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SPECIFICAȚII COMERCIALE GARANTATE 

 
 

CARACTERISTICI STANDARD * VALOARE LIMITĂ 

Compoziţie 
- R-1234ze 
- R-227ea 

 
91,1 % (+0,1% -2 %) 
 8,9 % (+2% -0,1%) 
 

Puritate  99,5 % greutate 

Conţinut de apă  10 ppm greutate 

Aciditate totală (HCL)  1 ppm greutate 

Conţinut necondensabil (fază gazoasă)  1,5 % volum 

* date producător 

 
APLICAŢII PRINCIPALE  

 
R-515B este un amestec azeotropic neinflamabil pe bază de hidrofluorocarbon (HFC) și 
hidrofluoro-olefină (HFO). Este destinat aplicațiilor de climatizare, chillere, pompe de căldură 
inclusiv pentru aplicații cu temperaturi ridicate ale mediului. 
Poate fi utilizat în sisteme de expansiune directă și inundate. 
 

ULEIURI  
 
Folosiți un ulei poliester (POE). 
Consultați Climalife pentru a selecta uleiul corespunzător refrigerantului respectiv. 
 
 

PRECAUŢII ÎN UTILIZARE   
 
Consultați Fișa cu date de securitate *. 
 
 

REGLEMENTARE 
 
Utilizarea și punerea în aplicare a R-515B sunt reglementate de regulamentul european nr. 
517/2014. 
Recuperarea R-515B este obligatorie în conformitate cu Regulamentul European nr. 
517/2014. 
(Consultați reglementările în vigoare în fiecare țară) 
* Găsiți fișele cu date de securitate (FDS) direct pe site-ul nostru www.climalife.dehon.com 
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                 Pentru informații suplimentare, consultați site-ul nostru web: 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

  

Informațiile din această fioaie de produs sunt rezultatul studiilor și al experienței noastre. Acestea sunt date cu bună credință, dar nu pot în niciun caz să constituie o garanție din partea noastră și nici nu  
asumarea responsabilităţii, în special în cazul încălcării drepturilor terților sau în cazul în care utilizatorii produselor noastre nu respectă reglementările în vigoare. cu privire la ele. 

 

 

 
PROPRIETĂŢILE FISICO-CHIMICE ALE R-515B 
 
 

Masa molară g/mol 117,5 

Punct de fuziune °C N/A 

Punct de fierbere (sub 1,013 bar) °C -18,80 

Temperatura de alunecare sub 1,013 bar K 0 

Densitatea lichidului saturat la 25°C kg/m3 1181 

Densitatea aburului până la punctul de fierbere kg/m3 5,875 

Presiunea vaporilor la:    

25°C 
bar 

4,95 

50°C 9,91 

Temperatura critică °C 108,88 

Presiune critică bar 35,84 

Densitate critică kg/m3 492 

Căldură latentă de vaporizare la punctul de 
fierbere 

kJ/kg 189,97 

Conductivitatea termică la 25 ° C     

Lichid 
W/m.K 

0,073 

Abur sub 1,013 bar 0,014 

Presiunea de suprafaţă la 25 ° C 10-3N/m 8,76 

Vâscozitate la 25 ° C     

Lichid 
10-3 Pa.s 

0,193 

Abur sub 1.013 bar 0,012 

Căldură specifică la 25 ° C     

Lichid 
kJ/(kg.K) 

1,367 

Abur sub 1.013 bar 0,882 

Raport Cp / Cv la 25 ° C sub 1.013 bar   1,099 

Inflamabilitate în aer   Neinflamabil 

Punct de aprindere    Nici unul 

Clasificare   
 

ASHRAE 
NF-EN 378             

A1 
A1 

Potențial de epuizare a stratului de ozon (ODP)   0 

GWP 
Conform IPCC-AR4 

Conform IPCC-AR5 
293 
299  

 
Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau vânzările Climalife. De asemenea, în 
cazul în care sistemul de refrigerare pe care doriți să îl instalați nu pare să corespundă unui 
caz obișnuit, vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi sfaturi și sfaturi. 
 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

