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Limitări de încărcătură și analiza riscurilor
Este important să fie respectate instrucțiunile fabricanților de echipamente, standardele și reglementările 
de securitate naționale și europene, precum și codurile de construcție adecvate. Printre altele, în Uniunea 
Europeană este autorizată în mod explicit utilizarea unei analize specifice a riscurilor, pentru a stabili 
încărcăturile adecvate de refrigeranți. 

Standardul de securitate de utilizare generală: ISO 5149 / EN 378 („sisteme de refrigerare,  
climatizare și pompe de căldură”)
Clasa de inflamabilitate 2L este integrată în diverse standarde internaționale, precum și în 
standardul european EN 378, care descrie măsurile obligatorii pentru utilizarea în deplină securitate 
de refrigeranți 2L. Acest standard prevede limitări de încărcătură mai ridicate în sisteme pentru 
refrigeranții 2L, din cauza riscului mai scăzut de inflamabilitate în raport cu refrigeranții din clasele 2 și 3.

Standardul de securitate a aparatelor: IEC / EN 60335-2-89
Este vorba despre un standard de produs care acoperă aparatele de refrigerare comerciale. Acesta 
furnizează recomandări pentru componentele electrice, precum și limitările de încărcătură ale 
refrigeranților. De asemenea, acesta descrie condițiile de utilizare a încărcăturilor mai ridicate,  
îndeosebi procesele de analiză a riscurilor de urmărit.

Comparații ale alternativelor și limitărilor de încărcătură
În standardele ISO 5149 și EN 378, încărcătura maximă de refrigerant este calculată în funcție de 
amplasamentul sistemului, de tipul de ocupare și de clasa de securitate a refrigerantului. Tabelul 1 
indică încărcăturile maxime de refrigerant care pot fi utilizate fără constrângeri de dimensiuni ale 
încăperii. De exemplu, încărcătura maximă de Solstice L40X (R-455A) este de 17 ori mai ridicată decât 
cea a propanului. Utilizând Solstice L40X (R-455A) într-un spațiu public și ținând seama de dimensiunile 
minime ale încăperii, pot fi utilizate încărcături mai mari de refrigerant, așa cum se ilustrează în figura 1. 
Pot fi utilizate încărcături chiar mai mari de Solstice L40X, în funcție de dimensiunea încăperii și de 
măsurile suplimentare de reducere a riscurilor.

Sfaturi de utilizare în sisteme
Honeywell poate furniza recomandări detaliate pentru utilizarea Solstice L40X (R-455A) în diferite tipuri 
de sisteme, în special pentru încărcătura refrigerantului, precum și pentru optimizarea reglajelor. 
Întrucât îmbunătățirea coeficientului COP în sisteme este o tendință comună în acest sector, recomandăm 
optimizarea sistemelor prin încărcarea lor corectă, minimizând supraîncărcarea și reducând scurgerile. 
Fabricanții de componente pot să furnizeze mai multe sfaturi și informații. 

Figura 1 Tabelul 1
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57,7 kg

16,8 kg

2,6 kg (Fără suprafață minimă a încăperii pentru mai puțin de 2,6 kg)

+ două măsuri suplimentare 
(supape de securitate, 
alarme, ventilație)

+ o măsură suplimentară 
(supape de securitate, 
alarme, ventilație)

+ cerinţe de construcție  
(amplasament clasa II)

Sistem standard

Încărcătura maximă de refrigerant fără 
condiție de suprafață minimă a încăperii

Solstice L40X (R-455A) 2,60 kg 
Propan (R-290) 0,15 kg



THE POWER OF CONNECTED
Refrigerants

Refrigerarea la temperatură 
scăzută și medie cu Solstice® L40X 
(R-455A)
Soluția pe termen lung pentru grupurile de condensare, 
grupurile pe buclă de apă și sistemele închise ermetic

Solstice® L40X



Aplicații
Solstice® L40X (R-455A) este un refrigerant optim, peren și conform cu reglementarea F-Gaz,  
destinat unor aplicații precum:

• Grupurile de condensare
• Sistemele de grupuri pe buclă de apă pentru magazinele cu suprafață mică
• Aparatele închise ermetic (la temperatură scăzută și medie)
• Sistemele de refrigerare monobloc
• Serviciile de catering și bucătăriile colective
• Temperaturi scăzute de refrigerare pentru sistemele în cascadă

Cu un potențial de încălzire globală (GWP) de numai 146, un risc scăzut de inflamabilitate (a se vedea 
„Securitate și inflamabilitate”), un randament energetic ridicat, o temperatură critică ridicată și o presiune 
critică slabă, Solstice L40X (R-455A) este totodată o alegere potențială pentru alte aplicații, cum ar fi sistemele 
frigorifice, pompele de căldură sau transportul refrigerat. Solstice L40X (R-455A) a fost deja adoptat de 
fabricanți de componente și de reputați tehnicieni în refrigerare și se adaugă referințe noi în fiecare zi.

Utilizând Solstice L40X (R-455A), operatorii, fabricanții de echipamente și tehnicienii specializați în 
refrigerare beneficiază de următoarele avantaje:
• Eficacitate îmbunătățită în raport cu R-404A, cu o capacitate comparabilă
•  Risc scăzut de inflamabilitate (a se vedea „Securitate și inflamabilitate”), astfel că poate fi utilizat în 

încărcături mai ridicate decât hidrocarburile și poate acoperi plaje de capacitate mai largi, ceea ce reduce 
numărul de circuite de construit

•  Posibilitatea de a utiliza Solstice L40X (R-455A) pentru toate aplicațiile de transfer de căldură în magazine  
sau în unitățile de producție (refrigerare negativă și pozitivă, recuperare de căldură, climatizare, încălzire  
și apă caldă), făcând posibilă conceperea de noi arhitecturi de sisteme cu eficiență ecologică

Principalele caracteristici ale Solstice L40X (R-455A)
Refrigerantul  Solstice L40X (R-455A) este un amestec zeotrop, ușor inflamabil 
(A2L), conceput ca alternativă pentru noile instalații cu temperatură joasă, 
medie și înaltă. Datorită indicelui său GWP scăzut, de numai 146 (IPCC AR5), 
acesta este o soluție pe termen lung conformă cu reglementarea F-Gaz. Acest 
refrigerant furnizează o capacitate apropiată de cea asigurată de R-404A, 
o plajă de aplicare similară cu cea a propanului și un randament energetic 
ridicat.

•  GWP de 146 (IPCC AR5) / 148 (IPCC AR4)
• Refrigerant A2L cu risc scăzut de inflamabilitate
• Eficacitate ridicată, temperatură critică înaltă și o presiune critică scăzută
• Temperatură scăzută de refulare, similară cu cea a R-404A / R-507
•  Un debit masic cu 30% mai scăzut decât cel al R-404A / R-507 facilitează 

realizarea de sisteme mai compacte



Securitate și inflamabilitate
Conform normei ASHRAE 34 / ISO 817, Solstice 
L40X (R-455A) este clasificat în grupa de securitate 
A2L (ușor inflamabil). Acest refrigerant poate fi 
utilizat în deplină securitate, datorită riscului său 
scăzut de inflamabilitate:
•  Acesta prezintă o limită inferioară de 

inflamabilitate (LII) relativ ridicată, de 11,8% 
(431 gr/m3). Este vorba despre concentrația 
minimă de produs care trebuie să fie atinsă în 
aer pentru a rezulta un amestec gazos potențial 
inflamabil (și numai dacă celelalte condiții 
asociate sunt atinse simultan). Această limită 
este de 10 ori mai mare decât LII a propanului.

•  Limita sa superioară de inflamabilitate (LSI)  
este de 12,9% (462 gr/m3). Aceasta înseamnă 
că plaja de concentrație potențial inflamabilă 
(diferența între LII și LSI) este de doar 1,1%.  
Dacă un amestec gazos de Solstice L40X 
(R-455A) și de aer s-ar aprinde, compoziția 
amestecului s-ar schimba imediat și concentrația 
de refrigerant ar ieși din plaja de inflamabilitate. 
Aceasta este o proprietate de securitate 
intrinsecă, bazată pe caracteristicile specifice  
ale Solstice L40X (R-455A).

•  Energia minimă de inflamare (EMI), necesară 
pentru ca un amestec potențial inflamabil să 
creeze o flacără, este ridicată (317 mJ), de peste 
1.000 de ori mai mare decât cea a propanului.

•  Dacă s-ar crea o flacără cu un amestec de 
Solstice L40X (R-455A) și de aer, viteza de ardere 
este scăzută, de sub 1,5 cm/s. Căldura de ardere 
este de asemenea foarte scăzută, la 10,2 MJ/kg.

Toate caracteristicile specifice inventariate mai sus 
arată că Solstice L40X (R-455A) poate fi utilizat în 
deplină securitate în sistemele de refrigerare.

Schimbarea de temperatură
În timpul dezvoltării refrigeranților zeotropi care 
prezintă atât o inflamabilitate scăzută, performanțe 
ridicate, cât și un GWP scăzut, schimbarea de 
temperatură este un compromis care trebuie luat 
în considerare pentru conceperea sistemelor. 
Amestecurile zeotrope sunt utilizate de mai mulți 
ani. Schimbătoarele de căldură pot fi concepute 
pentru a valorifica schimbarea de temperatură, 
printr-o configurare optimizată a debitului.

Potrivit unui studiu științific recent, compoziția 
Solstice L40X (R-455A) rămâne foarte stabilă  
într-un sistem, chiar și în caz de scurgeri.
 
Exemplu:
•  Temperatura medie de evaporare: -10 °C
• Temperatura medie de condensare: +45 °C
• Subrăcire: 0 K
• Schimbare de căldură în evaporator: 6,3 K 

Caracteristici de inflamabilitate ale Solstice L40X (R-455A)

Limita superioară de inflamabilitate (LSI) 12,9% / 0,462 kg/m3

Limita inferioară de inflamabilitate (LII, bazată pe WCF) 11,8% / 0,431 kg/m3

Energia minimă de inflamare 317-331 mJ
Temperatura de autoinflamare 473-477 °C
Căldura de ardere 10,2 MJ/kg
Viteza de ardere fundamentală <1,5 cm/sec.


