
n°4
Oktober 2012

Climalife Contact
Het Europese magazine voor professionals in thermische installaties

pagina 8

w w w . c l i m a l i f e . d e h o n . c o m Prijs: € 2,50

Regelgeving Dossier Process
pagina 2

Casestudies

Greenway® /
mengsels MPG: 
vergelijkende analyse 
van de levenscyclus

Koudemiddelen: 
F-Gaz 

pagina 5pagina 3

Introductie van 
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koel- en airconditio-
ningsystemen

PerformaxTM LT / CO2, 
de eerste 
supermarkt in 
Frankrijk 
 

De technologische sprong 
vooruit van warmtesystemen



Performantie - Veiligheid - 
Leefmilieu: een 
permanente uitdaging! 
Sinds het protocol van Montreal voor de 
bescherming van de ozonlaag, dat een einde 
maakte aan het gebruik van CFK’s, en het 
protocol van Kyoto met betrekking tot de 
opwarming van het klimaat, dat zich focuste 
op HFK’s, is onze bedrijf in het middelpunt van 
deze veranderingen geweest. 

Tegenover deze veranderingen hebben we 
ons altijd volgend objectief gesteld: "innove-
ren met behoud van de betrouwbaarheid van 
de voorgestelde oplossingen" Technologische 
vooruitgang en duurzame ontwikkeling zonder 
afbreuk voor de veiligheid van operatoren zijn 
voor ons belangrijk.

In dit perspectief en met een drieledig objec-
tief, technische performantie, veiligheid en 
leefmilieu, zijn we aktief betrokken in de ont-
wikkeling van de koudemiddelen van de toe-
komst, zoals PerformaxTM LT en HFO’s. De 
bekomen resultaten in koelsystemen zijn 
onweerkenbaar belangrijk voor de koeling en 
airconditioning industrie.

Wij doen hetzelfde voor andere producten 
zoals koude en warmtedragers. Onze gespeci-
aliseerde R&D afdeling ontwikkelde een reeks 
van producten van plantaardige oorsprong 
voor gebruik in "hernieuwbare energie" toe-
passingen. Maar innoveren en ontwikkelen is 
niet hetzelfde als absoluut willen commercia-
liseren. Zo hebben wij ooit de commercialisa-
tie van een broomhoudend reinigingsproduct 
geweigerd omdat dit reprotoxische eigen-
schappen had. Het was anticiperen op een 
regelgeving die vandaag specifieke etiketten 
vraagt.

Een innoverende partner in energetische per-
formantie, betrouwbaar en verantwoordelijk, 
dag na dag, ons engagement om onze klanten 
duurzaam te begeleiden in hun ontwikkeling.

Veel leesplezier.

Pierre-Etienne Dehon
Voorzitter Directeur-Generaal

Hoofd-Artikel

Regelgeving

Update: 
F-Gaz
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A 
Artikel 10 van de Europese regelge-

ving 842/2006 bepaalde dat deze 

regelgeving kon herzien worden in 

juli 2011. Hiervoor heeft de Euro-

pese commisie beroep gedaan op consulenten 

om deze regelgeving te evalueren*.

Een rapport** met ervaringen en bekomen 
resultaten over de laatste 4 jaar werd in sep-
tember 2011 gepubliceerd. De conclusie is dat 
de voorgestelde restricties geholpen hebben 
de doelstellingen van het protocol van Mont-
real ivm klimaatveranderingen periode 2008-
2012 te behalen.

Het rapport benadrukt echter de noodzaak om 
bijkomende acties te ondernemen voor een ver-
dere beperking van de uitstoot van fluorhou-
dende broeikasgassen in de EU. 

- phase-down scenario voor HFK’s (commer-
cialisatie degressief verminderen, uitgedrukt in 
CO2-equivalent)

- regelgeving voor manipulatie van HFK’s en lek-
dichtheideisen versterken, verbieden van fluo-
rhoudende gassen in bepaalde toepassingen

Volgende stap was een publieke consultatie van 
alle stakeholders tussen oktober en november 
2012 (zie Nieuwsbrief Climalife van 10.11.2011).
Meerdere stakeholders hebben hierop gerea-
geerd. 

AFCE heeft bijvoorbeeld een aantal akties voor-
gesteld met behoud van een correcte werking 
van de koeling en airconditioning industrie. 

De EPEE van zijn kant ondersteunt een aanpak 
in twee stappen:
- Volledige toepassing en aanpassing van de 
bestaande regelgeving.
- Plafonnering en progressieve vermindering 
van het HFK gebruik.

De herziening van de F-Gas regelgeving is 
gepland voor begin 2013.
Wij houden U op de hoogte via onze website  
www.climalife.dehon.com

Voor meer info kan U ook volgende sites raad-
plegen.
http://www.afce.asso.fr
http://www.epeeglobal.org

• lekdichte HFK installaties
• manipulatie door gekwalificeerde 
   personen en berijven
• specifieke etiketering
• recuperatie van HFK’s
• rapportering van gebruikte 
   hoeveelheden
• toepassingen beperken

*Memo van de 
geldende regels

** "Rapport van de commissie over de toepassing, het effect 
en de geschiktheid van de regelgeving ivm bepaalde fluorhou-
dende broeikasgassen:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/report_en.pdf



Honeywell’s Solstice™ lage GWP koudemiddelen

Solstice™ HFO’s

Actueel product Niet brandbaar
Licht 

ontvlambaar
(ASHRAE A2L)

Voorbeelden van 
toepassingen

HFC-134a
GWP = 1430

Solstice yf GWP = 4
Automotive, Vending, 

koelkasten

Solstice ze GWP = 6
Chillers, CO2 Cascade

koelkasten

R-123 
GWP = 77

Solstice zd GWP <5 Centrifugaal koelmachines 

Solstice™ HFO’s voor lage en medium temperatuur toepassingen

Koudemiddelen: 
De introductie 
van HFO’s in koel- en 
airconditioningsystemen
Interview met Dr Nacer Achaichia, Refrigerants Technical Leader EMEAI bij Honeywell. Honeywell is een 
producent van gefluoreerde producten.

Dossier
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Dhr. Achaichia, onze 
klanten maken zich 
zorgen over de toe-
komst van koudemid-
delen en het gebruik 
ervan. 
Meerdere producten 
worden voorgesteld. 
Tegenstrijdige infor-

matie geeft hen geen duidelijke visie meer. 
Koolwaterstoffen, natuurlijke koudemidde-
len, HFO’s en andere technologieën, kunt u 
ons een overzicht geven en ons de oplossin-
gen van de toekomst voorstellen?

N.A.: De ontwikkeling van de synthetische 
koudemiddelen is mogelijk geworden omdat 
de natuurlijke koudemiddelen vaak gevaarlijk, 
ondoeltreffend en duur in het gebruik waren. 
Het opnieuw gebruiken van deze natuurlijke 
koudemiddelen is gebaseerd op hun lage GWP. 
Maar de huidige nieuwe generatie van syntheti-
sche koudemidedlen, de HFO’s, geven een ver-
gelijkbaar rendement en voldoen aan dezelfde 
veiligheidseisen als de HFK’s, mer daarboven 
een laag GWP. Een goed koudemiddel moet 
voldoen aan meerdere criteria. 

Er bestaat geen unieke oplossing voor alle 
toepassingen, daarom bestaat er een breed 
gamma aan koudemiddelen voor iedere toe-
passing. 

Er is plaats voor natuurlijke koudemiddelen, bij-
voorbeeld koolwaterstoffen in de huishoudelijke 
koeling. Een kleine hoeveelheid koudemiddel 
is vereist waardoor voldaan is aan geldende 
veiligheidsnormen. CO2 is bijvoorbeeld goed 
voor lage temperatuurtoepassingen. Het wordt 
gebruik in commerciele koeling en dan vooral 
in koudere klimaten. Voor hogere omgevings-
temperaturen werden hybride CO2/HFK sys-
temen ontwikkeld. Deze technologie zal ook 
in de toekomst blijven bestaan met verminde-
ring van de CO2 footprint. Voor de meeste toe-

passingen echter zijn HFO’s koudemiddelen de 
toekomst. We gebruiken nu al HFO mengsels 
om de bestaande koudemiddelen te vervangen. 

Wat zijn de voornaamste kenmerken van de 
fluor waterstof Olefines (HFO)? Waarom raadt 
u dit alternatief aan?

N.A.: De fluor waterstof Olefines (HFO) zijn 
onverzadigde molecules met minstens één 
dubbele koolstof-koolstof verbinding. Deze 
molecules zijn bijzonder reactief in de atmosfeer 
en hebben daarom een relatief korte levensduur. 
Deze korte levensduur draagt gedeeltelijk bij tot 
de lage GWP.

HFO’s hebben uitstekende milieueigenschap-
pen, met op lange termijn een positieve invloed 
op de klimaatwijziging. Ze voldoen aan de gel-
dende en toekomstige regelgeving door hun 
lage GWP en energetisch rendement. Hun 
functioneren is dezelfde als HFK’s. De goede 
praktijken die door de jaren heen door de inge-
nieurs zijn ontwikkeld zijn dus niet verloren en de 
bestaande apparatuur kan met weinig of geen 
aanpassing gebruikt worden. 

Zijn deze nieuwe molecules giftig?

N.A.: Voor Honeywell is veiligheid essentieel. 
Alle HFO’s werden onderworpen  aan ver door-
gedreven toxicologische testen om de poten-
tiele gevaren te evaluren en aanvaardbare 
blootstellingsniveau’s te bepalen, met uitslui-
ten van alle risico’s voor mens en leefmilieu. Er 
bestaan industriele veiligheidsnormen zoals de 
norm ISO 5149 en de norm EN 378. 

Koudemiddelen zijn in giftigheidsklassen onder-
verdeeld. Klasse A voor de licht giftige kou-
demiddelen en klasse B voor een hogere 
giftigheid. De twee voornaamste moleculen 
HFO 1234yf en HFO 1234ze zijn beide klasse 
A, en de mengsels van deze moleculen zijn ook 
klasse A.

Er worden veel vragen gesteld over de brand-
baarheid van deze nieuwe producten? Hoe zit 
het daarmee?

N.A.: Ter informatie, ammoniak ontbrandt tus-
sen 100 en 300 mJ en de minimale ontbran-
dingsenergie van koolwaterstoffen ligt onder 1 
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Solstice™ HFO Blends

Actueel Product
Solstice™ N Series

Verlaagde GWP Optie
Niet brandbaar  (ASHRAE A1)

Solstice™ L Series
Laagste GWP Optie
Licht ontvlambaar

(ASHRAE A2L)

Voorbeelden van 
toepassingen

HFC-134a
GWP=1430

N-13 – GWP~600
Chillers, gemiddelde temperatuur 

koeling

HCFC-22
GWP=1810

N-20 - GWP~1000 L-20 - GWP <350
Airconditioning, 

koeling

R-404A 
GWP=3922

N-40 - GWP~1300 L-40 - GWP~200-300 Lage temperatuur koeling

R-410A 
GWP=2088

L-41 - GWP <500
Airconditioning toepassingen

Honeywell’s Solstice™ lage GWP koudemiddelen Blends 

Solstice™ HFO Blends voor medium en hoge temperatuur toepassingen

Dossier

mJ, zodat deze producten als brandbaar zijn 
geklasseerd. 

Voor de twee eerste HFO molecules, vandaag 
beschikbaar, werd dit ook gemeten. We consta-
teren dat HFO-1234ze (E) niet brandbaar is is bij 
een omgevingstemperatuur lager dan 30°C. De 
minimale ontbrandingsenergie van HFO-1234yf 
valt tussen 5000 en 10000 mJ, wat duidelijk 
hoger is dan voor R-32, die ontbrandt tussen 
30 en 100 mJ. 

Daarom is de veiligheidsklassering van koude-
middelen volgens de norm ASHRAE 34 en ISO 
817 gewijzigd, om rekening te houden met de 
lichte ontbrandbaarheid van de nieuwe kou-
demiddelen. Er is dus een nieuwe klasse 2L 
gecreëerd, voor middelen met een lage ont-
brandbaarheid en een verbrandingssnelheid 
onder 10 cm/s.

Dat is het geval voor HFO 1234yf. Verbran-
dingssnelhied is 1,5 cm/s. Het werd door de 
automobielindustrie gevalideerd als vervanger 
voor R134a.

Zijn de installateurs van koelinstallaties verplicht 
om de bestaande systemen aan te passen voor 
het gebruik van deze nieuwe molecules?

N.A.: In tegenstelling tot CO2 zijn HFO’s ver-
gelijkbaar met de HFK koudemiddelen. Wij 

hebben voor elk HFK koudemiddel een HFO 
alternatief geïdentificeerd. Ze kunnen met wei-
nig of geen aanpassingen gebruikt worden in 
de bestaande installaties.

Zal de aanpassing van de HFK installaties voor 
HFO middelen een zware investering met zich 
meebrengen?

N.A.: Zoals ik al zei, de nieuwe middelen 
zijn ontworpen om gebruikt te worden in de 
bestaande installaties met weinig of geen wijzi-
ging. De investering zal dus miniem zijn.

Concreet gezien, welke moleculen zijn momen-
teel beschikbaar en voor welke koel- en aircon-
ditioninginstallaties?

N.A.: Momenteel zijn 3 pure nieuwe midde-
len en meerdere mengsels van deze molecules 
beschikbaar.

SolsticeTM yf, vergelijkbaar met R-134a, kan 
gebruikt worden in de huidige R-134a toepas-
singen, natuurlijk rekening houdend met zijn 
A2L klassering. Momenteel wordt het middel 
voornamelijk gebruikt in airconditioning voor 
auto’s. 

SolsticeTM ze is ook een HFO ter vervanging van 
R-134a, met lagere koudeproductie maar een 
hoger rendement. Meerdere chillersproducen-

ten gebruiken SolsticeTM ze al. En zelfs de com-
pressor Turbocar is gevalideerd voor gebruik 
van dit koudemiddel. 

En wanneer zullen de HFO voor de andere toe-
passingen op de markt beschikbaar zijn? 

N.A.: SolsticeTM yf en SolsticeTM zijn beschik-
baar. SolsticeTM yf is in beperkte hoeveelhe-
den beschikbaar voor de automobielindustrie, 
 SolsticeTM ze is onbeperkt beschikbaar. 

Mengsels op basis van HFO’s zijn in ontwikke-
ling, maar enkel voor testen. We bevinden ons 
momenteel in een evaluatiefase van deze meng-
sels in samenwerking met meerdere OEM’s, 
koeling en airconditioning. Deze mengsels zul-
len in 2013 beschikbaar zijn.

Hoe is de feedback van het gebruik van deze 
nieuwe molecules?

N.A.: De feedback op het gebruik van SolsticeTM 
ze in de chiller toepassing is bijzonder positief. 
Metingen hebben een beter COP aangetoond 
dan R-134a. Meerdere compressortechnolo-
gieën zijn met dit middel gevalideerd. De Turbo-
cor centrifuge van Danfoss is ook beschikbaar 
voor deze toepassingen. De trend is duidelijk: 
de toekomstige chillers zullen gevuld worden 
met 1234ze.
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Productie van 
sanitair en 
secundaire verwarming met 
energiedragende vloeistof 
Greenway® Solar
In Hongarije werden verschillende openbare aanbestedingen voor de renovatie van 
bestaande residentiële gebouwen uitgeschreven voor industriële technologieën die energie-
besparingen opleveren. De Hongaarse autoriteiten willen hiermee in technische systemen 
en installaties het gebruik van hernieuwbare energieën bevorderen.

DIENSTVERLENING

E
en gebouw met 180 appartementen 
in gemeenschappelijk eigendom, in 
het XIe arrondissement van Boeda-
pest, heeft in 2011 geprofiteerd van 

een staatssubsidie voor het uitvoeren van de 
externe warmte-isolatie van het gebouw, het 
vervangen van de ramen en de conversie van 
de installatie voor warmwaterproductie van de 
stadsverwarming naar een zonne-installatie.

Bij Solar Trade Kft werden buisvormige ther-
mische zonnecollectoren besteld. Dit in 2005 
opgerichte bedrijf is gespecialiseerd in de pro-
ductie, het onderzoek, de toepassing en de 
installatie van systemen die hernieuwbare ener-
gie gebruiken en geeft advies op maat. 

De onderneming stimuleert de ontwikkeling van 
voordelige, ecologische en energetisch gun-
stige verwarming- en koelsystemen, Dhr. László 
Garaguly, bedrijfsleider, hoorde van Greenway® 

Solar via Klenk Energetikai Kft, een bedrijf uit  
Békéscsaba.Dit bedrijf was uiterst tevreden 
over het gebruik van dit product in zijn oude en 
nieuwe zonne-energiecircuit.

Er werd vervolgens contact opgenomen met 
de commerciële vertegenwoordiger van Clima-
life, leverancier van innoverende en duurzame 
oplossingen voor warmtesystemen.

Bij temperaturen boven 150°C wordt Green-
way® Solar vier keer zo langzaam afgebro-
ken als een klassieke oplossing op basis van 
monopropyleenglycol, zodat roestvorming en 
teerafzetting drastisch worden beperkt en ver-
vuiling van de sensoren wordt voorkomen. 

Bij 100°C is de uitzetting twee keer zo klein en 
zijn de technische kenmerken stabiel. Door zijn 
lagere viscositeit is bij het rondpompen minder 
energie nodig. Hierdoor functioneren installaties 
met Greenway® Solar beter en hebben minder 
problemen bij oververhitting. De installaties heb-
ben een langere levensduur en hun doeltref-
fendheid is duurzaam, met een goed rendement 
op de investering.

Voor Solartrade Kf was Greenway® Solar de 
aangewezen keuze. De aanwezige monopro-
pyleenglycol werd vervangen.Bij hogere tem-
peraturen werd er een verzuring vastgesteld 
met een begin van "teeraanslag" in het circuit.

Verder kan in een zonnige winter de monopro-
pyleenglycol in slib veranderen met als gevolg 
moeilijk opstarten en verhoogd energieverbruik. 
Dergelijke veranderingen zijn niet met Green-
way® Solar waargenomen; de eigenschappen 
van deze energiedragende vloeistof maken een-
voudige regeling en instellingen mogelijk. Ten 

slotte is Greenway® Solar gemaakt van 100% 
hernieuwbare bronnen, een serieuze bijdrage in 
de vermindering van de CO2 footprint.

Op twee uur tijd werd 600 liter Greenway® Solar 
in vacuümbuizen van de zonnecollectoren (type: 
TZ 12CPC) gepompt. Deze laatste, met een 
totale oppervlakte van 123 m2, zijn geïnstalleerd 
op het dak van het 10 verdiepingen tellende 
gebouw. Buffertanks van 1 en 2 m3 bevinden 
zich in de kelder. Er zijn er 3 van 2m3, bestemd 
voor het warmwater sanitair, en 1 van 1m3 voor 
het drinkwater. 

De installatie is zodanig geregeld dat de tempe-
raturen nooit hoger stijgt dan 95°C in de tanks 
en 50°C in de dalende leidingen. De gebruiks-
druk bedraagt 2 bar. Deze installatie maakt de 
productie van 10 tot 12.000 liter warmwater per 
dag mogelijk. Het gebouw is in 2011 opgele-
verd en sinds deze datum worden regelmatig 
metingen van de energiebesparing en het ren-
dement uitgevoerd. 

De installatie heeft in ongeveer 5 maanden tijd 
het equivalent van 62 MWh geproduceerd, tot 
grote tevredenheid van de bewoners.



Casestudies

PerformaxTM LT / CO2: de eerste 
supermarkt in Frankrijk
Intermarché in Trégueux doet een grote stap vooruit en kiest voor een nieuw 
 cascadesysteem voor koudeproductie dat energetische prestatie combineert met 
 duurzame ontwikkeling.

COMMERCIËLE KOELING
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P
erformaxTM LT als koudemiddel is 
meer dan ooit de keuze van grote en 
middelgrote supermarketn op zoek 
naar energiebesparing. Ook de Heer 

Piermé, directeur van de Intermarché in Trégu-
eux, zoekt te besparen. "Elke maand kijken wij 
nauwkeurig naar ons elektriciteitsverbruik en 
we zorgen ervoor dat we er alles aan doen om 
deze grote budgetpost te beperken."

Intermarché, supermarkt van 2 225 m² vlak bij 
St Brieuc in de Côtes-d’Armor (22) besloot om 
zijn verkoopoppervlakte met meer dan 30% te 
vergroten (tot 3 000 m²).

Het bedrijf Central Froid werd gevraagd de 
oude koelinstallaties R-22, R-408A en R-404A 
te vervangen. Mickael Rouxel, directeur Central 
Froid sinds 1 augustus 2008, beveelt een aantal 
nieuwe technologieën en de werkzaamheden 
beginnen eind 2011.

Er werd gekozen voor een cascade-installa-
tie PerformaxTM LT / CO2, milieuvriendelijk met 
daarbij de energetische winst van R-407F.

Tijdens de uitbreidingswerkzaamheden mocht 
de winkel niet gesloten worden en diende de 
koudeproductie gegarandeerd te worden. Er 
werd daarom gewerkt gedurende 4 maanden 
met een ploeg van 4 tot 7 koeltechnici.

Aanvankelijk werd een systeem CO2 / R-404A 
aanbevolen om de bestaande R404A lei-
dingen te gebruiken. Hierop zouden dan de 
nieuwe koelelementen worden toegevoegd.

Een geoptimaliseerd 
 koudeproductiesysteem
Het systeem bestaat uit twee centrales van HK 
Refrigeration, elk uitgerust met een snelheids-
variator om het energieverbruik te be perken,

Van links naar rechts: Sébastien Corre, koeltechnicus – Mickael 
Rouxel, directeur van Central Froid – Dhr Piermé, directeur van 
de winkel – Pierre-Emmanuel Danet, Verantwoordelijke technische 
ondersteuning Climalife

een korte cyclus starten en een beheer van de 
compressorwerking om zo goed mogelijk te 
voldoen aan de behoeften van de verschillende 
koudeposten. Het elektronische expansiesys-
teem van Danfoss is uitgerust met AKCC 550 
en AKCC 750 regelaars.

De negatieve CO2 centrale bestaat uit 3 Bitzer 
compressoren 2EHC-3K-40S die vier vriesto-
gen en twee vriescellen op -25°C koelen. De 
positieve centrale, gevuld met 500 kg Perfor-
maxTM LT en geleverd door Rolesco (kantoor 
Rennes), omvat 4 Bitzer compressoren(3 x 
6H25-2Y / 1 x 6H35-2Y), koelt 14 werkruim-

tes, zorgt voor de airconditioning en koelt 18 
koelvitrines. Een platenwisselaar EXL 14A 50S 
SR met een vermogen van 150 kW geïnstal-
leerd op de condensor recupereert de warmte 
en zorgt via aerothermie voor de verwarming 
van de supermarkt.

Tot april 2012 werkte de installatie op R-404A.

Vervolgens wordt ‘s nachts de retrofit R-404A /  
PerformaxTM LT uitgevoerd, in 8 uur, en met 
succes. De R-404A werd gerecupereerd en 
de installatie werd met PerformaxTM LT in vloei-
stoffaze gevuld. Om te verwmijden dat de vitri-
nes zouden geledigd moeten worden werd het 
gebruik van droog ijs aanbevolen. Hierdoor 
werd ook vermeden dat door een tempera-
tuurstijging de CO2 installatie zou gaan lekken, 
gezien de hogere drukken van CO2.

De oververhitting werd aangepast. Door een 
nauwe samenwerking tussen Central Froid, 
Honeywell, Danfoss en Climalife werd het elek-
tronische regelsysteem ingesteld voor R-407F, 
waar dit oorspronkelijk was ingesteld voor 
R-404A. 

Hierdoor heeft Danfoss het nieuwe koudemid-
del in zijn apparaten kunnen integreren. Dit geldt 
ook voor Siemens. CO2 verdampingscondensor 
is uitgerust met een Polycool reduceerventiel.

Tekening van de positieve centrale HK Refrigeration 
op PerformaxTM LTBedrijf: Sarl Central Froid

Activiteit: Commerciële koeling, 
airconditioning, installatie en 
onderhoud van warmtepompen
Gevestigd te:
St Brieuc (22) - Frankrijk
Opgericht in: 1982
Effectief: 12 personen
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10% gerealiseerde energiebesparing in 
verhouding tot R-404A
Op 16 augustus 2012 werden metingen uitge-
voerd. Het resultaat is meer dan overtuigend 
en dit drie maanden na de ingebruikname. 
Ondanks een gestegen koellast (12 m posi-
tieve koelvitrines meer, 10 m extra vriestogen, 
drie geclimatiseerde ruimtes voor banket, vis en 
kaas) en een uitbreiding van de winkel met 30%, 
vermindert het gebruik van PerformaxTM LT de 
elektriciteitsrekening voor de koudeproductie 
want het verbruik is niet gestegen!

Algemene tevredenheid
Mickael Rouxel was al overtuigd van de moge-
lijkheden van PerformaxTM LT door verschillende 
eerder uitgevoerde installaties, maar verheugt 

zich over de resultaten die met dit nieuwe 
 systeem zijn behaald. "Dit koudemiddel is een 
betrouwbaar product dat toekomst heeft. Sinds 
april 2011 gebruiken wij het regelmatig en we 
hebben geen enkele negatieve reactie. Wij con-
stateren geen lekken en geen noodzaak om de 
pakkingen van de elektrokleppen te vervangen. 

"Deze installateur informeert dagelijks zijn eind-
klanten over het belang van het gebruik van een 
koudemiddel met een lagere GWP, voor het 
respect van het leefmilieu en een verminderd 
energieverbruik." 

"Ik ben 31 en na mijn werkperiode in Zwitser-
land weet ik dat wij dagelijks voor het milieu 
moeten zorgen en het valoriseren."

Negatieve centrale HK
eCO2Gen 40/3

Positieve centrale 
HK MOPSH 213 4P

Eenheid CO2 Performax LT R-404A

Verdampingsdruk Eff. bar 10.5 2.9 3.6

Verdampingstemperatuur °C -36 -8 -8

Condensatiedruk Bar 29.2 20.5 19.5

Condensatietemperatuur °C -5 45 45

Koelvermogen (SC=10K / SR=3K) kW 37.8 - 234.7

Compressievermogen kW 11.1 - 110

Type / referentie compressor Bitzer 2EHC-3K-40S Bitzer (3 x 6H25-2Y / 1 x 6H35-2Y)

Aantal compressoren 3 4

Hoeveelheid koudemiddel Kg 90 500 -

Olietype BSE60K BSE32

Buitentemp
eratuur

Datum 
metingen

Compressor 
Nr.2

Compressor 
Nr.3

Compressor 
Nr.4

Centrale op 
R-404A

+ 19°C April 
2012

I1= 35.9
I2= 36

I3= 36.2

I1= 35.8
I2= 36
I3= 36

I1= 36
I2= 35.9
I3= 36.1

Centrale op 
Performax LT

+ 18,5°C Retrofit I1= 32.8
I2= 33

I3= 32.9

I1=33.3
I2= 33.1
I3= 33

I1= 33
I2= 32.7
I3= 33

Centrale op 
Performax LT

+ 22,8°C 16 augustus 
2012

I1= 33.2
I2= 32.8
I3= 33.2

I1= 33
I2= 32.6
I3= 32.4

Compressor 
uitgeschakeld
- geen vraag

Kenmerken van de installatie PerformaxTM LT / CO2

Meting van de geabsorbeerde intensiteit 
op de compressoren van de positieve centrale

Positieve centrale Verdamping-T. = -10,3°C

Condensatie-T. = 37,1°C

Machine : 71%

Condensor : 83%

Negatieve centrale Verdamping-T. = -32,8°C

Condensatie-T. = -7,1°C

Machine : 71%

Condensor : 0%

NB: compressor nr.1 komt niet meer in deze tabel voor omdat de metingen niet relevant zijn, deze compressor werkt permanent 
met een vermogensvariator
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PRODUCTIEPROCESU
CLEANER...

PLANTEN
(FOTOSYNTHESE) GLUCOSE BIO-AFGELEIDE

1,3-PROPANEDIOL
GREENWAY® 

FERMENTATIE + VERFIJND

Productie 
grondstoffen

Productie

Verpakking

Levering

Process

Milieueffecten van energiedragers
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C
limalife produceert en distribueert 
al dertig jaar lang energiedragers 
met als basis innovatie, kwaliteit en 
milieuvriendelijkheid. Deze strategie 

in gedachten werd een gamma energiedragers 
ontwikkled van plantaardige oorsprong en bio-
logisch afbreekbaar: Greenway® 

Om de milieuvoordelen van het gamma Green-
way® te confirmeren en eventueel aan te passen 
werd aan SGS** gevraagd een vergelijkende 
analyse van de levenscyclus (LCA) uitgevoerd. 
Bedoeling was de verschillen in milieueffecten 
te bepalen tussen 

• Greenway® - 30°C op basis van Bio-PDO 
(Propanediol 1.3)

• MPG - 30°C (Monopropyleenglycol afkomstig 
uit fossiele bronnen).

Wat is een levenscyclusanalyse (LCA)? 
LCA is een methode (norm 14040 en 14044) 
die wordt gebruikt om de milieueffecten van 
een product tijdens zijn levenscyclus te bepa-
len: vanaf de extractie van de grondstoffen tot 
de verwerking aan het einde van de levensduur. 

Het verbruik van grondstoffen en de uitstoot 
van substanties in het water, de lucht en de 
bodem tijdens de levensduur van het product 
wordt gekwantificeerd en omgezet in potentieel 
effect op het milieu.

Gekozen perimeter voor de LCA: cradle to 
gate: deze perimeter concentreert zich op de 
fasen van de levenscyclus waarop Climlaife als 
producent van Greenway® de meeste invloed 
heeft, te weten het onderzoek van het milieuef-
fect vanaf de extractie van de grondstoffen tot 
de levering van het product na de productie 
ervan. 

* methode OCDE 302B
**Onderzoek uitgevoerd door SGS 
Normen en methodologische documentatie: 
ISO 14040: Environmental management – Life cycle assessment – 
Principle and framework 
ISO 14044: Environmental management – Life cycle assessment – 
requirements and guidelines.

• Levering tot het 
logistieke platform van 
Climalife

• Vervoer van de grondstoffen 
van de leverancier tot de 
 productiesite van Climalife

• Elektriciteitsverbruik op de 
productiesite (pomp, mengen,...)

• Primaire verpakking (vat) en tertiaire verpakking (hergebruikt houten pallet)

• De complete verpakkingscyclus is inbegrepen: grondstoffen, productie, 
vervoer en vernietiging

• Extractie van de grondstoffen 
en landbouw

• Verwerking van de ingredi-
enten van de energiedragende 
vloeistof

De fasen van de levenscyclus van energiedragende vloeistoffen
(perimeter cradle to gate)

De Climalife aanpak

Vereenvoudigd productieschema van Greenway® 
(perimeter cradle to gate)

Vergelijkende analyse van de levenscyclus van de Greenway® / MPG mengsels 



Milieueffecten van energiedragers
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Resultaten van de LCA
De gedetailleerde analyse toont aan dat het 
effect van de productie vooral voortkomt uit de 
productie van de grondstoffen. 
Greenway® -30°C heeft minder effect dan MPG 
-30°C op 5 indicatoren. We constateren met 

name dat het effect op de afbraak van de ozon-
laag bijna nul is en dat Bio PDO minder effect 
heeft op de klimaatveranderingen. 
Greenway® -30°C is globaal gezien beter dan 
MPG -30°C vanuit een milieuoogpunt. 

Voor Solar en geothermische toepassingen zijn 
er nog de technische voordelen.

Beschrijving van de 
onderzochte indicatoren

• Uitputting van de abiotische hulpbronnen
Abiotische hulpbronnen zijn hulpbronnen die 
niet door levende organismen worden gepro-
duceerd, zoals aardolie, gas en metalen. Deze 
hulpbronnen zijn niet in onbeperkte hoeveelhe-
den op de aarde beschikbaar. Alle materialen 
zijn gekwantificeerd in kg Sb equivalent (anti-
monium). 

• Verzuring
Verzurende stoffen hebben veel effect op de 
bodem, het grondwater, organismen, ecosys-
temen en materialen (gebouwen). Voordat ze op 
de aarde vallen schaden zwaveldioxide (SO2) 
en stikstofoxiden (NOx) in gasvorm en hun afge-
leiden (nitraten en sulfaten) de volksgezondheid. 
De potentiële verzuring wordt uitgedrukt in kg 
SO2 equivalent/kg uitstoot. 

• Eutrofiëring
Eutrofiëring omvat de effecten in verband met 
overtollige inbreng van macronutriënten in het 
milieu door uitstoot in de lucht, het water en de 
bodem. De overvloed aan voedingsstoffen sti-

muleert een overdadige groei van planten en 
met name algen. Dit vermindert de hoeveelheid 
opgeloste zuurstof en veroorzaakt de dood van 
organismen die in het milieu aanwezig zijn. De 
potentiële eutrofiëring wordt uitgedrukt in kg 
PO4 per kg uitstoot.

• Klimaatverandering
De klimaatverandering kan vele effecten heb-
ben op de gezondheid van ecosystemen en de 
menselijke gezondheid. De klimaatverandering 
houdt verband met de uitstoot van broeikas-
gassen in de lucht. Het is een klimaatverande-
ring die direct of indirect wordt geweten aan 
menselijke activiteit en die de samenstelling van 
de atmosfeer wijzigt, buiten de natuurlijke ver-
anderingen die van invloed kunnen zijn. Deze 
indicator wordt uitgedrukt in kg CO2 equivalent.

• Afbraak van de ozonlaag
De ozonlaag beschermt het leven op aarde 
op natuurlijke manier tegen de effecten van de 
UV-B straling van zon, die gevaarlijk is voor de 
gezondheid. De schade kan de menselijke en 
dierlijke gezondheid, de terrestrische en aqua-
tische ecosystemen, de biochemische cycli en 
de materialen betreffen. De potentiële afbraak 

van de ozonlaag wordt uitgedrukt in kg CFK-11 
equivalent/ kg uitstoot.

• Vorming van fotochemische ozon 
De vorming van fotochemische oxidatiemidde-
len is de vorming van reactieve stoffen (voor-
namelijk ozon) die gevaarlijk kunnen zijn voor 
de menselijke gezondheid en de ecosystemen, 
met name de cultuurgewassen. Dit probleem 
wordt ook "summer smog" genoemd. Deze 
indicator wordt uitgedrukt in kg ethyleen equi-
valent.

• Gecumuleerde vraag naar fossiele en 
nucleaire energie 
De gecumuleerde vraag naar energie is de 
totale hoeveelheid primaire energie die nodig 
is tijdens de levenscyclus van het product. De 
energie kan voortkomen uit fossiele of nucleaire 
hulpbronnen, de zon, de wind, geothermie, bio-
massa of water. In dit onderzoek is de methode 
zo aangepast dat alleen niet duurzame ener-
gie afkomstig uit fossiele hulpbronnen en kern-
energie wordt meegeteld. Deze indicator wordt 
 uitgedrukt in MJ equivalent.

Effectindicator Eenheid "Van de wieg tot de deur"
(Cradle to gate)

Energiedrager op basis van biologische PDO Energiedrager op basis van MPG

Uitputting van de abiotische hulpbronnen g Sb eq 9.2 21.5

Verzuring g SO2 eq 13.7 7.9

Eutrofiëring g PO4--- eq 2.1 2.4

Klimaatverandering kg CO2 eq 1.5 2.2

Afbraak van de ozonlaag mg CFC-11 eq 0.1 1.4

Vorming van fotochemische ozon g C2H4 0.8 1.0

Gecumuleerde vraag naar fossiele en nucleaire energie MJ eq 33.7 52.4

Product met een lagere impact, met meer dan 20% verschil

Moeilijk om het product met de meeste impact te bepalen, door het kleine verschil (minder dan 20% verschil)

Product met een hogere impact, met meer dan 20% verschil



Producten

Met Duonett® D7 
behoudt u de warmtewisseling en de duurzaamheid van uw centrale verwarmingsinstallaties!

Ontkalking is een essentiële handeling voor het behoud van de warmtewisseling en de duurzaamheid van centrale verwarmingsinstallaties (3 mm 
aanslag «isoleert» nadelig en geeft tot 20% meer primaire energiekosten).
Traditioneel gezien brengt ontkalking echter zware veiligheidsverplichtingen met zich mee. De gebruikelijke behandelingsmiddelen zijn gewoonlijk 
sterke, gevaarlijke zuren, waarvoor bescherming tegen giftige gassen en contact met de huid nodig is en die agressief zijn voor metalen (leiding-
net, kranen,...). Ze kunnen arbeidsongevallen en geschillen met eindklanten veroorzaken.

Met zijn oplossing Duonett® D7 biedt Climalife een behandeling tegen kalkaanslag voor warmtewisselaars en warmwaterboilers die 
 veilig is voor de operators en toch doeltreffend blijft.

In tegenstelling tot klassieke ontkalkers lost Duonett® D7 de kalkaanslag selectief op, zonder 
metalen en synthetische materialen aan te tasten:

 Eenvoudiger te gebruiken dan de klassieke zure producten.

 Niet bijtend en niet als gevaarlijk geklasseerd.

 Produceert geen giftige dampen.*

 Geen speciale beschermingsuitrusting nodig.*

 In pure staat biologisch afbreekbaar.
 

Doeltreffendheid in dienst van het behoud van thermisch rendement:
Duonett® D7 is ook bijzonder doeltreffend. Het lost 280g kalkaanslag op per liter product bij 20°C. Middels een circulatiepomp werkt het snel en 
ononderbroken, zonder de installaties stil te zetten en zonder de onderdelen van het leidingnet aan te tasten. 

* Raadpleeg de technische productgegevens en de veiligheidsgegevens voor meer informatie.

Voor vaste lekdetectie biedt Climalife de Murco MGD omgevingscontroleapparaten, krach-
tig en eenvoudig te installeren. 

Het reglement 842-2006 F-Gas maakt het in Europa verplicht om omgevingscontroleappara-
ten te installeren voor installaties met een volume aan gehalogeneerde koolwaterstoffen boven 
300 kg. In sommige landen zoals Frankrijk maakt de installatie van omgevingscontroleap-
paraten Murco MGD voor installaties met een lading van 30 kg en meer het mogelijk om 
de frequentie van de verplichte jaarlijkse controles door erkende operators (milieuwet 
R-543-75 tot R-543-123) door 2 te delen.

De Murco MGD detecteren de lekken van gehalogeneerde koolwaterstof-
fen die gebruikt worden in koel- en airconditioninginstallaties, maar ook 
NH3, CO2 en koolwaterstoffen. Dankzij de ijkingsets kunt u de contrôle ter 
plaatse uitvoeren.

De serie bestaat uit omgevingscontroleapparaten Murco MGD met 1 tot 6 sondes, 
met 1 of 2 detectiedrempels gekoppeld aan 1 of 2 alarmniveaus. 

• De Murco MGD met 1 niveau maakt het mogelijk om een lek te detecteren op 
een maximale niet te overschrijden drempel. Onafhankelijk van het aantal sondes 
detecteert de Murco MGD met 1 niveau één enkel koudemiddel. Het soort sonde moet 
geselecteerd worden volgens de te detecteren koudemiddel. Opties zijn beschikbaar, zoals 
de Atex kasten. 

• De Murco MGD 2 niveaus maakt het controleren van een maximum- en een minimumdrempel 
mogelijk; De Murco MGD (2 sondes en meer) met 2 detectieniveaus kan worden uitgerust met 
sondes om verschillende vloeistoffen te detecteren. 

De drempels kunnen worden ingesteld tussen 10 en 10.000 ppm volgens de te detecteren vloei-
stoffen en sondetechnologieën (de veiligheidsdrempels respecteren).

MURCO omgevingscontroleapparaten, de vaste 
oplossing voor lekdetectie 
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Evénements

23 Y-Symposium du froid

Het Koude Symposium wordt op 7 november 
aanstaande gehouden in Yverdon-les-Bains 
en wordt georganiseerd door de AFS (Asso-
ciation Suisse du Froid, Franstalige sectie). 
Tijdens deze dag kunnen de spelers op de 
koudemarkt in Franstalig Zwitserland elkaar 
ontmoeten, uitwisselen en de nieuwste tech-
nische evoluties ontdekken.

De Hongaarse vereniging voor koeling en air-
conditioning organiseert zijn jaarlijkse con-
ferentie van 14 tot 16 november 2012 in 
Zalakaros, in hotel Karos Spa. Climalife heeft 
hier een stand met nieuwe producten op het 
gebied van energiedoeltreffendheid en duur-
zame energie.

Salon Energies Froid
De volgende regionale beurzen Energies Froid 
over thermodynamica vinden plaats: 
- in Straatsburg: op 26 & 27 september 2012 
Stand B8 Pavillon K
- in Lille : op 14 & 15 november 2012

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

Ontmoet uw vertegenwoordigers van Climalife 
en maak kennis met onze nieuwe producten.

Climalife Russia presenteert zijn globale pro-
ducten op de twee volgende beurzen in Mos-
kou, te weten: 
- CHILLVENTA ROSSIJA van 5 tot 7 februari 
2013 Stand B 23(12)
- CLIMATE WORLD van 11 tot 14 maart 
2013 Stand 8 E18

Sinds 2 juli 2012 is het team van Climalife 
UK verhuisd naar nieuwe kantoren in Green 
Court, Kings Weston Lane in Avonmouth. 

Allan Harper, Managing Director, heeft zijn 
tevredenheid uitgesproken en gaf aan dat de 
nieuwe ruimte een stimulerende werkomge-
ving vormt voor de werknemers, zodat een 
hoog serviceniveau kan worden geboden aan 
de klanten.

Het Climalife UK team wil zijn klanten nu in 
deze nieuwe ruimte ontvangen. 
Het nieuwe adres is: 
IDS Refrigeration Limited, 
Green Court, Kings Weston Lane, Avon-
mouth, Bristol, BS11 8AZ.

Evenementen

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

• Verantwoordelijke publicatie: Pierre-Etienne Dehon 
• Hoofdredacteur: Delphine Martin / E-mail : climalife.
fr@climalife.dehon.com • Adjunct-redacteurs: Enikö 
Beke, Sophie Fenain, Emilie Kugener. 

• Concept - uitvoering: Elao

• Vestigingen: • Frankrijk: dehon service SA (Directie 
en afdelingen) - climalife.fr@climalife.dehon.com • Bel-
gië -Luxemburg: dehon service belgium - climalife.be@
climalife.dehon.com • Nederland: dehon service neder-
land - climalife.nl@climalife.dehon.com • Duitslan: dkf -
climalife.de@climalife.dehon.com • Hongarije: Climalife 
kft - climalife.hu@climalife.dehon.com • Spanje: friogas -
climalife.es@climalife.dehon.com • Verenigd Koninkrijk: 
IDS Refrigeration Ltd - climalife.uk@climalife.dehon.com 
• Zwitserland: prochimac - climalife.ch@climalife.dehon.
com • Italië: climalife - climalife.it@climalife.dehon.com

• Scandinavië: dehon nordic service - climalife.se@clima-
life.dehon.com • Rusland: Teknalys - climalife.ru@clima-
life.dehon.com • Export : galco - climalife.galco@climalife.
dehon.com

• Foto’s: Climalife, Shutterstock n° 88033462, n° 
19223938, n° 90654319, Fotolia n° 513555, iStock n° 
11703520.

Vermeld bij (gedeeltelijke) overname van een artikel de bron 
als volgt: “Bron Climalife Contact” – ISSN 1263-5545.

Bio Bussiness / Venray - 6, 7 en 8 novem-
ber 2012. Bio Business is 3 dagen lang de 
ontmoetingsplaats voor iedereen die zich inte-
resseert voor biologische landbouw en voe-
ding. 
Hier worden landbouwmethodes en voedings-
middelen gepresenteert die voldoen aan de 
eisen op het gebied van milieuwelzijn, natuur 
en landschap, maar ook dierlijke productie. 
Ons standnummer is 658.

DETAF / Venray - 4, 5 en 6 december 2012.
DETAF is de technische beurs voor duurzame 
energie en biobrandstoffen. Het is de beurs in 
de Euregio voor bio-energie in de industrie en 
de duurzame industrie. 
Een beurs waar de volgende thema’s worden 
aangesneden: rekening houden met de toe-
komst en verbetering van milieuaspecten.Voor 
het eerst zal Climalife bij dit evenement aan-
wezig zijn om u als eerste onze oplossingen te 
presenteren.

De volgende internationale beurs voor 
koeling, airconditioning en warmtepompen 
Chillventa aura lieu vindt op 9 tot 11 oktober 
plaats in Nüremberg. 
Nieuw: dit jaar begint Chillventa een dag 
eerder, op dinsdag en eindigt op donderdag-
avond. 
U vindt het hele Climalife team in Hall 6 stand 
330 en u kunt u nu al inschrijven voor onze 
conferentie over natuurlijke koudemiddelen, 
op woensdag 10 oktober van 11 tot 13 uur in 
de zaal Kiev van het conventiecentrum van 

het tentoonstellingscentrum van Nüremberg. 
Email: climalife.de@climalife.dehon.com

Zwitserland

Hongarije

Frankrijk

Rusland

Duitsland

Engeland

Nederland

Internationaal

In uw agenda!
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Het Climalife Galco team ontvangt u op de 
AHR EXPO in Dallas van 28 tot 30 januari 
2013 stand N° 261.



Climalife, overal ter wereld dicht bij u

Vernieuwende en duurzame oplossingen voor 
thermische systemen

www.climalife.dehon.com
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Vestigingen en 
vertegenwoordigers 
in 17 landen garanderen 
kwaliteit en service

14 productiesites 
en logistieke centra, 
wereldwijd beschikbaar

Meer dan 200 
depots in Europa en een 
distributienetwerk in heel 
de wereld


