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Energiedragers: volg 
de goede weg! 
De energiedragende vloeistof die gewoon-
lijk glycol wordt genoemd en wordt gebruikt 
in verwarming- en airconditioning is door 
de spelers in de sector klimaatbeheersing 
lange tijd beschouwd als een comfortpro-
duct. Zo werden massaal energiedragende 
vloeistoffen van lage kwaliteit gebruikt, wat 
technische problemen in de installaties ople-
verde. Deze problemen hebben het imago 
van de vloeistof onder de verschillende spe-
lers op de markt geschaad. Sommige heb-
ben radicaal besloten om deze niet meer in 
hun systemen te gebruiken.

Maar momenteel is het door de ontwikke-
ling van koudwatersystemen en verwar-
ming op zonne-energie niet meer mogelijk 
om dit soort producten niet te gebruiken of 
de voorkeur te geven aan goedkope oplos-
singen. Er moet dus een serie acties worden 
gelanceerd om deze productcategorie weer 
geloofwaardig te maken.

Laten we eerst de gebruikers herinneren 
aan de voornaamste voordelen van ener-
giedragende vloeistoffen, dat wil zeggen de 
antivriesbescherming van de centrale ve-
rwarmingsleidingen en verwarmingscircuits 
op zonne-energie, en de goede overdracht 
van de koudeproductie bij koudwatersyste-
men. We moeten ook het feit benadrukken 
dat een energiedragende vloeistof van goede 
kwaliteit corrosienhibitoren bevat en de roes-
tvorming in waterleidingen beperkt.

De fabrikanten van dit soort producten 
moeten resoluut een beleid voor kwaliteit 
en innovatie introduceren. Binnen Climalife 
is dat al jaren lang het geval - zo zijn we nu 
in staat om de energiedragende vloeistof van 
plantaardige oorsprong Greenway te introdu-
ceren.

Ter afsluiting: dankzij een gecoördineerde 
actie van alle spelers op de markt, gebaseerd 
op dialoog en verantwoordelijkheid, zullen wij 
erin slagen om het gebruik van krachtige, mi-
lieuvriendelijke warmtedragende vloeistoffen 
te ontwikkelen. Laten we allemaal de goede 
weg volgen!

Veel leesplezier!

Laurent Assoun
BU Manager Residentieel & Tertiaire

Hoofd-Artikel

I 
n Europe heerst nog veel onduidelijkheid 

over de verwerking van gebruikte ener-

giedragende vloeistoffen.  Elk land beveelt 

een eigen verwerkingsmethode aan.

Climalife schept duidelijkheid tussen slechte 
gewoontes en slechte kennis van de regelge-
ving, aan de hand van het voorbeeld van de in 
Frankrijk volgens de geldende regels te gebrui-
ken methode: Art. R543-3 tot 16 van de Mi-
lieuwet en het besluit van 28 januari 1999.

In de praktijk constateren wij te veel uitstoot 
van energiedragende vloeistoffen in de natuur, 
tegen de regels in en ten nadele van het milieu.

Het lijkt ons belangrijk om de volgende za-
ken terug in het geheugen te brengen: 
• De afvoer van glycolwater in de afvalwater-
netwerken (bijv.: riool) is verboden.
• Glycol is bijzonder giftig voor de bacteriënko-
lonies die actief zijn in de waterzuiveringsins-
tallaties.
• De energiedragende vloeistof moet worden 
opgevangen door een gespecialiseerde onder-
neming voor verwerking.
• De vernietiging ervan vindt plaats bij een ges-
pecialiseerd centrum of op sommige vuilstort-
plaatsen.

De oorsprong van het probleem: 
de gebruikte energiedragende vloeistof wordt 
zuur door hydrolyse en scheuren van de 
molecule. Maar hoe dan ook wordt de afge-
tapte vloeistof, onafhankelijk van zijn staat, 
geklasseerd in de categorie Gevaarlijk indus-
trieel afval. Hierdoor is de onderneming als 
producent van het afval verplicht om zich te 
verzekeren van de traceerbaarheid van het 
afval via een BSD (overzicht van de tracering 
van afval) - afvalcode 13 03 10 voor gebruikte 
olie en energiedragende vloeistoffen - dat inge-
vuld moet worden overhandigd aan de inza-
melaar-vervoerder of de vernietiger.
Het is hoog tijd om de slechte gewoontes te 
veranderen en dit chemische product als een 
consumptieproduct te beschouwen. Het is ook 
noodzakelijk om rekening te houden met de
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Verwerking van gebruikte 
energiedragende vloeis-
toffen: duidelijkheid over 
een grijs gebied 
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                                  MSDS

Het raadplegen van de Veiligheidsgegevens 
(MSDS) van een product is geen optie maar 
een wettelijke verplichting voor alle operators. 

Climalife dienstverlening: 

Climalife stelt een bedrijfsklare dienstverlening 
ter beschikking van professionals om speci-
fi eke handelingen uit te voeren op installaties 
voor koeling, verwarming, klimaatbeheersing, 
zoals de opvang en verwerking van warmte-
dragende vloeistoffen en vuile verpakkingen, 
volgens de geldende regelgeving. 

Raadpleeg uw Climalife vertegenwoordiger 
voor meer informatie.

Let op: deze dienstverlening is beschikbaar in 
Europa en meer specifi ek in Frankrijk, België, 
Nederland, Duitsland en Hongarije.

Vragen van 
installateurs - 
meningen van experts: alles over 
energiedragers
Interview met Patrick Lê, verantwoordelijke voor de technische assistentie energiedragende vloeistoffen
van de Groupe Dehon.

Mijnheer Lê, al meer 
dan 20 jaar lang stellen 
onze klanten u vragen 
over de goede hande-
ling voor het gebruik 
van energiedragende 
vloeistoffen en het on-
derhoud. Laten we ons 
in hun plaats stellen en 
de meest gebruikelijke 

vragen proberen te beantwoorden*.

V: Ik wil geconcentreerde koudedrager ko-
pen en deze zelf verdunnen.

P.L.: Wij raden u aan om behandeld (gede-
mineraliseerd) water te gebruiken om de in-
troductie van schadelijke elementen (chloor, 
sulfaat, carbonaat,...) om de roestvorming te 
beperken.

Alle genormaliseerde corrosie testen worden 
uitgevoerd met een concentratie van 33% in 
antivriesvolume. Onder een dergelijke concen-
tratie is de hoeveelheid corrosie inhibitoren in 
het circuit laag en is de bescherming tegen 
roest misschien niet doeltreffend.

Daarom raden wij onafhankelijk van de bes-
cherming tegen vorst om een minimale 
concentratie van 33% antivries te gebruiken. 
Deze concentratie geeft, afhankelijk van het 
type koudedrager ,een vriespunt van -12°C tot 
-18°C. 

V: Ik heb de koudedrager zelf verdund en 
het gemeten vriespunt is -17°C terwijl dit 
-20°C zou moeten zijn.

P.L.: U hebt ongetwijfeld de hoeveelheid 
koudedrager gemeten op basis van de theo-
retische inhoud van uw installatie. Onze erva-
ring toont aan dat op installaties met een groot 
volume, vanaf 5/6 m3 de theoretische bereke-
ning van het volume van de installatie is onge-

veer minder dan 10% van het reële volume.

V: Het glycolwater, dat ik heb samengesteld 
of gebruiksklaar heb ontvangen, bescher-
mde een jaar geleden tegen -22°C en nu 
nog maar tegen -18°C.

P.L.: De glycol die gebruikt wordt voor de pro-
ductie van antivries verdwijnt niet met de tijd. 
De enige mogelijke chemische verklaring is dat 
water in het circuit is toegevoegd. 

V: Mijn koude-installatie functioneert slecht, 
na een paar uur daalt het rendement.

P.L.: Er zijn twee mogelijkheden:

- de vriestemperatuur van het glycolwater ligt 
te dicht bij de verdampingstemperatuur. Als het 
glycolwater zijn vriestemperatuur nadert, stijgt 
de viscositeit aanzienlijk en houden «lagen» 
glycolwater op met circuleren. De uitwisseling 
daalt en het glycolwater bevriest langzaam in 
de wisselaar. Het vriespunt van glycolwater 
moet minstens vijf graden lager liggen dan de 
laagste temperatuur die in de wisselaar bereikt 
zou kunnen worden.

- er is veel slib in het circuit aanwezig. Dit slib 
hoopt zich op de plekken op die het koudste 
zijn en waar het belastingverlies het hoogste 
is, dus gewoonlijk in de wisselaar. De enige 
mogelijke oplossingen zijn het aftappen en rei-
nigen van de installatie of een fi lter monteren 
op een by-pass om het slib te elimineren. »

V: Ik wil mijn installatie reinigen met water 
voordat ik hem met antivries vul.

P.L.: Als u water in uw installatie invoert en 
deze voornamelijk van staal is, zal uw installatie 
oppervlakkig roesten als u de installatie reinigt. 
Het glycolwater weekt de roest vervolgens los 
en slib wordt gevormd. De hoeveelheid roest is 
proportioneel aan de afmeting van de installa-
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tie. Als u met water reinigt, moet de tijd tussen 
het aftappen van het water en het vullen met 
glycolwater zo kort mogelijk zijn. Als u verplicht 
bent om het water meerdere dagen in de ins-
tallatie te laten staan of de installatie aan de 
lucht te laten staan na het reinigen, moet u een 
fi lter monteren op een by-pass om de roest op 
te vangen die door het glycolwater wordt los-
gemaakt.

V: Ik wil behandelingsproducten aan mijn 
installatie toevoegen.

P.L.: De corrosie inhibitoren die u gebruikt 
is door de fabrikant tijdens de ontwikkeling 
ervan onderzocht. De samenstelling met de 
inhibitoren zijn geëvalueerd en gevalideerd 
tijdens vele roesttests. Het is dus niet nodig 
om andere producten toe te voegen. Ander-
zijds kan de toevoeging van andere produc-
ten de samenstelling van het glycolwater uit 
zijn evenwicht brengen en de werking van 
roestremmen in de antivries beperken. 

V: Ik zou graag willen weten wat de leven-
sduur is van het glycolwater in mijn instal-
latie.

P.L.: We kunnen u helaas geen nauwkeurige 
levensduur geven. De corrosie inhibitoren 
worden namelijk «verbruikt» door de tijd heen 
volgens de functioneringsomstandigheden, de 
aard van de materialen, de galvanische kop-
pelingen... De behoefte om het product te ver-
nieuwen kan alleen worden bepaald door een 
analyse van het glycolwater.

*De informatie in dit artikel zijn het resultaat van ons onderzoek en 

onze ervaring. Ze worden te goeder trouw verstrekt maar kunnen 

in geen geval een garantie onzerzijds betekenen, noch onze 

aansprakelijkheid inroepen, met name indien rechten van derden 

overtreden worden, of indien gebruikers van onze producten de 

betreffende regelgevingen overtreden.

vernietigingskosten van de energiedragende 
vloeistof en de suggesties van een professional 
voor de vervanging ervan te integreren.
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V: Ik heb iblauwe koudedrager  in mijn ins-
tallatie gedaan en de vloeistof is nu gelig.

P.L.: De kleurstoffen die in de koudedrager  
worden gebruikt zijn organische molecules. De 
kleur kan onder invloed van de temperatuur 
en de metaaloxide in het circuit veranderen... 
Deze kleurwijziging betekent niet altijd dat het 
product niet doeltreffend meer is.

V: Ik wil koudedrager X toevoegen aan mijn 
installatie, die antivries bevat waarvan ik 
me niet meer herinner wat het precies is.

P.L.: Energiedragers  kunnen gewoonlijk onder-
ling gemengd worden, dit betekent dat u bij het 
mengen een homogeen mengsel krijgt behalve 
als het energiedragers betreft op basis van vers-
chillende glycolen (MEG, MPG,...). Bovendien 
betekent dit niet dat de energiedragers onder-
ling compatibel  zijn. Twee verschillende energie-
dragers hebben verschillende samenstellingen 
en inhibitoren. Het mengen ervan veroorzaakt 
een samenstelling van inhibitoren waarvan de 
prestatie niet bekend is. Voor elke toevoeging 
raden wij aan om een controle uit te voeren op 
het glycolwater in het circuit om te evalueren of 
een hele vervanging nodig is zou zijn.

V: Ik wil pure glycol gebruiken, dat is minder 
duur dan een energiedrager.

P.L.: Let op, pure glycol bevat geen corrosie 
inhibitoren. Een dergelijk product in een wate-
rige oplossing kan aanzienlijke roestvorming 
veroorzaken in uw circuits. Zelfs met roestvrij 
stalen leidingen, als er een andere alliage me-
taalmengsel aanwezig is in uw installatie (bijv. 
koper in een wisselaar) hebt u een galvanische 
koppeling en wij weten in dat geval niet welke 
alliage metaalmengsel de andere beschermt. 

V: Ik wil gegalvaniseerd staal gebruiken 
voor mijn leidingen.

P.L.: Let op, het zink in gegalvaniseerd staal 
beschermt het staal tegen roest in een vochtige 
omgeving. Maar het zink is niet compatibel met 
glycol. Gegalvaniseerd ijzer wordt «afgebeten» 
door glycolwater en bijzonder verstoppend slib 
(zinkzout) zet zich af en kan de fi lters van de 
installatie verstoppen. 

V: Wat zijn de gevolgen voor een installatie 
op zonne-energie?

P.L.: Bij gebruik in een installatie op zonne-

energie kan de energiedragende vloeistof 
onderworpen worden aan hoge temperatu-
ren (meer dan 150°C). Bij deze temperaturen 
kunnen de glycolmoleculen worden aangetast, 
waardoor hoofdzakelijk een verlaging van de 
antiroestbescherming door verzuring van de 
vloeistof optreedt. Een regelmatige controle 
van de energiedragende vloeistof, zelfs door 
een eenvoudige pH meting, is sterk aan te 
raden. Wij informeren u hierbij ook dat indica-
tiestrips voor pH meting niet geschikt zijn voor 
deze metingen, het wordt aangeraden om een 
pH meter te gebruiken. Een periodeiciteit van 
een jaar voor de pH controle is hiervoor vol-
doende.

Om het gevaar voor aantasting te beperken 
kunt u ook kiezen voor andere energiedra-
gers, die geen glycol meer bevatten maar een 
grondstof die deze moleculen benadert en een 
grotere thermische stabiliteit heeft. Het laatste 
risico, als de vloeistof niet circuleert en stag-
neert in de sensoren, is «vertering» van het pro-
duct. In dit geval bestaan specifi eke producten 
voor het reinigen en redden van de sensoren. 

Dank u wel mijnheer Lê!

Aanhoudende groei voor 
duurzame energie in het 
Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk heeft zich vastgelegd op een beperking van de koolstofuitstoot in de nabije toekomst,
met ambitieuze doelstellingen: de koolstofuitstoot met 34% verminderen in 2020, in een voortzettende lijn 
sinds 1990 om een vermindering van 80% te behalen in 2050.

Enerzijds willen vele ondernemingen deze doelstellingen in 
de komende tien jaar halen en bestuderen daarom hun 
koolstofafdruk nauwkeurig. De huishoudens worden ook 
gestimuleerd om hun energieverbruik te beperken. Anderzijds 
heeft het Ministerie voor energie en klimaatverandering 
verschillende programma’s opgezet, zoals de bonus voor 
duurzame energie (Renewable Heat Incentive) en de 
«Green Deal», ter aanmoediging van deze beperking van de 
milieueffecten.

Al deze inspanningen openen de weg naar een verhoogd 
gebruik van warmtepomptechnologie en thermische zonne-energie toepassingen die energiedragende vloeistoffen gebruiken. 
Het gebruik van een biologische vloeistof zoals Greenway, van plantaardige oorsprong, boven een petrochemisch product 
is een logische stap om de spelers te begeleiden in hun wens om de energiekosten en de koolstofvoetafdruk te verminderen.

Climalife kan nu al de productserie Greenway in Europa leveren. In het Verenigd Koninkrijk is een stijgend gebruik van dit type product 
al voorzien in 2012.
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De grootste 
natuurlijke
springschans van Duitsland koelt 
zijn piste met Thermera R
De springschans van Hochfi rst, in het Zwarte Woud, is een van de belangrijkste plaatsen 
voor nationale en internationale skispringcompetities. De omstandigheden voor het 
skispringen zijn optimaal dankzij een origineel koelingsysteem. 

HANDEL

O
m Om ervoor te zorgen dat de 
plek voor skispringen in Titisee-
Neustadt competitief blijft ten 
opzichte van de andere plaatsen 

en de springomstandigheden te verbeteren, is 
de Hochfi rsterschanze uitgerust met een koel-
systeem voor de aanlooppiste. 

De uitdaging bestaat uit het aanpassen van 
een koelcentrale, die eerder werd gebruikt 
in een entrepot van een groothandel, aan 
bijzonder specifi eke eisen. 

Om dit systeem zo voordelig mogelijk aan te 

passen moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
worden van het bestaande productie- en 
bedieningsmateriaal en garanderen dat een 
goede kwaliteit ijs op de piste geleverd kan 
worden om te voldoen aan de eisen van deze 
sport van hoog niveau.

Met deze behoeften heeft Joachim Häfker, 
secretaris generaal van de skiclub van Neus-
tadt de hulp ingeroepen van de onderneming 
Heinz Moritz GmbH in Gundelfi ngen, die al 49 
jaar lang installaties ontwerpt en bouwt op het 
gebied van koeltechnieken. De uitvoering van 
het project vond plaats in samenwerking met 
andere regionale ondernemingen en vrijwilli-
gers van het skischansteam. Het was ook erg 
belangrijk voor de skiclub van Neustadt dat 
de energiedrager die in het koelsysteem werd 
gebruikt milieuvriendelijk is.

Voor de aanlooppiste is een individueel koel-
tapijt ontworpen en geïnstalleerd, bestaand 
uit een leiding van tweeënhalve kilometer met 
6.000 kabelklemmen op 18 rijen en bevestigd 
op een metalen rooster. De centrale voor deze 
chiller bestaat uit drie dubbele Bitzer compres-
soren S6J-16.2. De gebruikte pomp is van het 
merk ETALINE (20.000 m³/h) met een vermo-
gen van 6.000 Watt en een stuwingshoogte 
van 40 meter. De installatie heeft een volume 
van 1.200 liter.

De kwaliteit van het ijs is het centrale thema. 
Het ijs op de piste mag niet te hard of te zacht 
zijn. Bovendien moet opwarming en scheuren 
voorkomen worden. Daarom moet absoluut 
rekening worden gehouden met de domine-
rende weersomstandigheden. 
Door deze hoge eisen op het gebied van tem-
peratuur en fysieke kenmerken, is gekozen 
voor de energiedrager Thermera R en de het 
koudemiddel R-404A. De Thermera R wordt 
tussen -15 en -2 graden gekoeld door een 
plaatwisselaar. 

Om de veelvuldige variaties van de koudepro-
ductie in verband met de wijzigende behoefte 
te regelen en te controleren, wordt een elektro-
nisch reduceerventiel E CAREL E3V45ASR00 
gebruikt met een automaat CAREL pCO2/IR.

Alle wensen van de beheerder van de skis-
chans worden verwezenlijkt door de ecolo-
gische warmtedrager Thermera R van Clima-
life, op basis van betaïne, zowel dankzij de 
fysieke kenmerken ervan als uit ecologisch 
oogpunt. Het van suikerbieten afgeleide pro-
duct maakt het mogelijk om de gewenste tem-
peratuur te bereiken voor het koudemiddel, 
zonder ecologisch risico en beschikt over een 
antivriesbescherming tot -35°C. 

De installatie wordt automatisch bediend en 
geoptimaliseerd dankzij de Testo sensoren die 
de temperaturen van de verschillende installa-
tiezones controleren en bewaken.

Voor skiclub in Neustadt is de installatie van 
dit indirecte koelsysteem voor de aanlooppiste 
een originele ecologische oplossing, voordelig 
en ideaal om de omstandigheden voor skis-
pringen op hoog niveau te verbeteren.

Bedrijf: Heinz Moritz GmbH 
Activiteit: Planning, levering en 
bouw van koelsystemen
Gevestigd te: Gundelfi ngen - 
Duitsland
Opgericht: 1964
Effectief: 14

Van links naar rechts 

- Joachim Häfker (Secretaris generaal)
- Ernst Simon (Verantwoordelijk voor het stadion)
- Niklas Moritz (Heinz Moritz GmbH)
- Mathias Schlegel (Siteverantwoordelijke)
- Thomas Moritz (Heinz Moritz GmbH)
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Greenway® Solar et De Dietrich 
verwarmen een sportcomplex 
met zonne-energie!
Saint-Antonin le Val, 20 september 2011
Saint-Antonin is een charmant dorp in het zuiden van Frankrijk, waar de gemeente bes-
loten heeft om traditie en moderniteit te laten samengaan om zijn inwoners openbare 
diensten van kwaliteit te bieden, die toekomst hebben. De stad beschikt over een sport-
complex van kwaliteit, bestaand uit een openluchtzwembad en een sportzaal voor scho-
lieren en inwoners. De behoefte om te investeren in een nieuw verwarmingssysteem ter 
vervanging van de oude verwarmingsketels bood de mogelijkheid om de profi teren van 
de uitzonderlijk zonnige ligging van het dal.

H
et onderzoek naar de behoefte 
aan verwarming en warm water 
van Olivier Delhomme van BE 
CD2l heeft de afmetingen van het 

systeem bepaald die nodig zijn voor een opti-
male dekking, dat wil zeggen: verwarming voor 
het comfort van de ruimtes en warm water voor 
de douches in beide gebouwen en opwarming 
van het zwembadwater voor de zomer. 

DIENSTVERLENING

• 1 warmwaterbereider van het type FWS 750 
en 1 bufferboiler van 750 l,
• 2 opslagboilers van 4.000 l (zie foto),
• 150 l Greenway® Solar.

De ondernemingen De Dietrich Thermique* en 
Tereva Montauban, partner van de onderne-
ming Bourrié op het gebied van zonne-energie, 
hebben het hele zonne-energiesysteem gele-
verd. Om de duurzaamheid van het systeem, 
de bescherming tegen oververhitting en de 
milieubescherming te garanderen, zijn de 
pluspunten van Greenway® Solar gekozen 
als energiedragende vloeistof dat wil zeggen 
het «bloed» van de zonne-energie installatie.

Zijn kwaliteiten van lage expansie bij hoge tem-
peraturen hebben het mogelijk gemaakt om 
het expansievat zo klein mogelijk te houden, 
om de kosten van de installatie te drukken.

Alexandre Priquet (Bourrié): «de vloeistof is 
bijzonder stabiel, wij hebben geen enkele 
drukverhoging in het circuit geconstateerd. 
Buiten de kwaliteit van de technische kenmer-
ken is het feit dat de vloeistof plantaardig is een 
pluspunt voor de hele installatie. »

*internationaal erkende verwarmingsfabrikant, lid van de Groupe 
BDR Thermea, 3e Europese groep op het gebied van levering van 
verwarmingssystemen.
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Depuis mai 2011, De Dietrich fait confi ance 
à Sinds mei 2011 vertrouwt De Dietrich op 
Greenway® Solar voor alle collectieve zonne-
energie installaties, dankzij zijn capaciteit om 
de hoge temperaturen in de zomerperiode te 
weerstaan en versnelde aantasting te vermi-
jden als een vloeistof op basis van monopro-
pyleen glycol wordt gebruikt. 

Greenway® Solar zet 4 keer zo weinig uit en 
wordt 4 keer zo weinig aangetast op 150°C, zo-
dat De Dietrich installaties kan aanbevelen die 
goedkoper zijn en de sterke eisen waaraan 
ze moeten voldoen veel beter weerstaan. 

Een garantie voor kwaliteit en prestatie voor 
zijn klanten en een bewijs van vertrouwen voor 
Climalife!

De onderneming Bourrié, in de sector kli-
maatbeheersing en lid van de groepering Cli-
mater (met 450 leden, voornamelijk in de Tarn 
et Garonne) is door het stadhuis van Saint-An-
tonin ingeroepen het leven geroepen om de 
installatie te renoveren. 

Het door de onderneming voorgestelde project 
dat door de gemeente werd goedgekeurd is 
het volgende: een dubbel circuit beheerd door 
een automaat, dat volgens de behoefte en de 
openingstijden van het ene of andere gebouw 
de benodigde warmte levert. 

Het warme water komt in eerste instantie uit 
het zonne-energie circuit dat door de regeling 
van het systeem wordt bestuurd .

Beschrijving van het verwarmingssysteem:
• Verwarmingsketel op houtkorrels 350 kW,
• 65 m² vlakke zonnepanelen, dat zijn 24 sen-
soren Dietrisol Pro C 250 Régulation Deltasol E, 

Bedrijf: Bourrié
Activiteit: Klimaat - beheersing - 
Bouw - Loodgieterij
Gevestigd te:
Caussade - Tarn-et-Garonne 
(82) - Frankrijk
Opgericht in: 1946
Effectief: 25
http://www.groupe-climater.com

Casestudies

CIAT kiest 
Greenway® voor 

zijn nieuwe systeemdemonstratie 
in het CRISTOPIA gebouw
De groep CIAT heeft middels zijn fi liaal CRISTOPIA Energy Systems een demonstratie-
ruimte uitgevoerd en in werking gesteld voor HYSYS en Pôle Energie systemen in zijn 
gerenoveerde gebouwen in Vence, in het zuiden van Frankrijk, met een opslag voor 
warmte-energie STL van CRISTOPIA. 
Deze «showroom» toont een standaard operationele installatie voor de klanten, integrato-
ren, ingenieursbureaus of anderen die koudebehoeften hebben boven 500 kW, voorname-
lijk voor installaties in de dienstverlenende sector. De gehele Pôle Energie wordt bestuurd 
door een Cristo’Control2, de comforteenheden en de centrale met dubbel circuit worden 
gesuperviseerd door een Easy CIATcontrol.

DIENSTVERLENING

H
YSYS is een moduleerbaar 
systeem, een combinatie van opti-
male producten, om de kwaliteit 
van de binnenlucht, het comfort 

van personen en energetische optimalisering 
in de gebouwen te verzekeren. Pôle Energie is 
een systeem dat geavanceerde technologieën 
voor laagverbruikproductie en opslag combi-
neert voor de koud- en warmwaterproductie 
tegen lage kosten en met een beperkt milieu-
effect.

De installatie is operationeel sinds juni 2011 
en omvat een warmtepomp Aquaciat (ver-
mogen Koud 61 kW, vermogen Warm 50 kW 
voor een geabsorbeerd vermogen van 21 
kW) met een CRISTOPIA koudeopslag, een 
intelligente regeling en een besturingssysteem 
Cristo’Control2, een centrale voor luchtbehan-
deling met dubbel circuit Floway, CIAT comfor-
teenheden en een precisie-airconditioningmo-
dule Expair voor de informaticaruimte. 

Het principe van koudeopslag bestaat uit het 
opslaan van koelenergie. als de behoefte in 
de gebouwen laag is, voornamelijk ‘s nachts. 
Door de koudeproductie te verdelen over 24 
uur, kunnen de kosten van de het energiever-
bruik gedrukt worden en de apparatuur beter 
worden gedimensioneerd.

De gebruikte energiedragende vloeistof is 
Greenway, een «groene» vloeistof die voor-

namelijk bestaat uit Propanediol 1,3, gepro-
duceerd uit 100% plantaardige en duurzame 
grondstoffen. CIAT heeft gekozen voor 
Greenway om zijn energie- en koolsto-
fafdruk die twee keer zo laag is als die van 
de MEG / MPG producten (mono-ethyleen of 
monopropyleenglycol), afkomstig uit aardolie, 
die steeds duurder wordt. zullen worden.

Cristo’Control2, het brein van de Pôle Ener-
gie, beheert alle parameters om het globale 
energetische rendement van de Pôle Energie 
te optimaliseren gedurende het hele jaar. De 

bewaking van de installatie wordt lokaal of op 
afstand gerealiseerd. 

Deze installatie wordt door CRISTOPIA ge-
bruikt als experimenteel platform voor het 
onderzoeksproject MINOSTOC. Elk vat van 2 
m3 bevat 2.450 nodules voor een fase-over-
gangsmateriaal volume per vat van ongeveer 
1.150 liter. De instrumentatie die binnen de 
Cristo’Control2 is gebruikt maakt het mogelijk 
om het vermogen en de energie op de installa-
tie te meten en een belasting/ontlasting balans 
op te maken van de STL vaten.
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Cuivre ± 2 [ -5 ; +5 ] [ -10 ; +10 ]

Soudure ± 4 [ -5 ; +5 ] [ -30 ; +10 ]

Laiton ± 2 [ -5 ; +5 ] [ -10 ; +10 ]

Acier ± 1 [ -2,5 ; +2,5 ] [ -10 ; +10 ]

Fonte ± 2 [ -4 ; +4 ] [ -10 ; +10 ]

Aluminium ± 8 [ -10 ; +20 ] [ -30 ; +30 ]

Métaux Perte de masse
(mg / éprouvette)

Limites de la norme
NF R 15-601

Limites de la norme
ASTM D 3306

Voorbeeld van een test in glas uitgevoerd voor Friogel® Neo: 

Process

Knowhow energiedragers
Van de samenstelling tot de product ie: meesterschap
van de globale keten climalife

« Prestatie energiedrager producerende fabrieken » :

Een proces in 5 etappes: 

1/ Samenstelling

2/ Conformiteitstests (prestatie)
Als een formule bepaald is, wordt hij op vers-
chillende criteria getest: 
- Helderheid: de vloeistof moet helder blijven, 
zonder neerslag.
- Weerstand tegen koude: het vriespunt moet 
voldoen aan de eis.
- pH, dichtheid, alkalische reserve.
- Genormeerde tests AFNOR / ASTM.

3/ Productie: 
Volgens een methode en technische specifi ca-
ties die door het laboratorium worden geleverd 
wordt het productieproces opgestart.

4/ Kwaliteitscontrole 
Na de productie wordt stelselmatig een 
monster genomen (foto 4) voor een conformi-
teitscontrole met de specifi caties van het labo-
ratorium: 
- aspect na 24 uur,
- alkalische reserve en pH per dosering (foto 5),
- vriespunt per refractometrie,
- massa.
Elk monster wordt een maand bewaard om 
traceerbaarheidsredenen en tot 6 maanden 
voor de productie van bulkproducten. Als het 
conform is, wordt het product «bevrijd» naar 
een buffervat (foto 6), waar kleurstof wordt 
toegevoegd en het wordt verpakt. Als het niet 
conform is wordt het product geblokkeerd. De 
afdeling Kwaliteit en het laboratorium zoeken 
vervolgens de bron van de fout.

D
De Groupe Dehon is al in 1979 
begonnen met de productie van 
antivries voor auto’s, na de acquisi-
tie van samenstellingspatenten van 

de onderneming Ugine-Kuhlmann.

Ons R&D laboratorium heeft al snel nieuwe 
formules ontwikkeld voor toepassingen van 
koeling en verwarming, met een complete 
productserie op basis van mono-ethyleen 
glycol (MEG) en monopropyleen glycol 
(MPG). 

Gezien de reglementaire- en milieu-eisen evo-
lueren ontwikkelen wij voortdurende op het ni-
veau van de samenstellingen en de productie.
Borax bijvoorbeeld, een roestremmer die kort 
geleden werd toegevoegd aan de lijst van 
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Vervolgens wordt de formule ingevoerd in de 
gegevensbank van de productie-automaat 
(foto 6) en uitgevoerd volgens de hoeveelhe-
den van elk onderdeel ervan (bijv.: MEG, gede-
mineraliseerd water, remmers) in een vat met 
menger (foto 2). 
De kleurstof wordt pas toegevoegd als de 
kwaliteitscontrole is uitgevoerd. Onze indus-
triële eenheden garanderen een productie van 
hoge kwaliteit onder optimale veiligheidsoms-
tandigheden.

Zo kunnen ze de benodigde aanbevelingen 
leveren om het mengsel aan te passen en te 
voltooien.

5/ Verpakking - Logistiek
De verpakking wordt uitgevoerd volgens het 
soort en de aangegeven verwachtingen. Van 
een vat van 20l tot een bulklevering van meer 
dan 20 ton, alles is mogelijk. Onze logistieke 
organisatie garandeert u levering op tijd en het 
ophalen van gebruikte producten.

Zzeer zorgwekkende stoffen van het Europees 
agentschap voor chemische producten, is 
geheel verdwenen uit onze samenstelling, voo-
ruitlopend op de regelgeving die het gebruik 
ervan ongetwijfeld aan toestemming zal onde-
rwerpen. 
Deze wijziging heeft zich in opportuniteit ve-
randert door onze corrosie inhibitoren te laten 
evolueren ontwikkelen naar geheel organische 
producten, die doeltreffender en duurzamer 
zijn.

- 3 gehomologeerde industriële productiesites:
  St Priest (Rhône-Alpes, Frankrijk), Passy (Haute Savoie, Frankrijk) en St Niklaas (België).
- Globale productiecapaciteit: 60.000 ton.
- Opslagcapaciteit: 2.500 ton.
- Norm: ISO 9001.
- Distributienetwerk: Europa en internationaal.

Process

Climalife contact n°3 I 9

Al onze formules voldoen aan ASTM 
en AFNOR
Om aan de behoeften op de internationale 
markt op het gebied van energiedragers te 
beantwoorden, evalueren onze Climalife R&D 
laboratoria de prestatie van onze samenstellin-
gen aan de hand van de normen van ASTM* 
en AFNOR*. 

Voordat ze op de markt komen worden 
onze formules stelselmatig vergeleken met 
deze normen., maar waarop zijn deze ge-
baseerd? 

Een goede energiedrager kiezen, dat is alle-
reerst een kwaliteitsproduct kiezen dat com-
patibel is met de verschillende materialen die 
gebruikt worden in warmtesystemen.

Roest- en compatibiliteitstests van de elasto-
meren zijn essentieel.

1/ De roesttests op alle gebruikelijke mate-
rialen die men in installaties tegenkomt (koper, 
lassen, staal, messing, aluminium, gietijzer,...) 
worden volgens twee methoden uitgevoerd: 
tests in glas en warme platen. 

- Tests in glas: 
de metaalmonsters worden geheel onderge-
dompeld in een oplossing van energiedrager 
gedurende 336 uur op 88°C (ASTM). De anti-
roesteigenschappen worden vergeleken door 

vergelijking van het gewicht voor en na de 
test. Elke test wordt 3 keer herhaald voor elk 
metaal.

De resultaten van deze tests worden in onze 
technische gegevens gegeven.
- Warme platen: 

De getuigenplaten voor elk materiaal worden 
in de energiedragende vloeistof gedompeld en 
getest op hogere temperaturen, van 130°C tot 
150°C en over ene een periode van 168 uur. 

Ze worden vooraf gewogen en mogen na de 
test niet meer dan een milligram roest bevatten 
(dat wil zeggen verloren massa) om de oplos-
sing te bevestigen homologeren.

2/ Compatibiliteit van de elastomeren***: 
Alle gebruikelijke elastomeren zoals butylrub-

ber, nitrielrubber of polypropyleen worden 
geanalyseerd door weking en op een gegeven 
temperatuur.

Voor en na de test worden de verschillen in het 

volume van de elastomeren en hun weerstand 
tegen vervorming gemeten.

*ASTM (D 1384) Internationale norm en NF R 15-602-7 Franse 
norm.
 ** ASTM D 4340  en NF T 15-602-8 Franse norm
*** AFNOR NFT iso 1817 compatibiliteit elastomeren

Référence normatives méthode d’essais : AFNOR NF R 15-602-7 / ASTM D 1384



EvénementsProducten

Friogel Neo : 

een van de meest gebruikte energiedragers in de voedingsindustrie
Hoewel de voordelen van een indirect systeem bekend zijn (beperking van de hoeveelheid koelmiddel koudemiddel en het lekgevaar, eenvoudig 
onderhoud,...), moet u nog wel de juiste energiedrager voor uw systeem vinden. Friogel Neo voldoet aan de verwachtingen uit de industriële sector 
en met name de voedingsindustrie dankzij zijn samenstelling op basis van monopropyleen glycol, toegestaan door de Franse Algemene Directie voor 
de gezondheid.

Friogel Neo wordt al vele jaren gebruikt door onze klanten in Europa en is één van de topproducten uit onze 
serie energiedragers.

De organische corrosie inhibitoren in Friogel Neo bieden een uitstekende bescherming tegen roestvorming op 
de materialen in de installatie en bescherming tegen kalkaanslag, roest en oxidatie.
De organische remmers zetten zich in een dun moleculelaagje af op de delen van de wanden die gevoelig zijn 
voor roest, zodat  de warmteoverdracht geoptimaliseerd wordt ten opzichte van samenstellingen met traditionele 
remmers. De remmer reageert niet chemisch, hij wordt niet aangetast met de tijd. 
Friogel Neo is beschikbaar in verschillende oplossingen en verschillende verpakkingen. 

Kiezen voor Friogel Neo is kiezen voor: 
  een uitstekende antivriesbescherming.

  Compatibiliteit met de toepassingsdomein (voedingsindustrie).

  Een stabiele formule door de tijd heen.

Om het voornaamste probleem van zonne-energiesystemen voor verwarming te bestrijden, over-
verhitting, biedt Climalife twee nieuwe oplossingen voor genezing en preventie: Bent u al een 
installatie tegengekomen waarvan het debiet beperkt is of erger, geblokkeerd door neerslag van 
te erg aangetaste energiedragende vloeistoffen (op basis van MPG)? Climalife heeft besloten dat: 

• Het vervangen van de sensoren geen optie is, om extra investeringskosten te 
   voorkomen.
• De gevaren in verband met oververhitting niet automatisch zijn als de juiste energie
  dragende vloeistof wordt gekozen.

Genezen met SolRnett:
Onze R&D heeft dus SolRNett ontwikkeld, de nieuwe, gebruiksklare 
specifi eke reiniger voor het herstellen van de circulatie en het systeem 
opnieuw op te starten voor een nieuw leven!

• Zelfs bij omgevingstemperatuur doeltreffend.
• Schuimt niet, eenvoudig te reinigen.
• Compatibel met de systeemmaterialen.
• Eenvoudig te gebruiken, met een circulatiepomp.

Voorkomen met Greenway® Solar:
Climalife is de eerste Europese distributeur van warmtedragende vloeistoffen op basis van Bio 
propaandiol, 100% afkomstig uit plantaardige grondstoffen. Wij stellen onze oplossing Greenway®  
Solar voor, uniek op de markt dankzij zijn beslissende technische voordelen ten opzichte van tra-
ditioneel monopropyleen glycol:

• Wordt 4 keer zo langzaam aangetast op 150°C.
• Zet 3 keer zo weinig uit op 100°C.
• Grote stabiliteit van de technische kenmerken.

Met Greenway® Solar worden de risico’s geminimaliseerd bij oververhitting en wordt de levens-
duur verlengd. Deze mogelijkheden moet u uw klanten laten weten! 

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

Ontdek onze zonne-energie producten voor 
verwarming: SolRnett + Greenway® Solar 
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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.

Het Koude Symposium wordt op 7 november 
aanstaande gehouden in Yverdon-les-Bains 
en wordt georganiseerd door de AFS (Associa-
tion Suisse du Froid, Franstalige sectie).

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

Climalife Contact wordt uitgegeven door CLIMALIFE, 
DEHON Groep.
26, av. du Petit Parc - F - 94683 Vincennes Cedex 
Tél. : + 33 1 43 98 75 00 - Fax : + 33 1 43 98 21 51

• Verantwoordelijke publicatie: Pierre-Etienne Dehon 
• Hoofdredacteur: Delphine Martin / E-mail : contact@
climalife.dehon.com • Adjunct-redacteurs: Emilie 
Kugener, Romain Viry, Sophie Fenain.
• Concept - uitvoering: Elao

• Vestigingen: • Frankrijk: dehon service SA (Direction 
et services) - contact@climalife.dehon.com • België - 
Luxemburg: dehon service belgium - dehonservice.be@
climalife.dehon.com • Nederland: dehon service neder-
land - dehon.nl@climalife.dehon.com • Duitsland: dkf -
infodkf@climalife.dehon.com • Hongarije: Climalife kft 
- climalife.hu@dehon.com • Spanje: friogas - administra-
cion@friogas.es • Verenigd Koninkrijk: IDS Refrigeration 
Ltd - marketing@idsrefrigeration.co.uk • Zwitserland: 
prochimac - secretariat@prochimac.ch • talië: dehon 

service italia - climalife.it@climalife.dehon.com • Scandina-
vië: dehon nordic service - k.nilsson@dehon.se • Rusland: 
Teknalys- info.ru@climalife.com • Export : galco - info@
galco.be

• Fotos : Climalife, CIAT, De Dietrich, Shutterstock n° 
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Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van een artikel moet 
vermelden «Bron Climalife Contact» - ISSN 1263-5545.

Op 22 en 23 maart 2012 in Keszthely, Confe-
rentie over duurzame energie. 

Het jaarlijkse Climalife Symposium zal 
plaatsvinden op 28 maart 2012. Behandelde 
thema’s: R&D op het gebied van koelvloeis-
toffen, hoe kiest u de juiste warmtedrager, 
interne reiniging van koeltoepassingen. 

Voor meer informatie: 
climalife.hu@dehon.com

Installatie Vakbeurs

Noteer nu meteen de data van de volgende 
«Installatie Vakbeurs», beurs voor installatie 
en sanitairtechnieken. Deze professioneel 
beurs presenteert de nieuwe ontwikkelingen 
en producten in de sector, in een gezellige, 
ontspannen sfeer.

Installatie Vakbeurs /Venray- 28 februari tot en 
met 1 maart 2012.

Installatie Vakbeurs / Hardenberg - 11, 12 en 
13 september 2012.

Voor de eerste keer zal Climalife aanwezig 
zijn op de beurs Innovative Building, de profes-
sionele beurs voor innoverend, prestatiegericht,

Salon Energies Froid
De volgende regionale beurzen Energies Froid 
over thermodynamica vinden plaats: 
• in Straatsburg: op 26 & 27 september 2012
• in Toulouse: op 14 & 15 november 2012
Registreer u nu meteen en ontvang uw 
gratis badge op: 
http://www.energiesfroid.com

22 maart 2012: technische informatiebijeen-
komst over de «onvermijdelijke preventieve 
maatregelen om corrosiegevaar in warm- en 
koudwatersystemen te voorkomen» in Meer-
busch in Rheinland-Nord Westfalen. 

Inschrijfformulier beschikbaar op 
004921507073-12 
ofi nfodkf@climalife.dehon.com

De volgende beurs Chillventa zal plaatsvinden 
op 9 t/m 11 oktober 2012 in Nuremberg.
Nieuw, de internationale beurs voor koeling, 
airconditioning, ventilatie en verwarming 
begint een dag eerder, op dinsdag en duurt 
drie dagen tot en met donderdag. 
Chillventa Congressing begint zoals gewoon-
lijk de voorgaande dag, op maandag 8 
oktober. 

Engeland

Zwitserland

Italië

Hongarije

Nederland

Frankrijk

Duitsland

Internationaal

In uw agenda!
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U vindt het team Galco Climalife op: 

• CLIMATE WORLD / Rusland van 12 t/m15 
maart 2012. • CHINA Refrigeration / Peking 
van 11 t/m13 april 2012. • ISK-SODEX / 
Istanboel - Turkije van 2 t/m 5 mei 2012. • 
ARBS / Melbourne – Australië van 7 t/m 
9 mei 2012. • REVAC 2012 / Kuala Lum-
pur – Maleisië van 26 t/m 28 juni 2012. • 
HVAC ASIA / Marina Bay Sand – Singapore 
van 5 t/m 7 september 2012. • AHR EXPO 
MEXICO / Monterrey – Mexico van 25 t/m 
27 september 2012.

intelligent en duurzaam bouwen, die gehouden 
wordt van 3 tot 5 april 2012 in Parijs - Porte 
de Versailles – Pavillon 4.



Suivez le bon chemin...

www.climalife.dehon.com

Une gamme écologique
et alternative aux solutions fl uides
caloporteurs MPG/MEG

• 3 produits prêts à l’emploi effi caces et dédiés : 
 - Greenway® Solar pour pérenniser les systèmes solaires
  - Greenway® Heat Pump pour transférer les calories des systèmes PAC
  -  Greenway® pour protéger les réseaux de chauffage central

et de réfrigération

•  Seule gamme 100% issue d’une source végétale agréée par le ministère
Français de la Santé.

• Empreinte écologique 40% inférieure aux MPG.

NO BORAX


