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Vloeistof omgeving
Wij zijn allemaal druk aan het denken over 
de klimaatveranderingen. Ze zijn een reali-
teit voor ons allemaal. Met prestatie-doelstel-
lingen op de lange termijn die een duurzame 
groei bevorderen, is Climalife gevoelig voor 
milieu-argumenten.

De beperking van de uitstoot van broei-
kasgassen is een ambitieuze doelstelling, 
waarvoor de maatregelen en procedures al 
ontwikkeld zijn.
Toch moeten we nog verder gaan in de strijd 
tegen de klimaatveranderingen om onze ver-
antwoordelijkheden te respecteren.

Welke operator van thermische instal-
laties – van welk process dan ook - wordt 
vandaag de dag niet geconfronteerd met de 
manier om het systeem vrij van lekkages, 
energetisch doeltreffender en milieuvriende-
lijker te maken?

Elke actie om de prestatie van een proces te 
verbeteren is in eerste instantie gebaseerd 
op een diagnose van de bestaande situatie, 
een sturing van de verandering en de eco-
nomische-, reglementaire- en veiligheidsaan-
bevelingen. In deze optiek reageert Climalife 
op deze nieuwe problemen door uitrusting te 
ontwikkelen en door u diensten te bieden die 
zijn aangepast aan uw behoeften.

Onze deskundigen bieden u zodoende optimale 
productieprocessen voor het depollueren 
van thermische installaties om het afval-
beheer te optimaliseren, voor de productie 
van systemen aangepast aan uw processen 
en voor het beheer van de technische vloei-
stoffen en de operationele en administratieve 
opvolging hiervan.

Een verantwoorde onderneming voor een 
vloeistofomgeving: het is allemaal mogelijk!

Veel leesplezier!

Delphine Martin
Communicatie & Marketing Manager - Europa

Editorial

O
p 21 mei 2011 werd het Eu-
ropese reglement nr 494/2011 
gepubliceerd ter wijziging van 
bijlage XVII (punt 23 paragraaf 

8) van het reglement (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

Deze wijziging betreft cadmium, zijn be-
standdelen en gebruik in soldeerstaafjes. Dit 
nieuwe reglement verbiedt het gebruik en de 
verkoop in Europa van hulpmetalen voor 
hardsolderen die meer dan 0,01% van hun 
gewicht cadmium bevatten vanaf 10 de-
cember 2011.

Onder hardsolderen wordt verstaan: een mon-
tageprocedé dat wordt uitgevoerd met behulp 
van verbindingen op een temperatuur hoger 
dan 450°C. 

Er bestaat een uitzondering voor de defensie-
sector en lucht- en ruimtevaarttoepassingen.

Gezien deze regelgeving zet Climalife de com-
mercialisering van solderingen met cadmium 
stop voor 9 december 2011. Een complete 
serie solderingen zonder cadmium is al be-
schikbaar, met gelijkwaardige fusie-intervallen.

De verkoopteams van Climalife staan tot 
uw beschikking om u te helpen bij de

Regelgeving

9 december 2011: 
einde solderen 
met cadmium

Recycling van 
afval: de Europese 
regelgevingen worden herzien!
Interview van Andrea Voigt, Algemeen Directeur van de EPEE – het Europese partnerschap 
voor energie en milieu
.

W
elke rol speelt de EPEE in de 
recycling van afval in onze be-
roepssector?

Momenteel zijn de EPEE en zijn leden vast 
besloten om de globale invloed op het milieu 
van koelsystemen en systemen voor kli-
maatbeheersing en verwarming te beperken 
door de technologieën met een hoog ener-
getisch rendement, die ecologisch en econo-
misch leefbaar en zeker zijn, te steunen. Om 
dit ambitieuze doel te bereiken is de vereniging 
globaal gezien actief betrokken bij het proces 
van de Europese regelgeving. 

De richtlijn EcoDesign en de bijbehorende 
toepassingsmaatregelen zijn momenteel een 
van de voornaamste prioriteiten, net als F-Gas 
en de herziening ervan. Tegelijkertijd houdt de 
EPEE zich ook nog bezig met de Europese 
richtlijnen in verband met de energetische 
doeltreffendheid, duurzame energieën en 
de verwerking en eliminering van afval zoals 

bijvoorbeeld de AEEA richtlijn, de RoHS 
richtlijn en vele andere.

Drie belangrijke regelgevingen worden dus 
momenteel herzien: 

- De AEEA, richtlijn 2002/96/CE van 23 ja-
nuari 2003 voor de terugwinning en een ges-
chikte verwerking van afval van elektrische en 
elektronische herkomst, om het gevaar voor 
de gezondheid en het milieu te beperken.

- De RoHs (Restriction of the use of certain 
hazardous substances), richtlijn 2002/95/CE 
heeft zich ook verdiept in gevaarlijke produc-
ten die onderdeel vormen van het AEEA en de 
manieren om deze te beperken.

Het Europese reglement F-Gas controleert de 
commercialisering, het gebruik en de behande-
ling van koudemiddelen.

Wat is de positie van de EPEE ten opzichte van 

Dossier

2 I Climalife contact n°2 Climalife contact n°2 I 3

                       FRANKRIJK

Publicatie van het besluit 2011-
396 ter revisie van besluit 2007-
737
- Vanaf nu is het BSD / Begeleidings-
brief verplicht!

Besluit 2011-396 van 13 april 2011 is in het 
staatsblad gepubliceerd op 15 april. Het heeft 
betrekking op substanties die de ozonlaag 
aantasten en bepaalde fluorhoudende broei-
kasgassen, biociden en de controle van che-
mische producten. 

Voor toepassingen in koeling en airconditioning 
is de belangrijkste wijziging de opheffing van 
de vrijstelling van het overzicht van de trace-
ring van afval (bordereau de suivi des dechets, 
BSD). Voortaan is het BSD verplicht voor 
alle gebruikte koudemiddelen (artikel 3).

Het moet worden «uitgegeven door iedereen 
die het genoemde afval produceert, elke inza-
melaar van kleine hoeveelheden van dit afval, 
iedereen die dit afval opnieuw verpakt of ver-
werkt en iedereen die dit afval in bezit heeft, 
waarvan de fabrikant niet bekend is en het 
doorgeeft aan een derde».

Het formulier voor het overzicht van de trace-
ring van afval is beschikbaar op:

www.cerfa.gouv.fr 
www.ecologie.gouv.fr (professionals/formulie-
ren/gevaarlijk afval)

- Soldeerwerkzaamheden

Bovendien eist artikel 4 van dit besluit dat de 
installatie voortaan wordt uitgevoerd door een 
onderneming die in het bezit is van een capa-
citeitsattest. Er wordt echter vermeldt dat deze 
handeling kan worden uitgevoerd door een 
onderneming die gecertificeerd is voor harde 
soldeer of laswerkzaamheden, onder voorbe-
houd dat deze activiteit begeleid wordt door 
een operator in het bezit van een capaciteit-
sattest. 

de herziening van deze regelgevingen en welke 
actie wordt concreet gevoerd?

Onze sector volgt de ontwikkelingen op het 
gebied van de voorstellen voor herzieningen 
en de evolutie hiervan op de voet. Het zou te 
ver gaan om in het kader van dit artikel al onze 
actie en voorstellen op te sommen. Wat ik wel 
in het algemeen kan zeggen, en wat op elke 
wetgevende tekst van toepassing is, is het van 
belang dat de in de richtlijn gebruikte termen 
duidelijk en leesbaar zijn, om misverstanden en 
verschillende interpretaties door de lidstaten te 
voorkomen. Een voorbeeld in verband met F-
Gas: wanneer wordt een koudemiddel als ge-
vaarlijk afval beschouwd? Is dat op het moment 
dat hij uit de installatie wordt verwijderd, of al-
leen maar als hij vervoerd wordt om verwerkt of 
geëlimineerd te worden? Dat kan per land ver-
schillen. Een betere leesbaarheid zou het werk 
van de professionals in de sector koeling, kli-
maatbeheersing en warmtepompen in Europa 
vereenvoudigen... Vervolg van het interview → 

keuze van het geschikte vervangingsmiddel en 
u bij deze wijziging te begeleiden.

Meer hierover lezen: 
www.climalife.dehon.com

Het Europese Partnership voor Energie en 
Milieu (Parlement Européen pour l’Energie et 
l’Environnement, EPEE) vertegenwoordigt de 
sectoren koeling, klimaatbeheersing en warmte-
pompen op Europees niveau.

De EPEE heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en 
werd opgericht in 2000, op het moment dat de 
F-Gas regelgeving in werking trad. De EPEE 
groep wordt gevormd door 40 lidonderneming-
en en nationale verenigingen, die een omzet 
bereiken van meer dan 30 miljard Euro en meer 
dan 200 000 werknemers in Europa hebben. 
De leden zijn belangrijke spelers in de sector, 
zoals fabrikanten van airconditioning, warmte-
pompen, koelsystemen, producenten en distri-
buteurs van koudemiddelen,…

Als expert ondersteunt EPEE veilige, ecolo-
gische en economisch leefbare technologieën, 
met als doel om te waken voor een beter be-
grip van de sector binnen de Europese Unie en 
bij te dragen aan de ontwikkeling van doeltref-
fende Europese beleiden. 

De voornaamste prioriteiten voor de 
toekomst zijn: 
• de promotie van energetische doeltref-
fendheid in de sector koeling, airconditioning 
en warmtepompen door het beleid van de Eu-
ropese Unie te ondersteunen dat is ontworpen 
voor het gebruik van doeltreffender producten 
(bijvoorbeeld eco-concepten, energie-etiket, 
de richtlijn Energieprestatie voor gebouwen, 
het beleid voor ecologisch inkopen, de promo-

tie van energie van duurzame oorsprong). en 
leidt zo tot een beperking van de CO2uitstoot.

• de promotie van de meest doeltreffende en 
duurzame koudemiddelen, rekening houdend 
met de invloed van de koudemiddelen op het 
milieu, een verantwoord beheer, een optimale 
energieprestatie en een veilig gebruik.

Voor meer informatie kunt u onze site 
raadplegen: 
www.epeeglobal.org

EPEE: wie zijn wij?
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Dossier Casestudies

LDT externaliseert 
zijn activiteiten op
het gebied van terugwinnen van 
technische vloeistoffen
Bij het reinigen en verwijderen van asbest uit een kantorengebouw in bedrijf, roept de 
onderneming LDT de hulp in van Climalife als dienstverlener voor het aftappen van de 
airconditioning- en verwarmingsleidingen.

DIENSTVERLENING

L
DT - La Démolition Technique geves-
tigd in Montreuil sous bois (93) – be-
handelt verwijdering van asbest, reini-
ging, sloop, afbraak en ontmanteling 

op werkplekken met hoge eisen, met name 
op gevoelige of zeer dichtbevolkte locaties. In 
het kantorengebouw in Coudray Monceau (91) 
zijn drie verdiepingen gereserveerd voor de 
werknemers van het gemeentehuis. 

In een context van niet structurele sloop 
wordt LDT belast met het reinigen en ver-
wijderen van asbest uit het gebouw in be-

drijf. Na een grondige analyse van het afval 
op de site vertrouwt M. Daniel Nogueira, 
zaakgelastigde bij LDT, de terugwinning 
van het koudemiddel R-22 en het glycol-
houdende water MEG (monoethyleen gly-
col) toe aan Climalife voor zijn expertise op 
dit gebied.

«De zorg voor het milieu centraal in onze 
projecten», benadrukt Daniel Nogueira. «Voor 
het begin van de werkzaamheden moeten we 
al het afval noteren en een programma voor 
de evacuatie en de traceerbaarheid ervan 
opstellen, tot de recycling, wat betekent dat 
we erkende en gecertificeerde dienstverleners 
moeten inschakelen».

Een interventie 
in twee fasen
De levering van de verpakkingen en het ma-
teriaal voor de operatie vindt in de ochtend 
plaats en ‘s avonds wordt het afval afgevoerd, 
er blijft niets op de site. De professionele activi-
teit in de kantoren gaat gewoon door terwijl de 
installatie wordt afgetapt.

Twee technici van Climalife zijn belast met de 
werkzaamheden. Het aftappen van het netwerk 

voor glycolwater gebeurt op verschillende pun-
ten: op het dak, voor het grootste gedeelte van 
de MEG en op de begane grond, ter hoogte 
van elke convector om er zeker van te zijn dat 
de warmtedrager geheel wordt verzameld. Een 
totaal volume van 2m3 wordt eenvoudig terug-
gewonnen dankzij een specifieke hoog debiet 
pomp, die via een lange slang is verbonden 
met cubitainers van 1 000 liter, die buiten het 
gebouw zijn geplaatst. 

Tegelijkertijd worden de koudegroepen op het 
terras van het gebouw geleegd, het grootste 
gedeelte van de terugwinning van de R-22 
vindt in gasvorm plaats, omdat de installatie 
lang voor de interventie is uitgeschakeld. 300 
kg koudemiddel wordt verzameld in speciale 
27 liter flessen. Volgens de reglementaire eisen 
voor traceerbaarheid en zonder uitstoot in de 
atmosfeer wordt elk van de technische vloei-
stoffen in het systeem naar de site in Bry sur 
Marne vervoerd voor verwerking, samen met 

een BSD (overzicht voor de traceerbaarheid 
van afval) per type teruggewonnen vloeistof.

Het reinigen en de verwijdering van asbest 
door LTD worden ook op dat moment uitge-
voerd.

Bedrijf: LDT - La Démolition 
Technique
Activiteit: afbraak - sloop - reiniging - 
ontmanteling - verwijdering van asbest
Gevestigd te: Montreuil sous bois 
(93) - Frankrijk
Opgericht in: 1993
Effectief: 20

Plaatsen en aansluiten

Opnamepunt - Controle van de doeltreffendheid van het 
aftappen

Andrea Voigt
Algemeen directeur van de EPEE

Bovendien hebben onze leden en een groot 
aantal andere sectoren aanzienlijke bedragen 
geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat de ge-
vaarlijke substanties voorkomend in de RoHS 
richtlijn (lood, cadmium,...) niet meer in de ap-
paratuur voorkomt.

Wij verzekeren ons er dus van dat alle appa-
ratuur in onze activiteitensector niet wordt uit-
gesloten van de lijsten van apparatuur die valt 
onder de richtlijnen en regels. Deze moeten 
gerespecteerd worden om de doelstellingen 
op milieu- en economisch gebied te halen.

Een derde, belangrijk punt is ook om ervoor 
te zorgen dat de nieuwe regelgevingen ook 
inderdaad worden toegepast. Het dilemma 

momenteel is namelijk ook het gebrek aan 
controle.

Dat wil zeggen…

Hoe kan onze sector worden gemotiveerd om 
systemen met gevaarlijke substanties te elimi-
neren, om het afval te hergebruiken, te recycle-
ren en terug te winnen als de autoriteiten hen 
die niet meedoen niet sanctioneren?

De EPEE probeert dus om de leden van de 
commissie die belast is met de marktbewa-
king en de leden van het Europese parlement 
ervan te doordringen dat het belangrijk is om 
de juiste introductie en toepassing van de 
verschillende wetgevende mogelijkheden te 

controleren, zodat onze sector door zal gaan 
met het ontwikkelen en gebruiken van de 
benodigde middelen voor de beperking van de 
CO2 uitstoot.

De koudemiddelen die worden teruggewonnen uit thermische installaties worden beschouwd als 
gevaarlijk afval, waarvan de opslag, de verwerking, het vervoer en de eliminering zijn onderwor-
pen aan de volgende geldende regelgevingen: 

• de eigenaar van het afval is de eigenaar van de installatie en niet de koelonderneming (2000. 
XLIII. tv. 3.§ f).

• Alleen gecertificeerde ondernemingen mogen koudemiddelen uit de installaties terugwinnen.

• De eigenaar van het afval mag het teruggewonnen koudemiddel een jaar lang op zijn site op-
slaan (98/2001.(VI.15.) Korm.rend. 10§ 2.); hij moet zich ervan verzekeren dat het afval uiterlijk 
een jaar na het terugwinnen worden geëlimineerd (2000. XLIII. 13§, 32.§(6)).

• Alleen ondernemingen in het bezit van een licentie voor het vervoer van gevaarlijk afval hebben 
het recht om de teruggewonnen koudemiddelen te vervoeren (38/2009.(VIII.7) KHEM rend.).

• Het elimineren van het gevaarlijke afval moet plaatsvinden door een onderneming in het bezit 
van een licentie voor de verwerking van dit soort afval (code EWC). 

• De eigenaar van het afval is wettelijk (2000. XLIII. tv. 13§) verplicht om zich ervan te verzekeren 
dat de in de operaties interveniërende ondernemingen over de benodigde licenties beschikken. 

• De bewaking van het proces wordt verzorgd door een overzicht van de tracering van afval („Sz” 
Kísér  jegy) (98/2001.(VI.15. 14§(4) en 164/2003.(X.18) Korm. rend.).

In welk land wij ook gevestigd zijn, Climalife – volgens de geldende regelgeving – biedt u een 
complete oplossing: van de ter beschikking stelling van speciale flessen tot de eliminering van 
het afval, van terugwinning op industriële installaties tot regeneratie op maat.

Hongarije
Herinnering aan het reglement: terugwinningpro-
cedure voor koudemiddelen 



Casestudies

Optimalisering van de 
ontgassingsprocedure bij DuPont 
in Nederland.
Nederland, eigenaar van één van de grootste Europese productiesites voor gefluoreerde 
samenstellingen, perfectioneert zijn vulproces. Een geslaagde samenwerking tussen 
DuPont Nederland en Climalife, dankzij een oplossing op maat, gecentreerd op 
doeltreffendheid en veiligheid.

D
uPont is een wereldwijde leverancier 
van chemische producten op het 
gebied van koeling en airconditio-
ning. De productie-eenheid «Loa-

ding & Blending» - gevestigd in Dordrecht - pro-
duceert gefluoreerde samenstellingen, verpakt 
deze in vaten van 900 l of isocontainers van 10 
m3 en distribueert deze producten in de hele 
wereld. 

Om de kwaliteit van zijn producten op de 
markt te garanderen moet het gehalte aan niet 
condenseerbare gassen worden gecontro-
leerd (alle bestanddelen van lucht), volgens de 
ARI specificaties. 

Als het gehalte niet condenseerbare gassen 
hoger is dan 1,5% na verpakking, moet snel 
een ontgassing worden uitgevoerd waarbij het 
milieu moet worden gerespecteerd. 

Bedrijf: DuPont Nederland
Activiteit: Productie van 
koudemiddelen
Plaats:
Productiesite in Dordrecht, 
Nederland
Oprichting: 1802
Effectief: 58.000 wereldwijd

Gebruik van de ontgassingstech-
nologie van Climalife bij DuPont

INDUSTRIE

Vijftien jaar geleden ontwikkelde het ingenieurs-
team van Climalife ontgassingsapparatuur 
voor intern gebruik op zijn industriële sites, 
met een koelvermogen van 400 W. Door de 
jaren heen werd de apparatuur verder ontwik-
keld en geperfectioneerd, om productverlies te 
beperken en het milieueffect te verminderen.

Tegelijkertijd is er steeds meer vraag naar dit 
soort apparatuur. Climalife besluit dus om 
eenheden voor extern gebruik te ontwikkelen, 
zodat de klanten kunnen profiteren van een 
optimale service.

Begin 2010 interesseert de directie van 
DuPont Nederland zich voor onze techno-
logie. Na een diepgaand onderzoek naar de 
klantbehoeften werken Douglas Irwin, Inge-
nieur gefluoreerde samenstellingen bij DuPont 
Nederland, en Chris Van Der Kelen, technische 
projectverantwoordelijke bij Climalife, samen 
aan de ontwikkeling van een oplossing voor 
ontgassen op maat met een koelvermogen 
van 3000 W, om het verpakkingsproces voor 
de siteproductie te verbeteren.

Drie maanden later wordt de ontgassingsap-
paratuur op de industriële site geïnstalleerd. 
Hiertoe wordt een tiental medewerkers van 
DuPont door Climalife opgeleid in het gebruik 
van deze nieuwe techniek.
Na een jaar functioneren toont de evalua-
tie van de operationele prestatie aan dat de 
apparatuur voldoet aan alle verwachtingen 
van DuPont. Dankzij de introductie van deze 
technologie is het verpakkingsproces geopti-
maliseerd en de investering in deze apparatuur 
is snel gerentabiliseerd door de tijdwinst die de 
operatie genereert. 
Gezien dit succes wordt een tweede project 
uitgevoerd. Dit betreft een ontgassingseenheid 
voor brandbare koudemiddelen. 

Casestudies

Terugwinning 
en regeneratie 
van R-22 voor een aardoliebedrijf 
in Hongarije.
De onderneming Climalife, gevestigd in Budaors in de omgeving van Budapest, biedt een 
complete oplossing voor de verwerking van koudemiddelen aan een aardoliebedrijf, in 
samenwerking met Climalife Belgium. De erkenning en de know-how maken het verschil.  

INDUSTRIËLE KOELING

I
n maart 2010 start het grootste aardo-
liebedrijf van Hongarije (raffinaderij) een 
offerteaanvraag voor het opnieuw beproe-
ven van de opslagtank butaan-propaan in 

Algyö en de verandering van de koelinstallatie 
die de opslagtank koelt. Hut bedrijf dat op het 
project antwoordt neemt contact op met Cli-
malife voor een offerte betreffende het elimine-
ren van de R-22 die wordt teruggewonnen in 
het systeem.

Climalife Hongarije is erkend en gecertificeerd 
voor de verwerking van halogeenvloeistoffen 
sinds 2010 en biedt een meer globale oplos-
sing. Buiten de valorisatie van het afval omvat 
de oplossing het aftappen / terugwinnen op 
de site, ter beschikking stellen van specifieke 
materialen en vaten, de traceerbaarheid van de 
vloeistof, de regeneratie en competent perso-
neel voor de uitvoering.

Het aardoliebedrijf accepteert deze milieu-
oplossing en vertrouwt de bouwmeester de 
zorg voor de uitvoering van het project toe in 
samenwerking met Climalife. De eerste etappe 
bestaat uit het opnemen van een koudemid-

delmonster uit de installatie om per chroma-
tografische analyse te bepalen of de R-22 wel 
of niet vervuild is. Niet elke teruggewonnen 
vloeistof kan geregenereerd worden, dit hangt 
af van zijn samenstelling.
Een mengsel van verschillende koudemiddelen 
kan niet worden geregenereerd, eliminering is 
dan verplicht en de kosten hiervoor zijn hoger, 
een economisch probleem als de hoeveelhe-
den groot zijn.

De chromatografische analyse toont aan dat 
de vloeistof in de installatie uitsluitend R-22 
bevat. In juli 2010 vindt de interventie plaats.

Om deze operatie uit te voeren roept Clima-
life de hulp in van zijn filiaal in België, voor het 
gebruik van een hoog debiet terugwinningma-
chine, die ontworpen is door hun technische 
dienst, om te voldoen aan de behoeften van 
de industrie. De hoeveelheid vloeistof in de in-
stallatie is moeilijk nauwkeurig te bepalen op 
dit oude systeem, 10 vaten van 900 liter wor-
den op de site geleverd en een weegschaal, 
een pneumatische pomp, een mobiele lucht-
compressor en industriële slangen.

Het terugwinnen begint op een bijzonder 
warme dag (35°C). De Belgische/Hongaarse 
medewerkers - Freddy de Witte, Sándor Gy  ri 
et László Juhász verzamelen het koudemiddel
R-22 in vloeibare fase met behulp van de pneu-
matische pomp. Ze vullen vijf vaten. Vervolgens 
verzamelen ze het resterende product in gas-
fase door het onder de atmosferische druk te 
brengen dankzij deze terugwinmachine. 

In deze hitte en ondanks het grote vermo-
gen van de machine, moeten de mensen van 
Climalife tegelijkertijd een schaduwsysteem 
plaatsen en water over de vaten verstuiven om 
te voorkomen dat de druk in de verpakkingen 
stijgt, wat het terugwinnen zou verhinderen. 
Er worden nog twee vaten gevuld met vloei-
stof. In tweeënhalve dag wordt meer dan 5 ton 
teruggewonnen en vervoerd door een erkende 
vervoerder voor gevaarlijke stoffen, naar de Cli-
malife site in Kakucs. 

De traceerbaarheid van het afval wordt verze-
kerd door het BSC, waarvan een exemplaar 
aan de vervoerder wordt overhandigd, één 
aan Climalife en na verwerking van de vloeistof 
wordt geretourneerd aan het aardoliebedrijf, 
volgens de regelgeving. 

De ontmanteling van de koelinstallatie zonder 
uitstoot van R-22 is met succes voltooid.
De hoeveelheden R-22 zijn volgens de regels 
geregenereerd en opnieuw op de markt ge-
bracht onder de naam R-22T.

Een geslaagde samenwerking tussen de 
verschillende spelers die hun engagement op 
het gebied van milieubescherming hebben 
getoond door het gebruik van een optimale 
oplossing voor de regeneratie en niet de elimi-
nering van een vloeistof zoals voorafgaand aan 
het project voorzien was.
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De voordelen van de spoeltechnologie van 
Climalife: 

• Optimale prestaties: een eenheid van 
3000 W kan de niet condenseerbare gassen 
verwijderen uit een ISO container van 20 m3 in 
minder dan 8 uur.

• Op maat gemaakt.

• Geheel automatische apparatuur: stopt het 
ontgassen volgens de geprogrammeerde 
specificaties.



Process

Techniek & dienstverlening
Van de ontwikkeling van apparatuur tot de 
uitvoering van werkzaamhedencomplex 
onderhoud: onze experts zijn beschikbaar!

GRV (groep voor de vacuümterugwinning van koudemiddelen) CONCEPT

fend worden teruggewonnen, tot 1 mbar ab-
soluut. Het belangrijkste is het vacuüm trekken 
onder de atmosferische druk om zo de uitstoot 
van broeikasgassen te beperken.

De GRV wordt op maat gemaakt en kan 
aan uw verzoeken voldoen door rekening te 
houden met uw veiligheidseisen, installatie op 
de site, regelgeving en financiële situatie

De GRV maakt het met name mogelijk om: 
• zonder vervuiling terug te winnen, de terug-
gewonnen vloeistof kan in de installatie worden 
teruggebracht als de oorspronkelijke kwaliteit 
dit toestaat,

• het productieproces voor fabrikanten / 
bouwers van koelgroepen te optimaliseren 
(reparatie en herladen van de nieuwe groep 
zonder deze uit het productieproces te halen),

SKID: 
systeem voor distributie 
en inversie
De SKID wordt ontworpen volgens het lastenboek van de klant en is een apparaat voor de 
disributie van vloeibaar gas. Netwerken met drukken tussen 10 en 40 bar kunnen hiermee 
gevuld worden, afhankelijk van de vereisten. 

De distributie vindt plaats via pompen (een pomp functioneert, de andere is in stand-by). 
Regeling gebeurt automatisch aangestuurd door de aanzuigdruk.

De vaten worden opgeslagen op «weegschalen». Tijdens het functioneren wordt het netto 
gewicht van elk vat weergegeven, zodat de resterende capaciteit kan worden gecontro-
leerd.

Als het functionerende vat geleegd is wordt er automatisch overgeschakeld naar het 
tweede vat zonder onderbreking van het vloeibare gas. Voor installaties die zijn uitgerust 
met bewaking op afstand: een verzoek om een nieuw vat wordt verzonden.

Deze krachtige machine is bestemd voor de industrie en de OEM en optimaliseert zo het 
productieproces.

Process

• het stilzetten van de koudeketen te voorkomen 
bij lek in de installatie - bijvoorbeeld in een super-
markt, een snelle interventie zonder productverlies, 

• de aftaptijd en de vultijd van een systeem te be-
perken en het milieu te respecteren (bijv. kwalifica-
tie van witte reservoirs voor koudemiddelen zonder 
vloeistofverlies). 

Het ontwikkelen van de GRV Climalife omvat de 
studie, de levering van apparatuur, de slangen, de 
ingebruikname en de opleiding op onze industriële 
sites. 

V
an het ontwerp tot de productie van 
specifieke systemen beantwoordt 
Climalife aan de problematiek van 
het terugwinnen van koudemiddelen 

met de GRV.

Hoe kan namelijk een koudemiddel in een 
recordtijd worden teruggewonnen, terwijl 
uw proces wordt geoptimaliseerd met zero 
lekkages?

Het GRV concept is een terugwingroep onder 
vacuüm, ideaal voor dit soort operaties.
Dankzij de GRV kan de vloeibare en de gas- 
fase voor alle vloeibare gassen snel en doeltref-
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Nieuwe productserie laadposten 
met soortelijke debietmeter
Climalife heeft voor zijn OEM klanten nieuwe 
multifunctionele laadposten ontworpen. Met 
deze nieuwe apparaten kunnen automatisch 
en opeenvolgend de hierna beschreven ope-
raties worden uitgevoerd, dankzij een enkele 
aansluiting op de lagedruk en de hogedruk van 
de koudegroep.

Lekdichtheidstest: op druk zetten in droge 
lucht / of stikstof, helium tot 80 bar op twee 
referentiepunten (HD/LD).

Functioneringstests: onafhankelijk de twee 
aansluitpunten aftappen, indien nodig een 
geprogrammeerd lek simuleren.

Laden van het koudemiddel:
• vacuüm trekken tot een referentiewaarde, 
• automatisch vullen met een nauwkeurigheid 
van +/- 1%,

• de laadslangen automatisch legen.

Als optie is het mogelijk om automatisch alle 
parameters van de testprotocollen en het vul-
len op te slaan via het lezen van een streepjes-
code. 

Climalife kan deze laadposten aanpassen aan 
alle verdere specifieke verzoeken.

Climalife, al meer dan een eeuw lang specialist op het gebied 
van koudemiddelen, heeft een afdeling techniek en dienstver-
lening opgezet die in staat is om apparatuur op maat te 
ontwikkelen zoals terugwinningstations, laadposten, conver-
sionkits…

Climalife is ook de referentiepartner voor uw complexe 
onderhoudswerkzaamheden, zowel op technisch als op 
logistiek gebied. Ons team biedt u onderhoudsoplossingen 
om de energetische doeltreffendheid van uw thermische in-
stallaties te verbeteren. 

Voor welke prestatie dan ook leveren wij u de verzekering 
van een unieke gesprekspartner, die alle uit te voeren inter-
venties kan coördineren. Climalife verzorgt de hele prestatie of 
intervenieert punctueel in aanvulling op uw teams.

Een op uw behoeften afgestemde methode!



Evénements

R-422A R-407C Performax
LT

R-404A 

Massadebiet 

Koudeproductie 
COP 

140%

120%

100%

80 %

60 %

40 %

Producten

Performax LT: 

de beste combinatie voor het beperken van het energieverbruik en het respecteren van ontwikkelingen in de 
regelgeving

In een Europese politieke context van beperking van broeikasgassen en beperking van het energieverbruik biedt Climalife u het geschikte koude-
middel om deze doelstellingen te bereiken met uw installaties.

Er is nu een nieuw product op de markt voor koudemiddelen, Performax LT, met een GWP van slechts 1824 (vergelijkbaar met 3922 voor 
R-404A), waarmee u zowel uw energierekening als uw CO2-voetafdruk kunt verlagen.

Deze HFK van R&D Honeywell is bestemd voor commerciële en industriële koeling.

Performax LT vervangt R-404A in nieuwe en bestaande installaties. Het verbetert de 
energiedoeltreffendheid van het systeem, zodat de energieconsumptie en de globale 
invloed op het milieu verminderd worden. Dat is een essentieel voordeel op het gebied 
van koude, waarvoor het energieverbruik ongeveer 50% van het milieueffect verte-
genwoordigt.

Kiezen voor Performax LT is: 
  kiezen voor een betere energetische doeltreffendheid,

  beperking van de exploitatiekosten,

  beperking van de CO2 uitstoot.

«Alles weten over de terugwinning en de transfer 
van koudemiddelen»

De nieuwe brochure over het terugwinnen en opslaan is een echt hulpmiddel voor gebruik door 
technici in de sector koeling, airconditioning en verwarming. In een oogopslag ziet u hier alle spe-
ciale verpakkingen. Dit document vereenvoudigt de keuze van de verpakking voor elke gebrui-
kelijke vloeistof en geeft de maximale hoeveelheid per verpakking aan volgens de vloeistof, zodat 
elk gevaar voor overvullen vermeden wordt.

Het document herinnert ook aan de geldende regelgeving, de te nemen voorzorgsmaatregelen 
en de mogelijkheden om teruggewonnen vloeistoffen te regenereren. 

Vraag onze brochure aan uw Climalife vertegenwoordiger of per e-mail: 
contact@climalife.dehon.com

Sinds 1992 is Climalife de eerste distributeur die oplossingen ontwikkelt voor het terugwinnen van 
koudemiddelen. Wij stellen nu speciale verpakkingen tot uw beschikking. 

Voor uw tevredenheid verhoogt Climalife zijn voorraad voortdurend met meer dan 10 000 
nieuwe flessen van 12 liter voor terugwinning. 

Waarom zou u een 12 liter fles kiezen?
• voordelig,
• neemt weinig plaats in,
• hanteerbaar en lichter.

En vergeet niet, dankzij deze 12 l fles voldoet u aan de eisen van de regelgeving die de terugwin-
ning van halogeenvloeistoffen verplicht stelt vanaf de eerste gram. 

12 liter fles: 
drie goede redenen om hiervoor te kiezen!

CLIMATECHNO

Het professionele evenement voor de sector
van koelsystemen, airconditioning, ventilatie 
en warmtepompen opent zijn deuren op 13 en 
14 oktober 2011 in Brabanthal in Leuven. Het 
Climalife team verwelkomt u in Stand 084 
om u de nieuwste producten op milieugebied 
te presenteren: Greenway en Performax LT.

22 Y-Symposium du Froid

Het Koude Symposium wordt op 2 november 
aanstaande gehouden in Yverdon-les-Bains en 
wordt georganiseerd door de AFS (Association 
Suisse du Froid, Romande sectie). Tijdens 
deze dag kunnen de spelers op de koude-
markt in Franstalig Zwitserland elkaar ontmoe-
ten, uitwisselen en de nieuwste technische 
evoluties ontdekken. Salle de la Marive - Quai 
de Nogent 1 CH 1400 Yverdon-les-Bains.

La Mostra Convegno

Climalife zal aanwezig zijn op deze internatio-
nale beurs voor professionals op het gebied 
van verwarming, airconditioning en koeling.
Van 27 tot 30 maart 2012 in Fiera Milano - 
Stand nr F02 Hall 24.

Evenementen
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De Hongaarse vereniging voor koeling 
en airconditioning HRACA organiseert van 
16 tot 18 november 2011 een conferentie in 
Hotel Ozon in Matrahaza. Climalife zal hier 
de juiste methode voor afvalverwerking en de 
nieuwe oplossing Performax LT presenteren. 

Installatie Vakbeurs

Noteer nu meteen de data van de volgende 
«Installatie Vakbeurs», beurs voor installatie 
en sanitairtechnieken in uw agenda. Deze 
professionele beurs presenteert de nieuwe 
ontwikkelingen en producten in de sector, in 
een gezellige, ontspannen sfeer.
Installatie Vakbeurs / Klimaatvak Gorinchem - 
13, 14 en 15 maart 2012.

IDS Climalife neemt deel aan de nieuwe beurs 
voor industriële koeling en airconditioning in 
Birmingham van 13 tot 15 maart 2012 - Stand 
Nr F43 Hall 19.

Interclima

«Interclima+elec», de beurs voor energie-effi-
ciency wordt gehouden van 7 tot 10 februari 
2011 bij de Porte de Versailles te Paris.
Zoek het Climalifeteam op in Hal 7,1, 
Stand F47.

Cold Chain Forum

Climalife neemt deel aan het 1e Forum gewijd
aan alle spelers in de koudeketen, dat gehou-
den wordt op 19 en 20 oktober aanstaande in 
de Grande Halle de la Villette in Parijs.

Salon Energies Froid
De volgende regionale beurzen Energies Froid 
over thermodynamica vinden plaats: 
• in Nantes: op 12 & 13 oktober 2011
• in Toulouse: op 23 & 24 november 2011

Registreer u nu meteen en ontvang uw gratis 
badge op: 
http://www.energiesfroid.com

10 november 2011: technische informatie-
bijeenkomst over de «onvermijdelijke pre-
ventieve maatregelen om corrosiegevaar in 
warm- en koudwatersystemen te voorkomen» 
in Meerbusch te Noordrijn Westfalen.

België

Zwitserland

Italië

Hongarije

Nederland

Engeland

Frankrijk

Duitsland
Internationaal

In uw agenda!
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Inschrijvingsformulier beschikbaar op 
004921507073-12 of infodkf@climalife.dehon.
com

U vindt het team Galco Climalife op: 

• AHR EXPO / Chicago van 21 tot 25 januari 
2012.
• ACREX / India van 23 tot 25 februari 2012.

Vergelijking met R-404A
Cyclus -25°C +40°C - OK=5K-OV=5K
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Voor al uw technische vloeistoffen: 
vergeet de afvalverwerking niet! 

      Regeneren verzekert de beschikbaarheid van installaties die zijn 
      gevuld met vloeistoffen waarvan het gebruik beperkt is.
      Terugwinning en verwerken van afvalstoffen om de geldende 
      regelgeving te respecteren.
      Interventies op de site door onze gekwalificeerde teams (terugwinnen,
      bijdoseren, speciale verpakkingen, pompen…).
      Erkende, gecertificeerde industriële sites in heel Europa, voor het 
      terugwinnen en valoriseren van het afval.

Valorisatie van gebruikte technische vloeistoffen:
een voordeel voor uw portemonnee en het milieu!

Verwarming

Airconditioning

Koeling


