunt formulate
cu 1,3-propandiol pe bază vegetală.
®

Producție bazată pe biotehnologie

Plantele sunt recoltate, fermentate și rafinate pentru a produce
1,3 propandiol biologic.

+

Departamentul de cercetare și dezvoltat Climalife a elaborat formule adaptate siguranței
profesioniștilor și utilizatorilor. Greenway® Neo N este singurul lichid de transfer termic pe bază
de 1,3-propandiol înregistrat la NSF HT1.

Formulă anticorozivă H-OAT (acizi
carboxilici neutralizați) fără nitriți
sau amine.
Protecție excelentă împotriva
coroziunii (testată conform ASTM
D1384).

Nonfood Compounds
(HT1)

Bacteriostatic

=

O amprentă de mediu redusă

Producția de 1,3-propandiol biologic consumă mai puțină energie și
emite mai puțin CO2 la fabricarea sa decât MPG sau 1,3-propandiolul
sintetizat chimic.

Evaluarea impactului global asupra mediului prin analiza
ciclului de viață în toate fazele de viață ale 1,3-propandiolului
biologic până la sfârșitul producției.

6 Greenway® Neo N
Formula
previne dezvoltarea bacteriilor și
5
evită apariția mucegaiurilor,
ciupercilor
4 sau algelor care modifică
fluxul și schimbul de căldură în
rețele (bacteriostatic
în conformitate
3
cu standardul internațional ISO
3,75
11930).2

100

2,18
Ideal1pentru
încălzirea prin
pardoseală sau radiatoare, unde
reduce0colmatarea care limitează
debitul
și eficiența instalației.
1.2 PROPANEDIOL BIO SOURCÉ
MONO PROPYLÈNE GLYCOL

103,6

80
60
40

Greenway® Neo N este înregistrat de
NSF International (National Sanitation
Foundation) pentru utilizarea în sistemele
de refrigerare secundare, în cazul în care
poate exista riscul de contact accidental
cu produse alimentare.*
Nu este toxic și compoziția sa îndeplinește
criteriile NSF şi pe cele ale Food and Drug
Administration (Administraţiei Alimentare
şi a Medicamentelor - FDA).

120
Énergie non renouvelable (MJ / kg)

+

63,9

20
0
1.2 PROPANEDIOL BIO SOURCÉ

MONO PROPYLÈNE GLYCOL

Vâscozitatea Greenway Neo N:

Acest lichid de transfer termic are o vâscozitate mai mică decât
MPG-urile și poate fi utilizat la temperaturi foarte scăzute, ceea
ce nu se poate obține cu MPG-urile.

Emisiile de GES (kg echivalent CO2 / kg)

Compoziția lichdului de transfer termic pe bază
vegetală Greenway® Neo, care a fost populară pe
piață încă din 2010, a fost reînnoită.

Greenway® Neo N
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MONOPROPILENGLICOL

Emisii de CO2: cu 41,8% mai mici în
comparație cu monopropilenglicolul

Greenway Neo N

Compararea
vâscozității
în funcție
detempérature
temperatură
Comparatif
de viscosité
en fonction
de la

1,3 PROPANDIOL DIN SURSE
BIOLOGICE

MONOPROPILENGLICOL

Consumul de energie neregenerabilă: Cu 41% mai
puțin în comparație cu monopropilenglicolul

Comparatif de viscosité en fonction de la température

Viscosité cinématique (cSt)

O formulă refăcută și din ce în ce mai
eficientă

Ideal pentru sistemele
geotermice.

Vâscozitatea cinematică (cSt)

Prin această gamă, Climalife oferă o alternativă
tehnologică și ecologică la antigelurile tradiționale
pe bază de monopropilenglicol (MPG) provenite din
industria petrochimică și utilizate în principal în
industria alimentară, a construcțiilor și a energiei.

Gama Greenway® Neo N a fost dezvoltată pentru a fi utilizată într-o varietate de industrii și aplicații.
Lichidul de transfer termic (antigelul) trebuie selectat în funcție de aplicație, de temperatura de funcționare și de protecția
necesară.

Reducerea riscului de poluare a
solului în cazul unei scurgeri.

Émissions de GES (kg d’équivalent CO2 / kg)

Climalife, specialist recunoscut de peste 40 de ani în
formularea și producția de lichide de transfer termic,
își continuă angajamentele față de mediu cu gama
Greenway® Neo N.

Biodegradabil

Energie neregenerabilă (MJ / kg)

Alternativa de înaltă performanță,
pe bază de plante, la lichidele de transfer
termic (antigelurile) convenționale

O gamă concepută
pentru o siguranță optimă

Caracteristicile
specifice ale
Greenway® Neo N

Fabricarea

Greenway® Neo N : o gamă
de lichide de transfer termic
(antigel) din surse vegetale
care sunt şi mai eficiente

Vâscozitate scăzută
a Greenway® Neo N oferă
performanțe mai bune:

1200
1000

Greenway® Neo N
Friogel® Neo

800

Consum redus de energie prin
îmbunătățirea eficienței energetice.

600

Proiectare cu costuri mai mici, folosind
pompe mai mici și diametre reduse ale
conductelor.

400
200
-50

- 40

-30

-20

-1 0

0

10

20

30

O reducere a nivelului de zgomot al
pompelor.

Température
(°C)(°C)
Temperatura
* În cazul contactului cu un lichid de transfer termic, chiar și cu unul înregistrat conform NSF HT1, alimentele nu pot fi vândute.
* Toate fișele de securitate ale produselor Climalife sunt disponibile pe quickfds.com
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Gama Greenway® Neo N, un produs
pentru fiecare aplicație

Acest lichid de transfer termic (antigel) este perfect adaptat
pentru aplicațiile cu pompe de căldură geotermale și de aer/apă,
sisteme de încălzire, aer condiționat și producerea de apă caldă
menajeră.

Domeniu de funcționare
Industrii

Biodegradabil,
reduce riscul
de poluare a
solului în cazul
unei scurgeri
accidentale.

Domeniu de aplicare

Pentru sistemele de panouri solare termice (colectoare plate
sau cu tuburi vidate).

Crește durata de viață a instalației:
Greenway® Neo Solar N este ideal pentru sistemele care se
confruntă cu perioade de întrerupere a funcționării sau cu
stagnarea lichidului de transfer termic (antigel) din panouri solare
la temperaturi foarte ridicate.
Spre deosebire de lichidele de transfer termic pe bază de MPG, unde
degradarea accelerată apare la 130°C, Greenway® Neo Solar N
evită blocarea și colmatarea sistemelor.
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Greenway® Neo
Solar N

-50°C <--> +180°C

-20°C <--> +180°C

-30°C <--> +200°C

agroalimentară

construcții și energie

construcții și energie

refrigerare

aer condiționat, încălzire
și apă caldă

încălzire
și apă caldă menajeră

sursă vegetală - 1,3 propandiol

Aspectul de mediu

resursă regenerabilă - biodegradabilă
non-toxic, NSF HT1

Protecție metalică

Ambele lichide de transfer termic
conțin un agent amar pentru a
limita riscurile asociate cu ingestia
neintenționată în cazul unei scurgeri
accidentale în sistemul de apă
sanitară.
Acestea sunt conforme cu
reglementările din anumite state
membre ale UE pentru produsele
utilizate în instalațiile de tratare
termică a apei destinate consumului
uman (de exemplu, decretul francez
din 14 ianuarie 2019).

Stabil la temperaturi ridicate:
Greenway® Neo Solar N este potrivit pentru circuitele primare ale
sistemelor de încălzire și apă caldă, unde panourile solare termice
sunt supuse la temperaturi ridicate. Rămâne stabil până la 200°C.

Greenway® Neo
Heat Pump N

Baza de formulare

Securitate

Greenway® Neo Solar N

Greenway® Neo N

Vâscozitate în comparație
cu monopropilenglicol

conține un agent amar, în conformitate cu reglementările
anumitor state membre ale UE
inhibitori hibrizi de înaltă performanță

foarte scăzută*

scăzută

Preparare

pentru a fi diluat și gata de utilizare

Ambalare

20 L, 210 L, 1000 Kg, vrac

* A se vedea curba de vâscozitate în interiorul broșurii.
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Gama Greenway® Neo N, un produs
pentru fiecare aplicație

Acest lichid de transfer termic (antigel) este perfect adaptat
pentru aplicațiile cu pompe de căldură geotermale și de aer/apă,
sisteme de încălzire, aer condiționat și producerea de apă caldă
menajeră.

Domeniu de funcționare
Industrii

Biodegradabil,
reduce riscul
de poluare a
solului în cazul
unei scurgeri
accidentale.

Domeniu de aplicare

Pentru sistemele de panouri solare termice (colectoare plate
sau cu tuburi vidate).

Crește durata de viață a instalației:
Greenway® Neo Solar N este ideal pentru sistemele care se
confruntă cu perioade de întrerupere a funcționării sau cu
stagnarea lichidului de transfer termic (antigel) din panouri solare
la temperaturi foarte ridicate.
Spre deosebire de lichidele de transfer termic pe bază de MPG, unde
degradarea accelerată apare la 130°C, Greenway® Neo Solar N
evită blocarea și colmatarea sistemelor.
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Greenway® Neo
Solar N

-50°C <--> +180°C

-20°C <--> +180°C

-30°C <--> +200°C

agroalimentară

construcții și energie

construcții și energie

refrigerare

aer condiționat, încălzire
și apă caldă

încălzire
și apă caldă menajeră

sursă vegetală - 1,3 propandiol

Aspectul de mediu

resursă regenerabilă - biodegradabilă
non-toxic, NSF HT1

Protecție metalică

Ambele lichide de transfer termic
conțin un agent amar pentru a
limita riscurile asociate cu ingestia
neintenționată în cazul unei scurgeri
accidentale în sistemul de apă
sanitară.
Acestea sunt conforme cu
reglementările din anumite state
membre ale UE pentru produsele
utilizate în instalațiile de tratare
termică a apei destinate consumului
uman (de exemplu, decretul francez
din 14 ianuarie 2019).

Stabil la temperaturi ridicate:
Greenway® Neo Solar N este potrivit pentru circuitele primare ale
sistemelor de încălzire și apă caldă, unde panourile solare termice
sunt supuse la temperaturi ridicate. Rămâne stabil până la 200°C.

Greenway® Neo
Heat Pump N

Baza de formulare

Securitate

Greenway® Neo Solar N

Greenway® Neo N

Vâscozitate în comparație
cu monopropilenglicol

conține un agent amar, în conformitate cu reglementările
anumitor state membre ale UE
inhibitori hibrizi de înaltă performanță

foarte scăzută*

scăzută

Preparare

pentru a fi diluat și gata de utilizare

Ambalare

20 L, 210 L, 1000 Kg, vrac

* A se vedea curba de vâscozitate în interiorul broșurii.
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