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A partir du  01.01.2015 : interdiction 
totale d’utiliser des HCFC en Euro-
pe.

Een worst case scenario…
Waar gaat het in uw bedrijf mis als u nu 
geen actie onderneemt?

Stelt u zich voor dat de koelsystemen uitval-
len door het gebrek aan R-22. Geen aircon-
ditioning in de kantoren, oververhitte servers, 
de levensmiddelenindustrie tot stilstand 
gekomen, opslagmagazijnen gesloten, enz. 
Denk daar nog de ziekenhuizen en andere 
gezondheidsinstellingen die lamgelegd zijn 
bij, en u heeft een onthutsend beeld van po-
tentiële ontwrichting!

22 september 2009: D-100 voor het ver-
bod op hydro chloor fluor koolwaterstoffen 
(HCFK’s).
Een bladzijde in de geschiedenis van profes-
sionals in koelsystemen en airconditioning 
wordt omgeslagen.

Vanaf 1 januari 2010 zal het gebruik van 
HCFK’s, puur of als bestanddeel verboden 
zijn. Alleen gerecycleerde of geregenereerde 
HCFK’s kunnen dan nog, tot 2014, gebruikt 
worden voor het behoud of onderhoud van 
systemen.
De hoeveelheid R-22 die op dit moment in 
Europa in gebruik is, wordt geschat op +/- 
100 000 ton. We weten dat de voorziene hoe-
veelheid R-22 die we vanaf dit moment kun-
nen gaan hergebruiken lang niet genoeg zal 
zijn om in de bestaande behoefte te voorzien. 
Het is daarom, meer dan ooit, belangrijk dat 
we deze koelvloeistof vervangen.

Sinds 2007 maakt Climalife u al bewust van 
deze problematiek en helpt u in uw keuze 
voor mogelijke oplossingen, die kunnen be-
staan uit het ombouwen van een installatie, 
een gedeeltelijke vernieuwing of de regene-
ratie van de R-22.
Blijft nog de vraag of er genoeg mensenhan-
den beschikbaar zullen zijn om deze oplos-
singen uit te voeren.
Minimaliseer de risico’s en onderneem nu ac-
tie! Niets doen is niet langer een optie.

Climalife Contact, het eerste Europese ma-
gazine bestemd voor professionals in ther-
mische installaties, schetst u de stand van 
zaken met betrekking tot het einde van de 
HCFK’s. Al lezend vindt u de geldende regel-
geving, concrete praktijkvoorbeelden, actu-
ele evenementen en meer.

Veel leesplezier!

Alain Lelièvre-Damit
Coördinator Climalife Europe

HOOFDARTIKEL

K
rachtens de Verordening (EG) Nr. 
2037/ 2000 betreffende ozonaf-
brekende stoffen, gepubliceerd 
in het Europese Gemeenschaps-

blad van 29 juni 2000, is “vanaf 1 januari 2010 
het gebruik van virgin hydrochloorfluorkool-
waterstoffen verboden bij het onderhoud en 
herstelling van momenteel reeds bestaande 
koel- en airconditioninginstallaties; alle hydro-
chloorfluorkoolwaterstoffen worden verboden 
vanaf 1 januari 2015”.

Belangrijke nieuwe  
ontwikkelingen! 

Het Europese Parlement en de Raad van de 
Europese Unie hebben voornoemde verorde-
ning (EG) Nr. 2037/2000 herzien.

Er zijn met name wijzigingen doorgevoerd in 
verband met gerecycleerde hydrochloorfluor-
koolwaterstoffen. De wederverkoop van deze 
stoffen wordt verboden en gerecycleerde 
HCFK’s mogen enkel nog worden gebruikt 
wanneer ze werden gerecupereerd uit koel- en 
airconditioninginstallaties en uitsluitend door 
het bedrijf dat de recuperatie heeft uitgevoerd 
of hiertoe opdracht heeft gegeven.

Zodra deze nieuwe regelgeving wordt gepubli-
ceerd in het officiële Europese Gemeenschaps-
blad zullen wij u hierover verder informeren.

Wilt u meer weten over de geldende regelgeving: 
www.climalife.dehon.com

R-22, R-402A, R-402B, R-403B,
R-408A, R-409A, R-409B,...

1 januari 2010: verbod op het gebruik 

van virgin HCFK’s.

Van 01.01.2010 tot en met 
31.12.2014: uitsluitend gerecycleerde 

of geregenereerde HCFK’s zijn toege-

staan bij het onderhoud of herstelling 

van bestaande installaties.

Het betreft voornamelijk
de volgende producten:

Regelgeving

Het einde  
van de HCFK’s: de  
einddatum nadert!
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Vanaf 01.01.2015:
totaal verbod op het gebruik 
van HCFK’s in Europa.

Hongarije

Scepsis over het einde  
van HCFK’s in 2010

Ondanks intensieve communicatie over dit on-
derwerp, denken de Hongaarse installateurs 
van koelinstallaties dat R-22 ook na 2010 be-
schikbaar zal blijven.

Vanwaar deze houding?

“Dat komt vooral doordat het stopzetten van 
het gebruik van R-22 veel overeenkomsten 
heeft met het einde van het gebruik van R-12 
eind jaren ’90” vertelt Laszlo Szalay Nagy, com-
mercieel directeur van de Hongaarse Climalife-
vestiging.

“In die tijd had het stopzetten van het gebruik 
van CFK weinig impact op de Hongaarse 
markt, professionals konden zonder enige 
moeite R-12 van buiten de Europese Gemeen-
schap betrekken.”

Maar met HCFK’s is dat anders! 
“De regelgeving gaat voor alle Europese landen, 
dus ook voor Hongarije, tegelijkertijd in.” Het is 
vrijwel ondenkbaar dat er nog gerecycleerde 
R-22 geïmporteerd kan worden, verschillende 
Europese landen hebben al een gebrek aan ge-
recycleerde producten aangekondigd.

Het gedeelte gerecycleerde R-22 dat op dit 
moment beschikbaar is voor het bestaande 
machinepark wordt geschat op maar 10 tot 
15% van de benodigde hoeveelheid.
De bedrijfstakken waarvoor koeling onmisbaar 
is lopen het risico als eerste slachtoffer te wor-
den van de scepsis van de Hongaarse instal-
lateurs! 



De recuperatiemachine moet 
voldoen aan de EN 35-421 norm. 
Deze norm verschaft vergelij-
kende en objectieve informatie 
over de op de markt verkrijgbare 
apparatuur.
Recuperatiegroepen moeten een volledige re-
cuperatie van de koelvloeistof mogelijk maken 
(een lagedruk pressostaat laat toe dat de ma-
chine op ongeveer 0,5 bar absoluut afslaat).
Ze zijn uitgerust met een automatische afvoer 
van resterenend koudemiddel aan het einde 
van de operatie (meestal handmatig) om het 
restvolume aan koudemiddel in de recupera-
tie-unit zelf te minimaliseren. Het volstaat de 
kraan van de recuperatiefles dicht te draaien 
voordat men de transfermachine afkoppelt. 
Ook voor de recuperatie van hoge-
druk koudemiddelen (zoals bijvoorbeeld 
R-410A) moet de koeltechnieker aan-
gepaste oplossingen kunnen bieden. 
Voor zeer hogedruk koudemiddelen zoals 
R-23 en R-508B bestaan er evenwel geen 
standaard recuperatiegroepen. Hiervoor is de 
inzet van een hogedruk pomp (tot 250 bar 
werkdruk) aangewezen.

De recuperatiecilinders zijn 
slechts bestand tegen een wel-
bepaalde werkdruk, namelijk 33 tot 47 
bar voor normale koudemiddelen en 250 bar 
(smeedstalen cilinders zoals voor industriële  
gassen zoals O2, N2…..) voor zeer hogedruk 
koudemiddelen (R-23, R-508B). 
Er bestaan 2 types reclaimcilinders bij Clima-
life, recuperatie- en transfercilinders.
• De recuperatiecilinders worden gebruikt 
voor recuperatie en afvoer van koudemiddel. 
Ze worden productvrij gemaakt en gevacu-
meerd waarna ze naar de klant verzonden 
worden. 
• De transfercilinders, waarvan er minder 
in gebruik zijn, worden uitsluitend gebruikt bij 
herstellings- of onderhoudswerkzaamheden.  
Zij worden extra inwendig gereinigd vooraleer 
ze naar de klant verzonden worden. Dit om 
iedere contaminatie van het recupereerde kou-
demiddel te voorkomen.
Al onze reclaimrecipiënten zijn uitgerust 
met dubbele kranen (gas/vloeistof)  om alle 
verschillende recuperatiemethoden zoals 
hierna besproken toe te laten.

Recuperatie:
keuzemogelijkheden, 

H
oe koudemiddelen recupereren 
is een pertinente vraag voor alle  
Europese bedrijven actief in de sec-
tor van  koeling en klimaatbeheer-

sing die zich willen houden aan de  vigerende 
reglementeringen terzake.

Momenteel is deze vraag zelfs heel actueel, 
met name bij de recuperatie van R-22, on-
geacht de inhoud van de installatie of de 
reden van het recupereren (reparatie/onder-
houd, aanpassingen aan de installatie, vervan-
ging door een ander  koudemiddel, end-of-life 
ontmanteling).
Iedere overtreding van de bestaande regle-

mentering kan met onmiddelijke ingang de in-
trekking van de certificatie van de operator die 
zich niet aan de regels houdt, betekenen.

Voor de recuperatie van koudemiddel uit een 
installatie mag een operator enkel daartoe ge-
kwalificeerd personeel inschakelen. Dit perso-
neel moet weten hoe te handelen bij recupera-
tieverrichtingen. In dit artikel  verneemt u meer 
over de methodes en de voorzorgsmaatrege-
len die bij recuperatie-activiteiten dienen ge-
nomen te worden alsook over de risico’s voor 
zowel degene die de technische  handelingen 
uitvoert als alle andere personen die erbij be-
trokken zijn.

Deze methode is enkel geschikt voor kleinere installaties die 
niet uitgerust zijn met een vloeistofvat. De methode is ook 

geschikt de recuperatie van de gasfase van een groter systeem na-
dat de vloeistoffase met een andere methode werd gerecupereerd. 

Recuperatiemethoden 
Recuperatie via gasfase:

Dossier

De goede 
keuzes maken 
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Recuperatie unit XLT

methodes en te nemen voorzorgsmaatregelen
Door Serge François, Consultant Technische Toepassingen Climalife

Bij deze recuperatiemethode treedt er een aanzienlijke warmte ontwikkeling op in de gebruikte recu-
peratiecilinder. Het is echter mogelijk om deze warmte voor een deel af te voeren en zo de tempera-
tuur van de recuperatiecilinders lager te houden. Dit wordt bereikt door een flexibel aan te leggen 
tussen de gasfase-uitgang op de recuperatiecilinder en de zuigaansluiting van de recuperatiemachine 
waardoor de recuperatiecilinder minder zal opwarmen tijdens het recupereren. De flexibele leiding 
moet wel voorzien zijn van een restrictie of een kraantje  om regeling van het gasdebiet toe te laten.

KRAAN
DAMPFASEKRAAN

VLOEISTOFFASE

Te ledigen
installatie

Kijkglas

Compressor



De aard van het te recupereren koudemiddel 
moet bekend zijn aangezien ieder type koude-
middel een verschillend  druk-temperatuur ge-
drag vertoont.

Wij stellen recuperatiecilinders met een 
dubbele kraan ter beschikking die voor-
zien zijn van een veiligheidsventiel aan-
gepast aan de werkdruk van de cilinder
33  bar of meer voor vloeistoffen met lage 
druk, zoals de R-134a, de R-22,
36 bar voor  R-407C, R-404A, R-507, 
R-427A, R-422D, R-417,
45 bar of meer voor R-410A.

Voor zeer hogedruk cilinders zijn er alleen enkele 
fase kranen ter beschikking. Het is zéér belang-
rijk het maximale vulniveau te respecteren (vraag 
Climalife desgevallend om meer informatie).
In ieder geval moet het vulniveau van recupera-
tieverpakkingen steeds gecontroleerd worden 
door middel van weging, dit om geen risico op 
overvulling te lopen.
Standaard hanteren wij een  effectief recupera- 
tievolume van maximaal 80% van het cilinder- 
volume. Door middel  van de dichtheid bij een  

gegeven temperatuur kan hieruit het maxi-
maal vulgewicht berekend worden. Raadpleeg  
Climalife bij de minste twijfel. Hou steeds re-
kening met dit maximale vulvolume van 80%  
omdat het gerecupereerde koudemiddel on-
der bepaalde omstandigheden  belangrijke 
hoeveelheden olie of water kan bevatten. De 
dichtheid van gehalogeneerde koudemiddelen 
is meestal hoger dan 1,2 tot 1,3. Water daaren-
tegen heeft een dichtheid van 1 en olie, afhan-
kelijk van de aard, lager dan 0,8 voor minerale 
oliën en tussen 0,9 tot 1 voor synthetische olie. 
Het is belangrijk om weten dat de theoretische 
vulgraad berekend is op basis van het soortelijk 
volume van virgin koudemiddel, zonder rekening 
te houden met contaminatie door water en/of olie.   
Ook kunnen recuperatierecipiënten die worden 
blootgesteld aan temperaturen boven de  65°C 
scheuren of exploderen waarbij de gevolgen 
zeer ernstig kunnen zijn. (Dergelijke temperatu-
ren worden makkelijk bereikt in de bagageruim-
te van een auto die in de volle zon geparkeerd 
staat)
U dient het gewicht gerecupereerd koudemid-
del dan ook steeds te controleren en de nauw-
keurigheid van de daarbij gebruikte balans ook 
minimaal éénmaal per jaar te laten verifiëren. Let 

er bij het gebruik van recuperatiecontainers op 
dat deze goed horizontaal liggen wanneer u het 
vulniveau op het hoogste punt controleert.

Climalife beschikt over een eigen Technische 
Dienst die voor u dit soort operaties in onderaan-
neming kan uitvoeren. Wij staan ook steeds te 
uwer beschikking voor het uitvoeren van case-
studies en het geven van advies.

Te nemen voorzorgsmaatregelen

Recuperatie via vloeistoffase
Deze wordt uitgevoerd met een pneumatische of elektri-
sche pomp specifiek bestemd voor koelvloeistoffen of met 

een transfer-unit met een vloeistofrecuperatie stand. 

Bescherming van het milieu
is belangrijk. 

Dossier
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Recuperatie onder overdruk
Dit is de snelste methode wanneer relatief  grote hoe-
veelheden koudemiddel gerecupereerd moeten wor-

den. De recuperatiemachine zuigt gasvormig koudemiddel
langs de gaskraan op de recuperatiecilinder aan en perst die 
naar het vloeistofvat van de te ledigen installatie waardoor er daar 
een overdruk ontstaat. Deze overdruk perst de vloeistof vanuit het 
vloeistofvat naar de recuperatiecilinder.
Deze methode (push-pull) is eenvoudig en zeer doeltreffend met 
installaties die voorzien zijn van een vloeistofvat. De transfergroep 
mag echter pas opgestart worden nadat een evenwichtsdruk tus-
sen de te recupereren installatie en recuperatiecilinder bereikt is. 
Dit wordt bekomen door de vloeistofkraan van de gevacumeerde  
recuperatiecilinder eerst te openen  waardoor vloeibaar koudemiddel  
vanuit de te recupereren installatie wordt aangezogen. Het koude-
middel verplaatst zich daardoor naar de recuperatiecilinder tot de 
evenwichtsdruk bereikt wordt, pas dan wordt de recuperatiema-
chine ingeschakeld.
• Recuperatie van koudemiddel bij constante temperatuur via de 
gasfase gaat, met courant op de markt verkrijgbare apparatuur, nor-
maal gesproken tegen een debiet van circa 5kg/uur*.
• Indien de recupertiemachine geschikt is voor recuperatie via de 
vloeistoffase kan het recuperatiedebiet oplopen tot ca 50 kg/uur*
• Bij push/pull is tot 250kg/uur* haalbaar

( * deze waarden zijn louter indicatief, consulteer de documentatie 
van de producent voor de effectieve waarden).

Wanneer ieder zijn 
bijdrage levert, hoe klein 
ook, wordt de uitstoot 
van broeikasgassen 
verminderd.
Werken met koudemid-
del is nooit zonder risico 

wanneer de geldende regels niet strikt 
nageleefd worden: ga steeds methodisch 
te werk en  respecteer alle procedures en 
aanbevelingen. 

KRAAN
DAMPFASE KRAAN

VLOEISTOFFASE

COMPRESSOR

KRAAN
AMONT 

(gesloten)

VLOEI-
STOFRESER-

VOIR

KRAAN
VERTREK VLOEI-
STOF (gesloten)

KRAAN
DAMPFASE

KRAAN
VLOEISTOFFASE

VLOEISTOF- 
RESERVOIR

KRAAN
AMONT 

(gesloten)

KRAAN
VERTREK  

VLOEISTOF 
(gesloten)



Casestudies

Eenheid Koeler 1 Koeler 2

Verdampingsdruk bar 1,4 1,6

Verdampingstemperatuur °C -25 -23

Condensatiedruk bar 15,3 15,8

Condensatietemperatuur °C 35 36

Inkomende Temperatuur Temper® °C -16 -16,5

Uitgaande Temperatuur Temper® °C -19 -20

Geabsorbeerde intensiteit compressor A 55 77

Persgastemperatuur °C 59 68

Hoeveelheid R-422A kg 270 360

Functioneel overzicht van de installatie

Het ombouwen  
van twee  

Om de budgettaire impact van het realiseren van een nieuwe installatie
die een productieproces in de levensmiddelenindustrie voedt te beperken, stelt het bedrijf 
Tec Froid voor om twee vloeistof koelers op R-22 om te bouwen naar R-422A en te her-
gebruiken. Een creatieve oplossing geheel naar tevredenheid van de eindgebruiker.

VoEDiNgSiNDuSTRiE

D
e behoeften van de eindgebruiker 
waren om een koudedrager terug te 
koelen tot -20°C en een koelvermo-
gen van 360 kw te realiseren, en dat 

tegen een zo laag mogelijke investering.
Voor die problematiek gesteld, nam  
Yannick Le Prielle, directeur van het bedrijf 
Tec Froid, specialist in industriële koeling, 
contact op met Climalife om zijn technische 
expertise waar te maken en stelde voor om 
twee bestaande vloeistofkoelers op R-22 te 
hergebruiken.
De twee tweedehands R-22 vloeistofkoelers 
bestonden beide uit twee TRANE semi-herme-
tische zuigercompressoren en een multitubu-
laire warmtewisselaar met directe ontspanning. 
Een, eveneens tweedehandse, verdampings-
condensor en twee nieuwe watercondensoren 

maakten de installatie compleet. Deze laat-
ste twee waren nodig in het proces om 400 
kW energie terug te winnen. Met het verbod 
op HCFK’s dat op 1 januari 2010 van kracht 
wordt bleef de vraag van de R-22 nog onbe-
antwoord.

Met welke vervangende vloeistof konden 
de twee vloeistofkoelers worden uitgerust? 

Rekening houdend met het bestek werd de 
koudedrager Temper® - 30°C, waarvan Cli-
malife distributeur is, gekozen door Tec Froid 
vanwege zijn kwaliteiten voor de gewenste 
toepassing (hoge soortelijke warmte, lage vis-
cositeit en compatibel met het materiaal van 
het circuit). Als vervangingvloeistof werd 
gekozen voor R-422A, dit op basis van de 
thermodynamische studies die gelijktijdig 
werden uitgevoerd door Tec Froid en door 
Pierre-Emmanual Danet, verantwoordelijk 
voor Technische Ondersteuning bij Clima-
life. Een van de voordelen was dat de R-422A 
een direct geabsorbeerd vermogen liet zien 
dat vrijwel gelijk was aan dat van R-22 en lager 
dan dat van R-404A of R-507. De elektrische 
installaties hoefden daarom niet aangepast te 
worden.

De technische berekeningen voorzagen dat de 
Temper®, bij een gewenste verdampingstem-
peratuur van - 24°C en een vertrektempera-
tuur van - 20°C, een verlies van 10 tot 15% 
in koudeproductie zou opleveren in vergelijking 
met de R-22 in dezelfde functioneringsomstan-
digheden. Op basis van de studies 
zouden aanvullende aanpassingen 
moeten plaatsvinden met betrek-
king tot andere bestanddelen om 
de installatie goed te laten functio- 
neren :
•  vervanging van de HD vloeistof-

lijnen.

•  vervanging van de R-22 expan-
tieventielen door R-404A expan-
tieventielen die beter aansluiten 
bij de kenmerken van het voor de 

ombouwoperatie gekozen vloeistof R-422A.

•  vervanging van de minerale olie (MN) door 
een polyolester (POE) om de olie beter terug 
te laten stromen en de uitwisselingscoëffici-
ent van het multibuissysteem te verbeteren.

•  vervanging van de verschillende dichtingen 
door dichtingen die compatibel zijn met 
POE-olie.

De nieuwe inrichting van de installatie is 
een echte financiële troef naar de eindklant 
en maakt het voor TEC FROID mogelijk om 
binnen het opgekregen bestek te opereren.

Het opstarten van de koelers leverde geen en-
kel probleem op en verliep op dezelfde manier 
als bij een koeler die R-404A of R-507 gebruikt 
maar met een vervangingsvloeistof met minder 
GWP, die beter is voor het milieu.
Het temperatuurverloop van de Temper® in de 
warmtewisselaar komt overeen met de ver-
wachtingen en de resultaten van het nieuwe 
productieproces zijn precies gelijk aan de ini-
tiële theoretische berekeningen. 

Deze creatieve ombouwoplossing was  
geheel naar tevredenheid van de klant.

Bedrijf : TEC FROID
Activiteit : Industriële en 
semi-industriële koeling
gevestigd te: Queven (56) - Frankrijk
opgericht in: 2002
Medewerkers : 6 

Afstellen van de installatie door de Tec Froid monteur
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tweedehands vloeistofkoelers



Casestudies

Ombouw van een  
ijswaterinstallatie van 1,2 MW  
in de wijk l’Opéra in Parijs
Zich maar al te goed bewust van het gebrek aan R-22 vanaf 2010, informeert Parabis 
Froid Industriel haar klanten over wat er speelt en dringt er op aan om de ijswaterinstal-
latie die een vooraanstaand kantoorgebouw van 10 000 m² voedt, in 3 stappen om te 
bouwen naar de R-427A. Een vlot uitgevoerd ombouwproject dat past in de milieupoli-
tiek van Icade Eurogem.

I
cade Eurogem en haar afdeling Facility 
Management zijn verantwoordelijk voor het 
beheer van het gebouw Antin Opéra, op 
nummer 66 van de rue d’Antin in Parijs. 

Om in milieupolitiek opzicht goed voorbereid te 
zijn op de toekomst wendde de heer Bakkti, 
de Sitemanager, zich tot Parabis Froid Indus-
triel voor het ombouwen van zijn ijswaterinstal-
latie die zorgt voor een comfortabel klimaat in 
dit gebouw.

De ijswaterinstallatie Climaveneta bestaat uit 
drie circuits elk met een (8 cilinder) Refcomp 
zuigercompressor met een koelvermogen van 
400 kW, totaal dus 1,2 MW. 

Begin 2008 maakte Parabis Froid Industriel, 
vertegenwoordigd door de heer Aubéri Le-
cat, zijn klant Icade Eurogem bewust van het 
risico van gebrek aan R-22. Hij stelde voor 
om de installatie verspreid over 3 tijdstippen 
om te bouwen om hinder voor de gebruikers 
van het pand te voorkomen en kosten van de 
operatie te spreiden. Icade Eurogem nam het 
voorstel aan, “Als we nu actie ondernemen 
verkleinen we de risico’s bij een eventuele 
lekkage” legt Bakkti uit.

De eerste ombouw vond plaats in september 
2008 op circuit 3, de tweede in juni 2009 en de 
derde is gepland voor begin 2010. Terug naar 
de methode van deze vernieuwingsoperatie.

Bedrijf:
PARABIS FROID INDUSTRIEL
Activiteit:
Industriële koelsystemen en aircondi-
tioning
gevestigd te:
La courneuve (93) - Frankrijk
opgericht in: 1974
Medewerkers : 6

Een ombouw-
procedure
in 4 fasen:

DiENSTVERlENiNg

Parabis Froid Industriel noteert 
alle meetwaarden om de presta-
ties vast te stellen en voert een 

periodieke olieanalyse uit. Aubéri Lecat legt 
uit: “Ik vertel mijn klanten hoe essentieel het is 
om de olie te controleren, het laat ons zien of 
de installatie in goede staat verkeert, het is als 
bloedprikken voor een operatie”. Tegelijkertijd 
wordt er grondig gecontroleerd op lekkages 
waardoor op eventuele reparaties geantici-
peerd kan worden. In dit stadium worden alle 
gegevens doorgegeven aan Climalife om een 
thermodynamisch model van het systeem te 
maken aan de hand waarvan bepaald wordt 
welke vloeistof het meest geschikt is. Er wordt 
voor de R-427A gekozen om zijn goede ener-
getische en koelprestaties.

Identificatieplaat van het systeem

IJswaterinstallatie
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Joël Poiret, koeltechnicus bij  
Parabis zet de installatie in bevei-
ligde stand en vangt de R-22 vloei-

stof op in de transferflessen. 
Dan wordt de compressor leeggemaakt en 
geopend om een technische controle uit te 
voeren (de benodigde vervanging van versle-
ten onderdelen, kleppen, veren en neopreen 
dichtingen).

De 4 filterdroger patronen worden vervangen, 
er gaat 20 liter polyolester MOBIL EAL Arctic 
68 olie in de compressor en daarna wordt de 
installatie vacuüm gezogen. Om het maxima-
le residu aan minerale olie uit het systeem te 
halen wordt de lading van 52 kilo R-22 in de 
installatie teruggebracht gedurende 24 tot 30 
uur effectieve werkingsduur. Daarna worden 
de meters afgelezen.

De installatie wordt opnieuw in de 
veiligheidsstand gezet, de R-22 
wordt opgevangen in de recupera-

tiecilinder, de hoeveelheid wordt gewogen. 
De opgevangen R-22 wordt overgebracht naar 
Climalife om daar behandeld te worden, ver-
gezeld van het afvalverwijderingsformulier. De 
olie van de compressor wordt vernieuwd en de 
patronen van de filterdroger worden nogmaals 
vervangen. Nadat vacuüm is gezogen wordt 
de vervangende R-427A vloeistof in het sys-
teem gebracht tot een hoeveelheid van 95% 
van het nominale niveau van de installatie, 
in dit geval 50 kg. De installatie kan weer in  
werking worden gesteld, alleen het expansie-
ventiel wordt nog afgesteld. Er wordt zorgvul-
dig gecontroleerd op lekkages om er zeker van 
te zijn dat installatie volledig dicht is, er wordt, 
volgens geldend voorschrift, een etiket op het 
systeem geplakt en de meterstanden worden 
voor de derde maal genoteerd op dezelfde ba-
sis als de eerste meting, om de prestaties te 
kunnen vergelijken. 



  Theoriestudie Meterstanden

 Eenheid R-22 R-427A R-22 R-427A

Gemiddelde verdampingsdruk bar 4,4 4,3 4,8 4,4

Gemiddelde verdampingstemperatuur °C -3,5 -3,5 -3,5 -3,5

Gemiddelde condensatiedruk bar 15,3 15,9 15,3 16,3

Gemiddelde condensatietemperatuur °C 40 40 40 40

Persgastemperatuur °C 75,2 65,7 76 56,7

Koelvermogen kW 354 326 358 326

Compressorvermogen kW 80,1 78,8 65 60

Condensorvermogen kW 434 406 439 406

IJswaterregime °C   10,5/9,6 9,3/8,2

Vermogen verlies % - 7,9 - 9

Koelmiddelvulling kg   52 50

Na enkele dagen van werking 
wordt de olie opnieuw gecontro-
leerd met een DPH, een Climalife 

product. Hiermee wordt vastgesteld hoeveel 
residu van de oorspronkelijke olie na het om-
bouwen is achtergebleven. Voor Aubéri Lecat: 
“Deze laatste stap verzekert ons dat alles goed 
werkt, hierdoor weten we of we nogmaals 
moeten legen of niet”.

Tenslotte kan de ombouwoperatie succesvol 
genoemd worden, niet alleen voor wat betreft 
de uitvoering, maar ook voor wat betreft de 
prestaties.

Het verlies in koelvermogen ligt erg dicht bij 
het niveau dat vooraf theoretisch berekend 
was. Het verschil van 1% wordt veroorzaakt 
door het ijswaterregime van de R-427A die 
hoger is dan die van de R-22 Zie tabel. 

Functioneel overzicht van de installatie

Casestudies

Een VRV-systeem
omgebouwd  
naar R-422D  

Het Daikin VRV systeem (Variable Refrigerating Volume of Variabel Koelvolume) dat  
in het hotel is aangebracht regelt de airconditioning voor 8 kamers, waardoor het  
comfortniveau verhoogd wordt en het energieverbruik wordt verminderd. 

HoTElWEzEN

H
et verdwijnen van de R-22, waarvan 
de klant zich goed bewust was, stel-
de installateur Temperature Control 
voor de uitdaging om een oplossing 

te bieden die voldeed aan de milieuvoorschrif-
ten van de hotelketen, het comfort van de gas-
ten kon garanderen en waardoor de kamers zo 
snel mogelijk weer in gebruik konden worden 
genomen.

Er werd gekozen voor de koelvloeistof R-422D 
(DuPont Isceon MO 29), geleverd door IDS 
Climalife Refrigeration, het Engelse filiaal van 
de Dehon Groep. Met een Daikin VRV con-
trolesysteem gekoppeld aan een laptop mat 
Temperature Control in eerste instantie de 
operationele omstandigheden van de instal-
latie met R-22 om de resultaten te kunnen 
vergelijken met die na de ombouwoperatie. 
Tegelijkertijd analyseerde Neil Roberts van 
DuPont de resultaten met behulp van een Cli-
machecksysteem. Na een week van metingen 
verving de installateur de koelvloeistof. In dit 
specifieke geval werden de oude minerale olie 
en alle onderdelen van de installatie bewaard.  

De vervangingsoperatie nam niet langer dan 
een dag in beslag. De R-22 werd opgevangen 
en gewogen. De lekdichtheid werd gecontro-
leerd door onder druk zetten met stikstof zon-
der zuurstof conform EN-norm 378. Daarna 
werd het systeem gevacumeerd om alle spo-
ren van vocht te verwijderen. Vervolgens werd 
een hoeveelheid R-422D gelijk aan de hoeveel-
heid R-22 in het systeem gebracht.

De installatie werd gedurende 15 dagen ge-
controleerd en alle resultaten werden verza-
meld en bestudeerd. Het systeem werkte net 
zo goed op R-422D als voorheen met de 
R-22. Bij vergelijking van de resultaten van het 
energieverbruik bleek dat met de R-422D in de 
verwarmingsstand zelfs 7% op de energiere-
kening werd bespaard (de metingen werden 
gedaan in de winter).

Sinds de ombouwoperatie is er nog geen 
enkele klacht van gasten over het comfort 
geregistreerd. Ook een ander doel is bereikt, 
namelijk het behoud van een goed functio-
nerende installatie, waardoor een aanzienlijke 

investering in nieuw materieel vermeden werd. 
Door de levensduur van een installatie te ver-
lengen kan de klant nu een vervangingsplan-
ning maken dat past bij zijn renovatieplannen.  
Zo kan de keuze voor een investering in een 
nieuwe installatie gebaseerd worden op milieu-
overwegingen en hoeft er geen compromis te 
worden gevonden.

NB: Op VRV systemen, met weinig complexe 
geometrie en vrij korte leidingen, zoals in dit 
geval, is het mogelijk de minerale olie te bewa-
ren. Maar let op, deze methode is niet geschikt 
voor alle installaties en vraagt in eerste instan-
tie een grondiger analyse van de configuratie 
van het om te bouwen systeem.

Bedrijf :TEMPERATURE CONTROL LTD
Activiteit: Koeling en airconditioning
gevestigd te: Manchester –  
Verenigd Koninkrijk
opgericht in: 1926
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Proces

Recuperatie, regeneratie, vernietiging van koudemiddelen: 
oplossingen en bijbehorende diensten

Beschrijving van de handelingen die koudemiddelen ondergaan: vanaf het verwijderen uit een installatie over de regeneratie tot het weer op de markt brengen 
Laten we R-22 als voorbeeld nemen.
Na verwijdering uit koel- of airconditioningsys-
temen wordt het koudemiddel afgevoerd in 
speciaal daartoe voorziene fluo-groene cilin-
ders naar één van onze industriële sites voor 
verdere behandeling.
Bij ontvangst van de recuperatiecilinders iden-
tificeert onze receptiemedewerker het terug-
gekomen product aan de hand van de do-
cumenten die op elk van onze verpakkingen 
zijn aangebracht (in Frankrijk het Formulier 
Tracering van Afval en kaart Bristol). De identi-
ficatiedocumenten worden vervolgens aan de 
verantwoordelijke voor de traceerbaarheid van 
binnenkomende goederen bezorgd voor ver-
dere administratieve afhandeling. De cilinders 
zelf worden overgebracht naar de regeneratie-
werkplaats (foto 1).
Vooraleer de aard en de regenereerbaarheid 
van het gerecupereerde koudemiddel door 
middel van een analyse vastgesteld worden 
(foto3), wordt het netto gewicht R-22 per cilin-
der bepaald door weging (foto 2). 
Weging en analyse laten ook toe vast te stellen 
of het product overeenkomt met de informatie 
die door de klant werd verstrekt.

Als uit de analyse blijkt dat de R-22 voor mini-
maal 95% zuiver is, kan het product gerege-
nereerd worden en wordt de volledige inhoud 
vanuit de recuperatiecilinder getransfereerd 
naar een speciale tussentijdse stockage van 
waaruit het in batches van 4 tot 8 ton verder 
geregenereerd zal worden (foto 4).
Als het product voor minder dan 95% zui-
ver is of te vervuild (bijvoorbeeld door men-
ging met andere koudemiddelen), kan het 
product niet geregenereerd worden en 

De Climalife aanpak: een team van ervaren medewerkers die tot uw beschikking staan  
voor de begeleiding of uitvoering van interventies geheel volgens uw behoeftes.

A
l in 1980 begon de Dehon Groep als 
één van de eersten met het recupere-
ren en recycleren van koudemidde-
len op de locatie Bry sur Marne (94) 

in Frankrijk.

In 1990 werden deze technologiën op indus-
triële schaal in gebruik genomen op al onze 
productiesites. Vandaag de dag helpen onze 
know-how en onze expertise op het gebied 
van koudemiddelen ons bij het aanbieden van 
specifieke diensten in alle Europese landen 
waar ons Climalife merk aanwezig is: Frankrijk,  
Groot-Brittannië, Spanje, Ital ië, België,  
Nederland, Duitsland, Hongarije, Zwitserland, 
Zweden.
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Audit op de interventiesite:
•  bepaling aard product en kwantificering
•  toegankelijkheid installatie
•  preventieplan / risicoanalyse
•  hulp bij het opstellen van het lastenboek

ledigen van de installatie: 
•  ter beschikking stellen van het geschikt 

materiaal (pompen, leidingen, recipiënten)
•  gekwalificeerd personeel

Reiniging / behandeling van de installatie: 
•  mechanisch of chemisch

Afvalbeheer: 
•  administratieve en reglementaire opvolging volgens de regels  

van de traceerbaarheid
•  inzameling (ter beschikking stellen van recipiënten, logistieke ondersteuning)
•  analyses (identificatie van het koudemiddel in eigen laboratoria)
•  valorisatie (recyclage en regeneratie)
•  vernietiging (uitbesteed bij derden)

Wat verstaan wij onder recuperatie, recy-
cleren en regenereren?

“Recuperatie”: het inzamelen en opslaan van 
koudemiddelen afkomstig van installaties of re-
cipiënten tijdens herstellingswerkzaamheden, 
onderhoud of buitendienststelling.

“Recycleren”: is het hergebruik van een kou-
demiddel die na een eenvoudige behandeling 
gereinigd werd.

“Regeneratie”: is de doorgedreven behande-
ling van een koudemiddel (gereglementeerde 
stof) na recuperatie zodanig dat het eindpro-
duct de specificaties van virgin koudemiddel 
benaderd, rekening houdend met normale ge-
bruiksverschijnselen.
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Recuperatie, regeneratie, vernietiging van koudemiddelen: 
oplossingen en bijbehorende diensten

Beschrijving van de handelingen die koudemiddelen ondergaan: vanaf het verwijderen uit een installatie over de regeneratie tot het weer op de markt brengen 
wordt het direct afgevoerd voor vernietiging.  
De regeneratie per batch (foto 5) laat toe om: 

- niet-condenseerbare gassen te verwijderen
- vaste deeltjes uit te filteren
- olievervuiling af te scheiden
- het koudemiddel te drogen

De aldus geregenereerde R-22 wordt vervol-
gens opnieuw geanalyseerd alvorens te wor-
den opgeslagen. 

Daarvoor wordt een monster genomen van 
het geregenereerde product(foto 6). Dit mon-
ster wordt vervolgens geanalyseerd in een ei-
gen laboratorium van Climalife. Hierbij worden 
de zuiverheid van het koudemiddel alsook de 
samenstelling door middel van gaschromato-
grafiebepaald, het watergehalte volgens de 
methode van Karl Fisher en het gehalte aan 
niet-condenseerbare stoffen en de zuurgraad 
met behulp van een fysicochemische bepa-
ling. Als uit deze analyses (foto 7) blijkt dat de 

R-22 voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen, 
wordt hij in een afzonderlijke stockage opge-
slagen (foto 8) vooraleer hij afgevuld wordt en 
opnieuw op de markt wordt gebracht onder de 
naam R-22T (de naam die Climalife gebruikt 
voor geregenereerde R-22).

Indien de vereiste kwaliteitseisen niet werden 
bereikt, wordt het product opnieuw behandeld 
tot aan de gevraagde specificaties voldaan 
wordt.

Recuperatie:
een nieuwe procedure  
voor een betere tracering.

Climalife België biedt al meer dan 20 jaar een volledige service voor de recuperatie van 
koudemiddelen en volgt daarbij zorgvuldig de geldende plaatselijke regelgeving. Deze af-
valstoffen worden naar de fabriek in Sint-Niklaas gebracht waar een laboratoriumanalyse 
bepaalt wat er mee wordt gedaan: hergebruiken of vernietigen.
Recentelijk is de administratieve procedure herzien en aangepast waardoor deze beter tegemoet-
komt aan klantwensen op het gebied van traceerbaarheid.
Vanaf 1 juni wordt daarom elke aanvraag voor het verwijderen van afval gedaan met een A.O.A. 
formulier (Aanvraag Ophaling Afvalstoffen) dat door de klant zorgvuldig wordt ingevuld. Dit do- 
cument bevat alle elementen die essentieel zijn voor de goede tracering van de afvalstoffen en 
is een onmisbare basis bij de voorbereiding van de vervoerdocumenten. De recuperatievaten en 
cilinders zijn voorzien van een identificatiekaart waarop de klant de herkomst van de afvalstoffen 
invult. De gegevens van deze verschillende documenten vormen de basis voor het belangrijkste 
document dat essentieel is in de verantwoording van afvalstoffen van de klant, namelijk het recu-
peratiecertificaat dat het bewijs is dat het afval van hun bedrijf zorgvuldig is verwerkt.

Dit formulier heeft voortaan een uniek hologram dat de echtheid van het document aan-
toont, waardoor vermeden wordt dat er illegale kopieën in omloop komen.

Proces

België
De Climalife aanpak: een team van ervaren medewerkers die tot uw beschikking staan  

voor de begeleiding of uitvoering van interventies geheel volgens uw behoeftes.
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Afvalbeheer: 
•  administratieve en reglementaire opvolging volgens de regels  

van de traceerbaarheid
•  inzameling (ter beschikking stellen van recipiënten, logistieke ondersteuning)
•  analyses (identificatie van het koudemiddel in eigen laboratoria)
•  valorisatie (recyclage en regeneratie)
•  vernietiging (uitbesteed bij derden)

Hervullen van de installatie: 
•  levering van nieuwe of geregenereerde  

koudemiddelen
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Producten

Er wordt al gewerkt aan de koudemiddelen van de toekomst
Honeywell ontwikkelt zijn 4e generatie koudemiddelen met laag broeikaseffect

Yves Desuter, Senior Account & Marketing Manager Koelstoffen Europe, neemt ons mee door de onderzoeks- en ontwikkelingsfasen van 
deze koudemiddelen van de toekomst. In antwoord op de EU-wetgeving die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen te verminderen  
(MAC-richtlijn en F-Gas verordening), heeft Honeywell verschillende 4e generatie gassen ontwikkeld: Hydro-fluor-olefines (HFO). 
Onze eerste ontwikkelingen hadden tot doel een vervanging te vinden voor de R0134 die in de auto-industrie wordt gebruikt: 
het ging om HFO-1234yf. De R-134a werd ook gebruikt als expansiestof voor isolatieproducten en in bepaalde aïrosolen, hij wordt vervangen 
door de HFO-1234ze. 
Deze twee gassen hebben een GWP (Global Warming Potential) van respectievelijk 4 en 6. In overeenstemming met de regelgeving, dragen ze 
ook bij aan het verhogen van de energetische efficiëntie van de installaties waarin ze gebruikt worden.

Het installatie etiket,  
onmisbaar voor uw systemen!

Climalife brengt geregenereerde R-22 in Europa op de markt onder de naam R-22T. De 
specificaties van de R-22T staan garant voor een gerecycleerd product dat superieur is 
aan de ARi-norm, met gegarandeerde zuiverheidheid van 95% of meer. om zeker te zijn 
van de kwaliteit van de R-22T worden de analyses altijd uitgevoerd door onze Climalife 
laboratoria tijdens en na de regeneratiecyclus.
De R-22T is verkrijgbaar in kleine verpakkingen maar ook als container of in bulk. Climalife biedt u 
aan om aan de ene kant, op uw verzoek uw R-22 te behandelen en deze weer aan u ter beschik-
king te stellen in de opslagmethode van uw keuze. Aan de andere kant, kunt u uw R-22T ook 
laten opslaan op onze industriële locaties. Wij gaan dan een opslagcontract met u aan.
Onze Technische dient blijft tot uw beschikking voor al uw specifieke vragen ( recuperatie 
ter plaatse, opnieuw vullen van de installatie, enz.)
Neem contact op met uw commerciële contactpersoon bij Climalife voor meer informatie 
over de mogelijkheden van dit aanbod.

ontdek onze nieuwe R-22T:  
het regeneratieproduct van Climalife

De HFO-1234yf en de HFO-1234ez kunnen direct als vervanging voor de R-134a dienen bij de betreffende toepassingen. 

De HFO-1234yf wordt al jaren in de auto-industrie getest. Airconditioningsystemen kunnen er in elk klimaat mee functioneren en het is erkend 
als de best aangepaste en veiligste oplossing door de SAE - Society of Automotive Engineers.

De HFO-1234ze, door Honeywell sinds 2007 op de markt sinds gebracht, biedt vergelijkbare chemische eigenschappen (als de R-134a) waarbij 
schuim van enkelvoudige samenstelling zijn flexibele en solide eigenschappen behoudt.

Met formules van HFO-1234yf en HFO-1234ze zien we mogelijkheden de R-134a ook in andere toepassingen te vervangen, zoals in commerciële 
en industriële koelsystemen. 
Honeywell werkt op dit moment aan de ontwikkeling en uitbreiding van het HFO-assortiment om in de behoeften van koelings- en airconditioning- 
professionals te voorzien. 
Climalife is onze belangrijkste partner in meerdere Europese landen en wordt daarom regelmatig op de hoogte gehouden van de vooruitgang 
van ons onderzoek naar de 4e generatie koudemiddelen. Het bedrijf zal in de toekomst ons belangrijkste contactpunt zijn om de verschillende 
Europese takken van industrie te bedienen, die zich bewust bezighouden met het milieu, de energetische efficiëntie en een zo goed mogelijk 
rendement.

Het nieuwe installatie etiket voldoet aan alle eisen van de regelgeving die voorschrijven syste-
men die koudemiddelen bevatten onuitwisbaar te markeren (in Vlaanderen bij meer dan 3kg en 
in BHG en Wallonië bij meer dan 2kg). Het type koudemiddel en de hoeveelheid in kilo’s wordt 
erop aangegeven, maar ook het type en de hoeveelheid olie, met als doel het onderhoud van de 
installatie te vergemakkelijken. Ook is er ruimte voorzien om de naam en het telefoonnummer van 
het onderhoudsbedrijf in te vullen.
Dit etiket bestaat uit twee delen: De basis waarop de gegevens staan. Deze heeft een zeer 
krachtige lijm aan de achterzijde om verwijdering tegen te gaan. Op deze basis komt een transpa-
rante laag (die een anti-UV behandeling heeft ondergaan) waardoor de gegevens niet verwijderd 
of doorgestreept kunnen worden. Wij adviseren een niet verwijderbare merkstift te gebruiken.
De etiketten worden verkocht op rollen van 25 en zijn tweetalig uitgevoerd: Frans en Duits voor 
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en België. In de andere landen waar Climalife vertegenwoordigd 
is worden andere oplossingen aangeboden.
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Evénements

Expositie Cool & Comfort Happening

20e Y-Symposium

Honeywell-Climalife Symposium  
« The final countdownî: oplossingen voor 
de vervanging van R-22 »
Bijeenkomst op 3 september 2009 in Boeda-
pest. Neem voor inschrijving contact op met 
uw commerciële contactpersoon bij Climalife.

De Hongaarse Vereniging voor Koeling en 
Airconditioning (HRACA) komt van 4 tot 6 
november 2009 samen Conferentie Service -  
Ez stpart Hotel, 8600 Balatonszéplak, Liszt 
Ferenc sétány 2-4.

Evenementen

Climalife Contact wordt uitgegeven door Climalife, 
Dehon Groep.
26, av. du Petit Parc - FR - 94683 Vincennes Cedex 
Tel. : + 33 1 43 98 75 00 - Fax : + 33 1 43 98 21 51
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• Vestigingen : • Frankrijk : dehon service SA (Directie 
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Luxemburg : dehon service belgium - dehonservice.be@
climalife.dehon.com • Nederland : dehon service neder-
land - dehon.nl@climalife.dehon.com • Duitsland : dkf -
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friogas.es • Groot-Brittannië: IDS Refrigeration Ltd - 
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De expositie “The Day of Hungarian 
Building Engineers” vindt plaats op 3 en 4 
december 2009 aan de Universiteit voor Tech-
nologie en Economie van Boedapest (BME). 

Installatie Vakbeurs Hardenberg
Het Climalifeteam ziet u graag bij Hal 4 Stand 
453 van 8 tot 10 september 2009 op de 
beurs voor installatie en techniek van sanitair 
in Hardenberg.

Salon Energies Froid

Interclima

La Mostra Convegno 
Climalife zal aanwezig zijn op de « Mostra 
Convegno », de belangrijkste internationale 
vakbeurs voor verwarming, airconditioning  
en koeling van 23 tot 27 maart 2010 in la 
Fiera Milano.

AHR Expo 
Galco Climalife doet mee aan de « AHR 
Expo 2010 », de wereldwijde vakbeurs voor 
de HVAC & Koelingsindustrie, van 25 tot 27 
januari 2010 in Orlando, Florida (USA)

U vindt alle informatie op 
www.climalife.dehon.com

Als vervolg op het succesvolle « warmte-
pompen symposium » in 2007 en de
« Industrial Heat Pump Village »  
in het kader van de Chillventa in 2008, biedt 
de NürnbergMesse u op 9 en 10 september 
2009 opnieuw de gelegenheid de dialoog aan 
te gaan omtrent de technologie van warmte-
pompen.

België

zwitserland

Hongarije

Nederland

Frankrijk

italië

Duitsland

Verenigde Staten

In uw agenda!

Het professionele evenement voor de sector 
van koelsystemen, airconditioning, ventilatie 
en warmtepompen opent zijn deuren op 22 
en 23 oktober 2009 in Nekkerhal Mechelen. 
Het Climalifeteam ontvangt u graag in Hal 1 
Stand 071 om u de vervangingsoplossingen 
van R-22 en de laatste nieuwtjes te  
presenteren.

Het Koude Symposium wordt op 11 novem-
ber aanstaande gehouden in Yverdon-les-
Bains en wordt georganiseerd door de AFS 
(Association Suisse du Froid, Romande sec-
tie). Prochimac Climalife is partner van deze 
dag die gewijd is aan professionals in koeling 
uit Franstalig Zwitserland. Deze regionale vakbeurs voor koeling en 

thermodynamiek vindt plaats in:
-  Rennes : op 30 september en 1 oktober 

2009
- Bordeaux : op 25 en 26 november 2009
Kom er naar toe om de ontwikkelingen in 
de regelgeving en nieuws op het gebied van 
producten te ontdekken: 
- Frionett® nieuwe formule,
-  de geregenereerde R-22T en aanverwante 

diensten
-  het aanbod van koudedragers - en warm-

tegeleiders
- het nieuwe assortiment Thermonett®.
Vraag uw Climalife vertegenwoordiger nu  
om een gratis uitnodiging.

« Interclima+elec », de beurs voor energie-ef-
ficiency wordt gehouden van 9 tot 12 februari 
2010 in la Porte de Versailles.
Zoek het Climalifeteam op in Hal 3,  
Stand F92.
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Wij hebben de oplossing 
die bij u past!
Een compleet assortiment koudemiddelen
en de bijbehorende diensten: 

• Opstellen van een thermodynamisch model
• Legen – en vullen van thermische installaties
• Interne en externe reiniging
• Recuperatie van koudemiddelen
• Analyse
• Waardebepaling: regeneratie - eliminatie

Climalife - Groupe DEHON
dehon service belgium 
Carton de Wiartlaan 79 
B-1090 BRUSSEL 
Tel : 00 32 2 421 01 70 - Fax : 00 32 2 426 96 62
dehon service nederland 
Van konijnenburgweg 84 
NL-4612 PL BERGEN OP ZOOM 
Tel : 00 31 164 212 830 - Fax : 00 31 164 212 831 
www.climalife.dehon.com

1 januari 2010 : einde van de HCFK’s (R-22)

Onze

expertise

tot uw

beschikking 


