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De vervanging van R-404A 
is al in gang gezet
HOE MOET MEN OMGAAN MET DE INVOERING VAN DE NIEUWE 
KOUDEMIDDELEN MET TEMPERATUURVERSCHUIVINGEN EN 
WELKE OPLOSSING IS HET BEST?

Interview met
Jean de Bernardi, 
European Technical 
Manager - EMEAI
LGWP Koudemiddelen
bij Honeywell

inhoud

Het Amendement van Kigali

Door de stijgende vraag naar koeling werden 
de laatste jaren steeds meer HFK's op de markt 
gebracht, in het bijzonder in ontwikkelingslan-
den met een groeiende middenklasse, maar ook 
in 'warme' landen. 

Op 15 oktober 2016 hebben 197 partijen van 
het Montrealprotocol het Amendement van 
Kigali ondertekend om het gebruik van fluor-
koolwaterstoffen (HFK's) wereldwijd geleidelijk 
te verminderen. Met deze overeenkomst kan 
het doel van het Verdrag van Parijs worden 
versterkt, dat wil zeggen in 2100 de globale 
temperatuurstijging beperken tot 1,5°C à 2°C. 
Alle Europese stakeholdersn in koeling en air-
conditioning zijn blij met deze ontwikkeling.

Conform het model van de nieuwe F-gasver-
ordening van de Europese Unie, voorziet het 
akkoord van Kigali ook een uitfasering van 
HFK's op basis van CO2-equivalent. Het gebruik 
van HFK's zal geleidelijk worden teruggebracht 
en het akkoord verdeelt de landen in drie 
verschillende groepen met een verschillende 
kalender: 
• de eerste groep betreft de 'ontwikkelde 
landen'
• de tweede groep omvat de 
'ontwikkelingslanden' 
• de derde groep omvat India, de Golfstaten, 
Iran, Irak en Pakistan. 

Alle landen moeten in 2048 15 tot 20% van hun 
huidige CO2-equivalent bereiken. Dit wettelijk 
bindende tijdschema kan, gelet op de tech-
nologische ontwikkelingen, worden herzien of 
bespoedigd voor alle landen.

Let op: 16 landen, waaronder de Verenigde 
Staten, Japan, Duitsland en Frankrijk en 19 par-
ticuliere organisaties/donateurs, hebben voor de 
ondertekening van dit akkoord 80 miljoen dollar 
(71,5 miljoen euro) beloofd om ontwikkelingslan-
den te helpen bij deze transitie. De financiering 
van de transitie, geschat op miljarden dollars, zal 
eind 2017 worden besproken in het kader van 
het Montrealprotocol.
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I n 2016 werden in Europa 
uiteindelijk betrekke-
lijk weinig installaties 

omgebouwd, ondanks 
de nieuwe regelgeving 
die in de nabije toekomst 
van kracht wordt. Zoals u 
weet geldt vanaf 2018 een 
strikte norm. Het volume 
HFK’s dat op de markt 

wordt gebracht moet met meer dan een derde 
dalen om het effect op de klimaatopwarming 
terug te dringen. 

Dat stelt onze sector voor een grote uitdaging, 
die we allemaal samen moeten aangaan: kou-
demiddelen met een hoog GWP, zoals R-404A 
en R-507A, geleidelijk uit bestaande systemen 
verwijderen en bevoorradingsproblemen, die 
zich al snel dreigen voor te doen, voorkomen. 
Deze problematiek kan immers tot ernstige 
verstoringen en zelfs blokkeringen leiden in 
bedrijven die essentieel zijn voor de goede 
werking van de koudeketen. 

We moeten beseffen dat de situatie niet te ver-
gelijken is met de stopzetting van het gebruik 
van R-22 zeven jaar geleden. 

De termijnen zijn veel korter en destijds was er 
nog geen sprake van verbodsbepalingen per 
type toepassing of van het quotamechanisme 
in ton CO2-equivalent. 

We kunnen deze grote uitdaging aan dankzij 
nieuwe technologieën die ons in staat stellen 
om van koudemiddelen met een hoog GWP 
af te stappen en nieuwe koudemiddelen met 
beperkte milieu-impact die op de markt verkrijg-
baar zijn. Vooruitdenken en uw ombouw tijdig 
plannen is de beste aanpak. Onze teams staan 
klaar om u te helpen in uw zoektocht naar de 
beste oplossingen, zowel met het oog op ener-
gie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid als met 
het oog op kostprijs en concurrentievermogen.

In dit nummer leest u alles over enkele recente 
projecten en ontdekt u welke tools u bij deze 
omschakeling kunnen begeleiden. 
Ik wens u en uw naasten namens het voltallige 
Climalife-team het allerbeste voor het nieuwe 
jaar.

Veel leesplezier!

Pierre-Etienne Dehon
Chief Executive Officer

R-404A, retrofit nu en blijf
zen in 2018!

Kunt u ons in een paar woorden uitleggen met
welk doel u een aantal molecules heeft 
ontwikkeld in de loop van de afgelopen jaren?
  JDB: Honeywell heeft op de ontwikkelingen van 
de markt geanticipeerd en is al 15 jaar geleden 
gestart met onderzoek en ontwikkeling. Het doel 
was molecules te vinden met een zo laag mogelijke 
GWP. Uit duizenden kandidaat-molecules heeft men 
er slechts drie geselecteerd die het beste compromis 
boden tussen efficiëntie, veiligheid en milieu. Deze 
drie HFO-molecules zijn R-1234yf, R-1234ze en 
R-1233zd. Het is de bedoeling dat zij voornamelijk de 
R-134a gaan vervangen in auto's, in met koudemiddel 
werkende koelsystemen (inclusief centrifuges) en 
warmtepompen. Deze drie moleculen in pure vorm, 
op lage druk en met een geringe capaciteit, worden 
gemengd met HFK's om zogenaamde drop-in 
koudemiddelen voor bestaande installaties te maken.

Waarom verschijnen er zo veel producten op de 
markt?
  JDB: Alle fabrikanten van koudemiddelen onder-
zoeken mengsels om oplossingen te vinden voor de 
rechtstreekse vervanging van bestaande koudemid-
delen, zodat iedereen zijn eigen formule creëert, met 
een grotere of kleinere temperatuurverschuiving. Dat 
wekt de indruk dat er veel op de markt is, maar we 
moeten kijken hoeveel er werkelijk verkocht wordt. 
Er is een groot verschil tussen onderzoeksactiviteiten 

en de uiteindelijke producten die op de markt 
gebracht worden. Kijkt u bijvoorbeeld naar de ver-
vanging van R-404A, d.w.z. niet brandbare HFO/
HFC mengsels, dan zijn er momenteel slechts twee 
oplossingen beschikbaar, waaronder Solstice® N40 
(R-448A) van Honeywell.

Waarom lanceert u nu dit nieuwe alternatief, 
gegeven dat u Performax® LT al aanbiedt als
vervanging van R-404A?
  JDB: Performax® LT (R-407F) is een heel goed 
product, het is de HFK met de laagste GWP en met 
de hoogste prestaties die R-404A kan vervangen. 
De invoering van belastingen op HFK's in bepaalde 
Europese landen (zoals Spanje) leidt ertoe dat er 
een economische behoefte is aan een nieuw meng-
sel met een nog lagere GWP. Solstice® N40 is de 
oplossing met de laagste GWP op de markt (1387).

Zijn er, afgezien van de GWP van de koudemiddel, 
nog andere technische verschillen tussen
R-407F / R-448A?
  JDB: Deze twee producten verschillen in samen-
stelling en GWP, maar zijn vrijwel gelijk wat betreft 
prestaties, capaciteit en energie-efficiëntie.
Het interessante van R-448A is dat het lagere eind-
compressietemperatuur geeft.

2017
De substitutie-trein
is vertrokken.
Mis hem niet en
stap vandaag nog
op!
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Maar is er wel toekomst voor twee zulke 
gelijksoortige koudemiddelen?
  JDB: R-407F en R-448A kunnen zonder 
beperking in alle nieuwe commerciële en 
industriële koelsystemen toegepast worden 
vanaf 1 januari 2022, met uitzondering van 
zogenaamde multi- en hermetisch afgesloten 
systemen. Het is belangrijk te onderstrepen dat 
er op dit moment nog geen verbod is op de 
handhaving ervan. Deze twee producten heb-
ben een veelbelovende toekomst. Momenteel 
hangt de keuze van het product vooral af van 
economische en technische aspecten en de 
situatie van de klant. R-407F heeft in verge-
lijking met R-404A een betere prijs-kwaliteits-
verhouding en wereldwijd zijn meer dan 15.000 
supermarkten hierop omgeschakeld, wat een 
technologisch succes is. R-448A heeft een 
milieuvriendelijker imago dankzij een lagere 
GWP en wordt nu al in 2.000 supermarkten 
toegepast.

Hoe gaat men om met de invoering van 
deze nieuwe koudemiddelen?
  JDB: Zoals ik eerder al zei hebben alle nieuwe 
‘drop-in’-koudemoddelen temperatuurver-
schuivingen. Men moet rekening houden met 
deze temperatuurverschuivingen omdat men 
hiermee een significante verhoging van de 
energie-efficiëntie kan verkrijgen. Men moet 
elke instelling waarop de temperatuurver-
schuiving invloed heeft beschouwen en bij-
voorbeeld de gemiddelde temperatuur van 
de warmtewisselaars (condensor en verdam-
per) gebruiken in plaats van het traditionele 
dauwpunt zoals bij R-404A, het dauwpunt 
voor oververhitting en het kookpunt voor koe-
ling… Eenvoudig de regels van de kunst van 
de koeltechnicus toepassen, zoals onderwe-
zen in alle goede opleidingen! 

De "ontmenging" van het product bij 
lekken wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd?
  JDB: Dat is inderdaad een belangrijk the o- 
retisch vraagstuk. Bij gebrek aan signifi-
cante experimentele studies op dit vlak heeft 
Honeywell studies verricht en gepubliceerd 
die aantonen dat het bij een verlies van 20 tot 
30% het beste is om gewoon nieuw product 
toe te voegen. De prestaties van het systeem 
keren dan terug naar de nominale waarden. 
Het ombouwen van bestaande installaties met 
R-404A op basis van deze oplossingen is zeer 
eenvoudig. R-407F en R-448A zijn goedge-
keurd door compressorfabricanten en zijn 
opgenomen in alle software die dient om te 
kiezen uit apparatuur van de voornaamste 
leveranciers op de markt.

Op de internationale beurs voor koeling,-
Chillventa, afgelopen oktober, heeft u het 
koudemiddel Solstice® L40X gelanceerd. 
Waarom was dat?
  JDB: Het doel van Honeywell was te kunnen 
beschikken over een vervangingsproduct voor 
R-404A voor de lange termijn, met een GWP 
van minder dan 150. Solstice® L40X (R-455A) 
is voornamelijk ontwikkeld voor hermetisch 
gesloten systemen op lage temperatuur en 
condensing units. In feite is er een groot pro-
bleem met de technologie van de hermetische 
zuigercompressors die meestal in deze appa-
ratuur toegepast wordt: deze kunnen geen 
extra verhitting bovenop de eindcompressie 
van de compressor verwerken, omdat dat hun 
levensduur kan bekorten. Wij hebben daarom 
met de fabrikanten samengewerkt om een 
koudemiddel te maken met een soortgelijke 
capaciteit als R-404A, een GWP van 148 en 
een zeer lage eindcompressietemperatuur.
Solstice® L40X is "mildly flammable", klasse 
A2L, Een ander belangrijk voordeel is dat 
de koudemiddelinhoud van Solstice® L40X 
ongeveer 12 maal hoger mag zijn dan die van 
propaan, volgens de nieuwe standaard EN378 
die onlangs gepubliceerd is.

Kan R-455A met zijn lage GWP vanaf 2022 
ook in andere systemen, zoals cascade 
systemen gebruikt worden?
  JDB: Momenteel beleven we diverse simul-
tane evoluties op het gebied van koude-
middelen, compressietechnieken en ook 
systeemarchitectuur. 

Men kan zich voorstellen dat de vervanging 
van R-404A door Solstice® L40X ook gebruikt 
kan worden bij nieuwe systemen zoals water-
gekoelde systemen voor de supermarkt met 
ingebouwde aggregaten of de zogenaamde 
3-in-1 systemen waar men nog HFO's toepast.

Terugkomend op de ontvlambaarheid van 
dit nieuwe koudemiddel, kunt u uitleggen 
waarom we dit als een "mildly flammable" 
product moeten beschouwen?
  JDB: Solstice® L40X (R-455A) bevat 3% CO2. 
We hebben dit toegevoegd om de capaciteit 
van de koudemiddel te verhogen en de ont-
vlambaarheid te verminderen. Wanneer men 
de lage en hoge limiet van het ontvlambaar-
heidsbereik bekijkt, ziet men dat deze slechts 
met 1,1% verschillen (zie de blauwe lijn op de 
bijgaande grafiek). Zodoende is het risico zich 
in dit bereik te bevinden heel klein en als dat 
toch gebeurt zal de ontbranding aan de lucht 
het mengsel heel snel buiten het ontvlambaar-
heidsbereik brengen. 

Globaal gesproken kan men vaststellen dat 
HFO's of mengsels van HFK/HFO klasse A2L 
tot veiligere systemen leiden dan bij gebruik 
van koolwaterstoffen klasse A3. Nog een 
voorbeeld: men heeft een 10 maal zo hoge 
concentratie en ongeveer 250.000 maal 
zoveel energie nodig om R-1234ze te doen 
ontbranden dan propaan. De HFO's gaan een 
mooie toekomst tegemoet! De vervanging van 
R-404A is in gang gezet, mis deze trein niet!

Brandbaar-
heidsklasse

LII
bij

LFL (%)

LSI
bij

UFL (%)

Snelheid vlam 
bij

BV (cm/s)

Verbrandings-
energie bij

HOB (MJ/kg)

L40X (R-455A) A2L 11.8 12.9 > 1.5 10.15

DR7 (R-454A) A2L 6.3 ND 2.4 10.04

DR3 (R454C) A2L 6.2 15* 2.5 10.51

ARM20a (R-457A) A2L 6 ND 6.3 11.23

Makro, een dochteronderneming van de 
Metro Group, is in Spanje marktleider 
onder de groothandelsbedrijven, met 37 

bedrijvencentra, meer dan 2.700 werknemers en 
bijna een miljoen geregistreerde klanten. De klanten 
van Makro zijn voornamelijk onafhankelijke bedrijven 
uit de horecasector.

Om de negatieve gevolgen voor het klimaat te be-
perken - gezien het feit dat energiekosten wereldwijd 
stijgen - en om bedrijfskosten te verminderen, voert 
Makro bij al zijn activiteiten efficiënte praktijken door, 
waarbij het streven naar een grotere duurzaamheid 
centraal staat. Om deze doelstellingen te behalen, 
voert het bedrijf momenteel diverse maatregelen in 
om het energieverbruik te beperken, waaronder de 
introductie van de modernste technologieën en trai-
nings- en empowermentprogramma's voor medewer-
kers. Makro innoveert en verandert voortdurend en 
maakt steeds gebruik van de nieuwste technologieën, 
die een bijdrage leveren aan het verminderen van de 
ecologische voetafdruk.

Catri is een groot installatiebedrijf in Spanje met meer 
dan 40 jaar succes in de koeltechniek en biedt zijn 
klanten geïntegreerde oplossingen op het gebied van 
industriële koeling, service, onderhoud en bedrijfsklare 
projecten.

De retrofit van R-404A naar R-448A in de vestiging 
in Leganés had veel voordelen, zoals: 
• De R-448A levert betere prestaties dan de R-404A;
• Een lager energieverbruik in zowel de lage- als de 
gemiddelde temperatuursystemen;
• Een lager GWP (66% lager dan R-404A) zorgt voor 
lagere emissies en onderhoudskosten doordat de 
GWP-belasting in Spanje lager is;
• Bij de retrofit zijn geen incidenten opgetreden 
omdat het een directe vervanger voor de R-404A 
was. Hierdoor verliep de retrofit voor de technici 
 vei lig, eenvoudig en efficiënter.

Implementatie: een perfecte uitvoering van 
een goed ontworpen plan
In de zoektocht naar manieren om de ecologische 
voetafdruk te verkleinen, voerde Makro in het verle-
den in dezelfde winkel twee grote aanpassingen uit:
• Installatie van deuren en afsluitdeksels in MT- en 
LT-meubelen. Omdat het verbruik hierdoor vermin-
derde, kon een van de vier oorspronkelijke centrale 
buiten bedrijf worden gesteld; ook leidde dit tot min-
der onderhoudskosten.
• Een nauwgezette controle op koudemiddel lekken 
in de winkel zorgde voor een forse vermindering tot 
slechts 6%.

Retrofit van R-404A naar R-448A 
(Solstice® N40) in de Makro 
vestiging in Leganés (Madrid)
SAMENVATTING: DIRECTE RETROFIT, SNEL, PROBLEEMLOOS EN 
VEILIG - VOOR MEER DUURZAAMHEID EN EEN VERMINDERDE 
ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Succes

ervaring

José María de Santos
Manager Koeling

Makro,

"De prestaties van N40 
(R-448A) zijn goed; de 
gewenste waarden werden 
direct na de retrofit 
bereikt. We blijven het 
energieverbruik gedurende 
langere tijd controleren en 
meten. Zo verkrijgen we 
betrouwbare gegevens over 
besparingen, die nuttig zijn 
voor toekomstige plannen."

Rafael Matarranz
Manager

Catri,

"Het was nog een hele 
uitdaging om de retrofit 
op tijd klaar te krijgen; 
voor de installatie werkten 
we in shifts met wel 60 
technici. Dankzij de 
eenvoudige procedure van 
de R-448A, het feit dat het 
een directe vervanger is en 
de uitstekende operationele 
strategie die we samen met 
Makro voor deze klus hebben 
gevolgd, konden we de 
projectduur beperken."

Meer weten: 

nl.climalife.dehon.com/
Koudemiddelen
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H et familiebedrijf Detry is het op twee na 
grootste vleeswarenbedrijf in België en 
heeft als motto "Absoluut respect voor 

het product, werken met pure en rijke ingrediën-
ten, gaan voor smaak". Aubel is het A-merk van dit 
in 1963 opgerichte bedrijf. Kwaliteit berust op gun-
stige fok- en voedingsomstandigheden, respect 
voor dieren, knowhow van de mensen, aandacht 
voor de consument en regelmatige investeringen.
Het was tijd om de koelinstallatie met R-22 van de 
diepvriezer en diepvriestunnel op hun productie-
site in Aubel (België) te vervangen.

Een succesvolle ervaring voor Henkens
Frères
Detry doet een beroep op Henkens Frères, een all-
round installatiebedrijf met ruime ervaring op het 
gebied van koeling, installaties voor warmtebehan-
delingsprocessen en industriële koeltechniek voor 
de levensmiddelensector, voor de plaatsing van een 
CO2-installatie om in overeenstemming te zijn met de 
waarden van het merk. 
Na overleg met zijn klant, beveelt Henkens een inno-
vatieve en duurzame oplossing aan. De installateur 
kiest voor een transkritische Advansor centrale met 
CO2 met de door Climalife ontwikkelde en verkochte 
plantaardige energiedrager Greenway® Neo, voor de 
ontdooiing in combinatie met energieterugwinning 
voor de productie van warm water.

Uitvoering zonder de productie van de fabriek 
Detry stil te leggen
De transkritische Advansor centrale met een vermo-
gen van 180 kW wordt onder een afdak geplaatst. 
Het is uitgerust met een gaskoeler met een Danfoss 
regelsysteem met frequentieregelaar voor werktem-
peraturen tussen -38°C / +40°C. De met 250 kg 
CO2 gevulde centrale koelt een diepvriezer met een 
volume van 4800 m3 voor de opslag van 500 ton vlees 
en een koeltunnel uitgerust met drie diepvriezers. Er 
zijn in totaal 7 verdampers van het merk GÜNTNER 
geïnstalleerd. Het voordeel is dat ze een dubbel circuit 
hebben waarvan één speciaal voor de warmtedrager 
Greenway® Neo, voor de ontdooiing.

"Naast warmteterugwinning is een ander voordeel 
van deze installatie dat het een grote hoeveelheid 
warme Greenway® produceert om de 7 verdampers 
naar wens te ontdooien. Twee keer per 24 uur wordt 
voldoende energie opgeslagen in een boiler van 
750 liter. CO2 maakt hoge temperaturen mogelijk 
en vereenvoudigt dus de opslag van energie met 
Greenway op 50°/60°C; een regelsysteem met 
3-wegklep verspreidt de Greenway-oplossing op 
25°C voor de juiste ontdooiing", aldus Joseph 
Toussaint, verantwoordelijk voor het onderhoud bij 
Henkens Frères.
De installatie wordt geïmplementeerd naast het 
oude systeem om de productie niet stop te zetten. 
Er wordt in totaal 2200 liter Greenway® Neo in het 
circuit gevuld.

Het verbeterde koelsysteem is veel efficiënter en 
zorgt voor een verminderde ecologische voetaf-
druk:
• Het oorspronkelijke oliemanagementsysteem, 
gebaseerd op het Venturi-effect, is vervangen door 
actieve systemen met olieafscheiders en olievaten 
met individuele controle van olie in de compressor.
• Introductie van microkanalentechnologie in de 
V-vormige condensors met een hogere efficiëntie  
en 15% minder koudemiddelvulling.
• Invoering van een varierende condensatie en ver-
dampings controle
• Invoering van omvormertechnologie op de hoofd-
compressor van elke centrale 

Het renovatieproject vond plaats van 23 tot en met 
27 maart 2016 en er werkten in totaal 60 mensen aan 
alle aspecten van koeling, vervanging van compo-
nenten en elektronica. Catri werkte in deze periode 
in continue shifts.

Gekoelde voorraden uit de medium temperatuur 
meubelen en koelruimtes werden verhuisd naar een 
nabij gelegen logistiek centrum van Makro, en de 
producten uit de lage temperatuur meubelen en de 
inloopvrieskamers werden bewaard in 2 x 13 m lange 
gekoelde vrachtwagens.

Een eenvoudige aanpassing van alle koelregelaars  
waren de expansieventielen die met één draai wer-
den gesloten, met de aangepaste oververhittings-
instellingen voldoet het aan de vereisten van het 
systeem.

Hoewel de perstemperatuur van de R-448A bijna 
gelijk is aan die van de R-404A, besloot Makro 
vanwege de hoge zomertemperaturen om beide 
condensors koel en diepvries te voorzien van een 
ChillBooster voor extra verkoeling.

De volgende stappen
Makro en Catri blijven de komende maanden aan de 
optimalisatie van het systeem werken. De verdam-
pingstemperatuur wordt doorlopend gecontroleerd 
om deze bij een zo laag mogelijk energieverbruik zo 
hoog mogelijk te houden, waardoor een besparing 
van 2-3% per graad Celsius wordt beoogd.

Na het succes van deze winkel in Leganés werd 
de Makro-winkel in Santander (in het noorden van 
Spanje) in mei 2016 ook geretrofit van R-404A naar 
het HFO-mengsel R-448A.

Greenway® Neo, het 
duurzame alternatief

ervaring

Gérard Struvay,
Verantwoordelijk

voor Koeling
Henkens Frères

"Onze klant wilde beslist 
koelen met CO2, met het 
oog op het milieu. Over het 
algemeen gebruiken we 
ammoniak en glycol-systemen 
in industriële processen. 
We hebben dus naar de 
beste oplossing gezocht 
om aan deze milieueisen 
te voldoen. We volgden de 
technologische ontwikkeling 
van CO2 al enkele jaren op 
de voet om onze klanten het 
juiste antwoord te kunnen 
bieden bij het vervangen 
van hun koudemiddelen. 
Daartoe hebben we drie van 
onze technici getraind in het 
werken met R-744." 

"Het is niet altijd 
probleemloos verlopen 
in de sector; op basis van 
onze ervaring met heetgas-
ontdooiing met R-22 en NH3 
en met waterontdooiing door 
warmteterugwinning, hebben 
we uiteindelijk gekozen 
voor waterontdooiing met 
overlappende batterijen 
en Greenway® Neo -55 
omdat het de enige 
biobased energiedrager - 
goedgekeurd voor contact 
met levensmiddelen - is, 
die tot -50°C een juiste 
viscositeit behoudt. Wij 
vinden dat heetgasontdooiing 
met CO2 onder de huidige 
omstandigheden, niet 
wenselijk is."

OplossingDuo Greenway® Neo / CO2 vervangt
R-22: Een primeur voor installateur
HENKENS Frères s.a.
VLEESWARENBEDRIJF AUBEL INTEGREERT SINDS ENKELE JAREN 
DUURZAME ONTWIKKELING IN ZIJN BELEID EN BESLUIT TE INVESTEREN 
IN EEN NIEUW INDIRECT KOELSYSTEEM VOOR ZIJN KOELINSTALLATIE.

Een geslaagde 
ombouw van een 
Makro winkel

Belangrijkste resultaten:
• Eenvoudige retrofit, snel, 
probleemloos en veilig omdat 
de R-448A en de R-404A 
dezelfde eigenschappen 
hebben

• De gewenste temperaturen 
werden na het herstarten van 
de installatie zeer snel 
behaald 

• Na de retrofit werd zowel
bij de lage- als de medium 
temperatuursystemen 
een lager energieverbruik 
vastgesteld

• De R-448A (Solstice® N40) 
heeft een GWP dat 66% lager 
ligt dan de R-404A, wat leidt 
tot minder emissies en lagere 
onderhoudskosten (lagere 
belasting/GWP dan 
andere A1 alternatieven 
voor R-404A).

Resultaten

Activiteit: Industriële 
koeling, Verwarming, 
Warmtewisselaars, 
Ketelbouw.

Vestiging: 
Henri-Chapelle (België).

Meer weten: 

nl.climalife.dehon.com/
Koudemiddelen

Beschrijving van de installatie:
• Makro Leganés (Madrid), in bedrijf genomen 
in 2004.
• Oppervlakte: 12.000m2, in totaal 4.000m2 
gekoelde ruimte.
• 3 centrales (2 medium, 1 lage temperatuur).
• Koelcapaciteit 370 kW.
• Bitzer-compressoren; de LT hebben 
kopventilatoren.
• Inhoud ~1.200 kg van R-404A, vervangen 
door R-448A.

BEDRIJF: HENKENS FRÈRES S.A. 

110
werknemers

17
miljoen
(in 2015)
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COMMERCIELE KOELING I SUPERMARKTCOMMERCIELE KOELING I SUPERMARKT

Lager 
elektriciteitsverbruik 
dan verwacht

“Voor een goede 
koelinstallatie is vooral de 
kwaliteit van de uitvoering 
belangrijk. Als de technici 
voldoende tijd krijgen om 
hun werk goed te doen, de 
installatie bij te regelen om 
oververhitting aan te pakken 
en een correcte vulling van 
de verdamper te controleren, 
doen er zich geen problemen 
voor. Een goede afstelling 
bespaart ook elektriciteit,” 
brengt Alain Griotto in 
herinnering. 

“Ik ben erg tevreden over 
het gekozen koudemiddel. 
Het is een toekomstgerichte 
technologie die niet binnen 
afzienbare tijd moet worden 
vervangen en samen met 
de ledverlichting in de 
hele winkel helpt om het 
elektriciteitsverbruik fors 
terug te dringen. We zijn 
nu een maand open en onze 
elektriciteitsfactuur bedraagt 
€ 2.600, minder dan verwacht. 
Tegenover andere winkels met 
een gelijkaardige oppervlakte 
in Marseille besparen we meer 
dan 50%!”, aldus Laurent 
Dubuc, eigenaar van de 
Intermarchéé.

Succesverhaal

Meer weten: 

nl.climalife.dehon.com/
Koudemiddelen

D e nieuwe winkel is gelegen in het vijfde 
arrondissement van Marseille, een dicht-
bevolkte wijk. Het is een echte stads-

winkel, die op ruim 900 m² winkeloppervlakte een 
even uitgebreid aanbod aan de man wil brengen als 
een Intermarché-hypermarkt. Hij beslaat de bene-
denverdieping van een nieuw gebouw met zeven 
verdiepingen en 50 flats. Voor dit project besliste 
Intermarché op 1 maart 2016 om de leiding over de 
supermarkt in de handen van Laurent Dubuc en zijn 
echtgenote Stéphanie Maurin te leggen.

Bewuste keuze voor klantentevredenheid en 
milieubescherming
De eigenaars van de winkel willen hun klanten een 
comfortabele ervaring bieden. Ze kiezen voor brede 
gangpaden om het winkelen vlot te laten verlopen, 
plaatsen gesloten koelmeubels met achtergrondver-
lichting van het merk Carrier en gebruiken overal led-
lampen om het elektriciteitsverbruik terug te dringen 
en een aangename sfeer te scheppen.
Voor de koelinstallatie zoeken ze in de eerste plaats 
deskundige vaklui die een betrouwbare en duurzame 
technische oplossing met een goed rendement kun-
nen aanreiken. Daarvoor schakelen ze reeds in de 
ontwerpfase van het project het gespecialiseerde 
studiebureau van Maxime Maisonnave in. Voor de 
uitvoering van de werkzaamheden selecteren ze 
het bedrijf FCS 84. “De samenwerking tussen beide 
partners verliep uitstekend,” vertelt Laurent Dubuc. 
“Ze vulden niet alleen qua technische vakkennis en 
voorgestelde oplossingen elkaar goed aan, maar 
vonden elkaar ook in hun bereidheid om ons te bege-
leiden en naar ons te luisteren.”

Het R-448A / CO2-cascadesysteem lost de 
verwachtingen in
De indeling van het gebouw maakt het project com-
plex. De machinezaal bevindt zich in de kelder, terwijl 
de condensors op het dak van de zevende verdie-
ping komen én aan de geluidsnormen en visuele 
criteria van de ontwikkelaar moeten voldoen. Dat 
betekent dat er 110 meter leidingen moeten worden 
aangebracht.

Om te garanderen dat de toekomstige huurders of 
eigenaars in het gebouw geen geluidshinder zullen 
ondervinden, voert studiebureau Maisonnave vooraf 
een akoestische studie uit, die het door een onafhan-
kelijk bureau laat controleren. Er wordt besloten om 
geen transkritisch CO2-systeem te gebruiken omdat 
de leidingen niet op elke verdieping toegankelijk zijn 
en dat koudemiddel een hoge druk vereist. De keuze 
valt dus op een cascade-installatie met het nieuwe 
koudemiddel Solstice® N40 voor de positieve koe-
ling. Koudemiddelen R-134a en R-450A vallen af 
gezien de hogere kostprijs die ze voor de maatvoe-
ing van de leidingen en de aankoop van de cen-
trale met zich meebrengen. Dankzij het gebruik van 
beide koelmiddelen R-448A / CO2 en hun geringe 
milieu-impact kunnen de installateur en het studie-
bureau een duurzame oplossing tot stand brengen.

Solstice® N40 
(R-448A): een 
koudemiddel van de 
toekomst

“De keuze voor het 
koudemiddel N40 gebeurde 
in samenspraak met het 
bedrijf FCS 84, nadat we 
alle informatie over dit 
nieuwe product hadden 
bestudeerd die Josiane Marin, 
Key Account Manager bij 
Climalife, ons had bezorgd. 
We kozen dit koudemiddel 
omdat de thermodynamische 
eigenschappen ervan die van 
R-404A op het gebied van 
volumetrische massa het 
dichtst benaderen én omdat 
het door de fabrikanten 
van de apparatuur is 
gehomologeerd,” zegt 
Maxime Maisonnave. 

“N40 is een koudemiddel met 
een laag GWP, waarvoor geen 
reglementaire beperkingen 
gelden, dat eenvoudig aan 
te wenden is en waar wij 
praktijkervaring mee hebben,” 
benadrukt Alain Griotto, 
bedrijfsleider van FCS 84.

Meer weten: 

nl.climalife.dehon.com/
Koudemiddelen

De oplossingDe nieuwe Intermarché in 
Marseille kiest een 
R-448A / CO2-cascadesysteem
EEN BEDRIJFSZEKERE, DUURZAME EN MILIEUVRIENDELIJKE 
OPLOSSING VOOR EEN COMPLEX PROJECT IN EEN BUURTWINKEL.

Een koelinstallatie met apparatuur op maat
De koelinstallatie voorziet een vriescel voor de bewa-
ring van diepvriesproducten, vijf koelcellen voor fruit 
en groenten, het afvallokaal, de drive (bewaring van 
leveringen voor klanten) en alle gekoelde toonban-
ken in de winkel van koeling. Om aan de opgelegde 
eisen te kunnen voldoen, was de keuze van het koel-
materieel essentieel. De twee centrales zijn van het 
merk HK Refrigeration en staan in de technische 
ruimte in de kelder. Ze zijn uitgerust met een elek-
trisch expansiesysteem van Siemens, dat wordt aan-
gestuurd door automaten van het merk Carel. Gezien 
haar omvang werd de vriescentrale geleverd als kit 
en ter plaatse gemonteerd. De semi-hermetische 
compressors zijn van het merk Bitzer om trillingen 
tot het minimum te beperken. Bovendien werden de 
schroefvormige condensors van Luve Contardo, die 
werden gekozen vanwege hun lage geluidsniveau en 
hun afmetingen, gemonteerd op trillingsdempende 

blokken. Er werden ook aparte rookafvoerkanalen 
geplaatst. Voor de klimaatbeheersing in de winkel-
ruimte en de kantoren zorgen vier mini-VRV-syste-
men van Daikin met R-410A. Ook die keuze werd 
ingegeven door de beschikbare ruimte op het dak. 
De plaatsing nam twee maanden in beslag en werd 
op de voet gevolgd door Nicolas Pique, dossierbe-
heerder bij FCS 84. Op 25 oktober 2016 werd de 
installatie in gebruik genomen. Computertoezicht 
maakt het mogelijk om de werking van de installatie 
te monitoren en op afstand in te grijpen. De Intermar-
ché opende zoals gepland op 1 november 2016 voor 
het publiek dankzij de uitstekende samenwerking 
tussen alle partijen die bij de bouw waren betrokken 
en de regelmatige follow-up van architectenbureau 
Atelier AB. De kostprijs van de volledige installatie 
voor koeling en klimaatbeheersing, inclusief de koel-
meubels, bedroeg ongeveer € 400.000.

Positieve koeling – R-448A Negatieve koeling – CO2

Koelvermogen Centrale HK Refrigeration 97 kW Centrale HK Refrigeration 21,03 kW

Geabsorbeerd vermogen 38,6 kW 5,73 kW

Functioneringsbereik -8 °C / +46 °C -35 °C / -5 °C

Condensatiecapaciteit
Condensor LUVE CONTARDO
2 x 75 kW

Condensor-verdamper HK 
Refrigeration 2 x 27 kW

Koudemiddel Solstice® N40 (R-448A) CO2 (R-744)

Vulling in de installatie 250 kg 72 kg

Compressor
4 semi-hermetische compressors 
Bitzer 4PES-12Y

3 semi-hermetische compressors 
Bitzer 2HSL-3K

Smeermiddel 20 liter Mobil EAL Arctic 6 liter Bitzer BSE 60 K

Beschrijving van de installatie

Van links naar rechts: Alain Griotto, 
bedrijfsleider FCS 84, Laurent 
Dubuc en Stéphanie Maurin, 
eigenaars van de Intermarché, 
Nicolas Pique, dossierbeheerder
FCS 84, Maxime Maisonnave, 
bedrijfsleider Ingénierie 
Maisonnave, Josiane Marin, Key 
Account Manager Climalife.

BEDRIJF: INGÉNIERIE MAISONNAVE

Activiteit: 
Commerciële en semi-industriële 
koeling, klimaatbeheersing, 
airconditioning.

Activiteit: 
technische studies naar koudemiddelen 
en commerciële koeling, brandbeveiliging 
en elektriciteit.

Vestiging: 
Sarrians,
(84 - Frankrijk).

Vestiging:
Jonquières Saint Vincent,
(30 - Frankrijk).

BEDRIJF: FCS 84 

1990
oprichtingsdatum

40
werknemers

8
miljoen
(in 2016)

2011
oprichtingsdatum

2
werknemers

150.000 €
(in 2016)
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INDUSTRIËLE KOELTECHNIEK I LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

Wanneer de flessen worden geopend, gaat er minder 
wijn en gas verloren wanneer de wijn licht mousserend 
is, dat wil zeggen op lage temperatuur.
De gisting op vat verloopt sneller, maar ook hier is 
het belangrijk dat de temperatuur van de wijn wordt 
beheerst. Nicolas Quiles, Technisch directeur en 
Oenoloog bij Rivarose legt uit: "Wij gebruiken de 
temperatuur om de gisting te regelen en de druk 
van de wijn tijdens het bottelen te verlagen. Zo 
mousseert de wijn niet wanneer hij wordt gebotteld. 
Op omgevingstemperatuur zou de wijn reageren 
op de minste of geringste onzuiverheid en gaan 
mousseren."

De keuze van de energiedrager is strategisch
In 2016 besloot Rivarose zijn twee fabrieken samen 
te brengen op één site in Salon-de-Provence. SMEF 
AZUR, specialist in thermische installaties, werd 
gevraagd de koelinstallatie na te zien om de continu-
iteit van het proces te waarborgen.
Het bedrijf wilde MPG blijven gebruiken, één van de 
meest gebruikte energiedragers in de levensmidde-
lensector. SMEF AZUR nam contact op met Josiane 
Marin, verantwoordelijk voor Key Accounts Zuid-Oost 
Frankrijk bij Climalife. Zij stelde een technologisch en 
milieuvriendelijk alternatief voor: Greenway® Neo. Na 
alle technische kenmerken van deze nieuwe energie-
drager op basis van biobased 1,3 propaandiol gron-
dig te hebben bestudeerd, stelde Jean-Pierre Lepla-
tre, technisch directeur van SMEF AZUR, zijn klant 
deze innovatieve en duurzame oplossing voor. "Als 
installatiebedrijf hebben wij de plicht advies te geven. 
We blijven op de hoogte van technische ontwikke-
lingen en bevelen de beste oplossing aan. Bij SMEF 
AZUR zit innovatie en milieubehoud in de genen", legt 
de installateur uit.

De lage viscositeit van Greenway® Neo
is lonend
Greenway® Neo beschermt het milieu en vermindert 
op aanzienlijke wijze het energieverbruik van de 
productiesite.
Jean-Pierre Leplatre heeft alle fysische eigenschappen 
van de twee energiedragres tegen elkaar afgewogen 
en komt tot de conclusie dat de viscositeit van 
Greenway® Neo in de bedrijfsomstandigheden van 

het gistingsproces van de Rivarose wijnen, twee keer 
zo laag is als die van MPG. Om een temperatuur 
van -20°C te verkrijgen en te behouden, heeft MPG 
een viscositeit van 80 cSt en Greenway® Neo een 
viscositeit van 40 cSt. 
Echter, de viscositeit van een energiedrager heeft 
enorme gevolgen voor het energieverbruik van de 
installatie! Nicolas Quiles vindt dat "Greenway® Neo 
daarom duidelijk voordeliger is voor Rivarose".
In het begin had het bedrijf een MTA koelgroep met 
een vermogen van 120 kW en was van plan een 
tweede groep aan te schaffen met een vermogen van 
200 kW om de verhoogde productie op de site van 
Salon-de-Provence het hoofd te kunnen bieden. Met 
Greenway® Neo kon de koelgroep worden behouden 
en hoefde alleen de isolatie van de leidingen te 
worden verbeterd; "Door de lage viscositeit van 
de warmtedrager wordt de circulatie ter hoogte 
van de wisselaars verbeterd. Er hoefde dus geen 
nieuwe groep worden aangeschaft. We hebben een 
verkoop misgelopen, maar de planeet een dienst 
bewezen! ", aldus Jean-Pierre Leplatre. 

Door MPG te vervangen door Greenway® Neo gaat 
uiteindelijk 20 à 30% minder product verloren en 
wordt het energieverbruik van alle apparaten (pompen 
enz.) met 20% teruggebracht.

Beschrijving van de installatie
• Tanks van 24.000 liter
• 20 wisselaars
• Koelgroep van het merk MTA met vermogen
van 120 kW
• 8.000 liter Greenway® Neo

Dankzij de doeltreffendheid van Greenway® Neo is 
uiteindelijk geen tweede groep nodig.

Gisting voor 
fabricatie van 
Greenway® Neo

De warmtedrager 
Greenway® Neo heeft 
een unieke samenstelling 
op basis van Susterra® 
propaandiol van DuPont 
Tate & Lyle Bio Products 
LLC.

Susterra® propaandiol wordt 
geproduceerd op basis van 
hernieuwbare bronnen 
uit de landbouw door een 
gistingsproces, wat past 
binnen het streven naar 
duurzame ontwikkeling.

De keuze

Meer weten: 

nl.climalife.dehon.com/
energiedragers

Gebruik van Greenway® Neo voor 
de fermentatie van mousserende 
wijn
SMEF AZUR KIEST DE NIEUWE WARMTEDRAGER GREENWAY NEO 
OM DE TEMPERATUUR VAN DE GISTING VAN DE RIVAROSE WIJNEN 
TE BEHEERSEN EN VERBETERT DE ENERGIE-EFFICIËNTIE VAN HET 
PRODUCTIEPROCES.

H et in 1909 opgerichte bedrijf Rivarose 
houdt zich niet alleen bezig met de ver-
koop van mousserende wijn. Het heeft 

ook een andere activiteit, namelijk het bruisend 
maken van zogenaamde 'stille' wijn, door er suiker 
en gist aan toe te voegen. Door de gisting ontstaat 
koolzuurgas.
Afhankelijk van het gewenste resultaat wordt de 
traditionele methode gebruikt, gisting op fles, of 
een snellere methode, gisting op vat.

Bij beide methoden is de 
temperatuurbeheersing van de gisting 
belangrijk
Wanneer de gisting van "stille" wijn in de fles 
plaatsvindt, is het verwijderen van het bezinksel 
van de gisting, wat men "dégorgement" noemt, een 
delicate aangelegenheid. Om deze stap zo goed 
mogelijk te laten verlopen en zo weinig mogelijk 
wijn te verliezen, zakt de gist in de hals van de fles. 
Vervolgens wordt het bezinksel bevroren op -20°C 
door de hals van de fles onder te dompelen in glycol.

INDUSTRIËLE KOELTECHNIEK I LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

Rivarose

Is het oudste en 
belangrijkste Huis van 
mousserende wijn 
in de Provence. Dit 
onafhankelijke bedrijf 
werd in 1998 overgekocht 
door een Bourgondisch 
familiebedrijf Veuve 
Ambal.

Het is gevestigd in Salon-de-
Provence, in Zuid-Frankrijk, 
en heeft 35 mensen in dienst. 
Jaarlijks worden 5 miljoen 
flessen mousserende wijn 
geproduceerd waarvan 3,5 
miljoen flessen na gisting op 
vat. 15% van de productie 
wordt geëxporteerd naar de 
Verenigde Staten.

Activiteit: Specialist 
op het gebied van koude, 
airconditioning en 
technisch energiebeheer.

Vestiging: 
La Fare-les-Oliviers, 
Frankrijk.

Greenway® Neo

30%
vermindering van 
leidingverliezen

Greenway® Neo

20%
vermindering van het 

energieverbruik

Geringe viscociteit
Greenway® Neo

ervaring

Nicolas Quiles,
Technisch directeur

en oenoloog
Rivarose

"Greenway® Neo daarom 
duidelijk voordeliger is voor 
Rivarose".

Josiane Marin, verantwoordelijk 
voor Key Accounts Climalife en 
Jean-Pierre Leplatre, technisch 
directeur SMEF AZUR.

Nicolas Quiles, technisch directeur 
en oenoloog, voor de gyropallets 
die de flessen automatisch 
schudden.

BEDRIJF SMEF AZUR

1984
Oprichtingsdatum

45
werknemers

22
miljoen euro

(2015))
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PROCESS

Get it on

Get it on

Download on the

App Store

Download on the

App Store

PROCESS

Mobile Apps
voor de koeltechnieker in
het dagelijks gebruik

F-Gas Solutions: de mobiele 
applicatie voor iedereen!

MET HET MASSAAL GEBRUILK VAN SMARTPHONES 
EN TABLETS VERANDERT OOK HET GEBRUIK VAN HET 
INTERNET IN ONZE DAGELIJKES AKTIVITEITEN.

Climalife ontwikkelt hiervoor voor professionals in koeling en klimatisatie mobiele 
applicaties voor het beheren van koeltechnische installaties. Hierbij enkele 
voorbeelden van deze vernieuwende aanpak.

P/T Slider Climalife:
numerisch T/P regellatje 
met alles beschikbare 
koudemiddelen

Dit onmisbare T/P regellatje voor iederen 
koeltechnieker is nu beschikbaar als mobiele 
applicatie. De nieuwe App "P/T Slider", ont-
wikkeld door Climalife, geeft de tempera-
tuur/druk verhouding voor alle beschibare 
koudemiddelen, via zowel absolute als 
relatieve druk. Bijklomende eigenschappen 
zoals samenstelling van het koudemiddel, 
zijn glide, kookpunt en de moleculaire massa 
zijn eveneens beschibaar.

Beschikbaar in 7 talen, op Apple Store et 
Android. 

Download het gratis! 

Mantooth™: 
Een applicatie voor de meten 
van druk/temperatuur en het 
berekenen van de oververhitting 
en de onderkoeling

Ontwikkeld voor het veréénvoudigen van 
het controleren en het meten van druk en 
temperatuur van koeltechnische installaties, 
berekent ManTooth™ de oververhitting 
en de onderkoeling en toont deze op een 
ergonomische manier en in kleur op IOS et 
Android toestellen.
Alle temperatuur en druk gegevens kunnen 
worden opgeslagen voor een bepaalde 
installatie op een bepaalde locatie en via mail 
worden verstuurd voor het optimaliseren van 
het onderhoud van de installatie.
 
De nieuwe versie van de applicatie, gratis 
beschikbaar op Apple Store et Google Play, 
bevat momenteel 113 koudemiddelen waa r-
onder de nieuwe HFO koudemiddelen en 
HC koudemiddelen zoals R-290 en R-600a 
en CO2 (subkritiek). Beschikbaar in 4 talen: 
nederlands, frans, duits en spaans. 

In associatie met de electronische mano-
meter ManTooth™ kan u de applicatie ver-
binden met een installatie. Met ManTooth™  
zijn manifolds en slangen overbodig. Met 
een Bluetooth® doet uw telefoon het werk.
Beschikbaar met enkelvoudige of dubbele 
voelers geleverd in een koffer bij Climalife. 

M eer dan 21.000 gebruikers gebruiken dagelijks F-Gas Solutions voor 
het beheer van bestaande en nieuwe installaties conform de F-gas 
regelgeving. Climalife wil echter verder gaan en 

heeft nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Interaktieve links 
in de oplossingtabel voor iedere applicatie en toepassing zijn 
nu beschikbaar.
Via deze links bent u dadelijk verbonden met onze website
www.climalife.dehon.com en beschikt u snel over de thermo-
dynamische eigenschappen van ieder koudemiddel, zijn 
MSDS, enthalpie diagramma en de productfiche.
Bijkomend geven wij u zonder onze site te verlaten info over 
case studies van het betreffende koudemiddel in Europa.

Maak het u toch makkelijk, 
download F-Gas solutions 
mocht u dat nog niet 
gedaan hebben

Koudemiddel Gebruikslimiet GWP Beschikbaarheid Veiligheid Efficiëntie
Aanbevelingen 

Climalife
Commentaar

R-407F Geen limiet 1825  A1
Goede energie-efficiëntie, snelle 
terugverdientijd en vermindering van 
impact op het leefmilieu

R-448A Geen limiet 1387  A1
Laag GWP voor gemiddelde en lage 
temperaturen

R-449A Geen limiet 1397  A1
Laag GWP voor gemiddelde en lage 
temperaturen

R-407A Geen limiet 2107  A1

R-404A 31/12/2019 3922  A1 Hoog GWP - niet aanbevolen

R-507A 31/12/2019 3985  A1 Hoog GWP - niet aanbevolen

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED
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Meer weten:

nl.climalife.dehon.com/koudemiddelen

Evenementen om alles
te weten te komen over nieuwe technische
koudemiddelen!

NI
EU
W

KOUDEMIDDELEN

SOLSTICE® L40X, het nieuwe 
koudemiddel met een GWP 
lager dan 150 ter vervanging 
van R-404A

Het nieuwe koudemiddel R-455A van Honeywell, 
een mengsel van R-1234yf, R-32 en CO2 met de 
handelsnaam Solstice® L40X, werd ontwikkeld om 
de sector van de commerciële koeling te helpen 
de regels voor F-gassen vanaf 2022 na te leven 
door koudemiddelen voor lage temperaturen 
met een hoog GWP, zoals R-404A, te vervangen. 
Vanaf 1 januari 2022 is het immers verboden om 
koudemiddelen met een GWP van meer dan 150 
te gebruiken in hermetisch gesloten systemen 
voor commerciële koeling.

Een van de sectoren die de meeste gevolgen van 
deze nieuwe beperking zullen ondervinden, zijn 
fabrikanten van koelmeubels met condensing units  
en monobloksystemen voor stand-alone koel- en 
vriescellen in buurtwinkels en supermarkten.
Uit studies blijkt dat dit koudemiddel een 
rendementswinst oplevert van minstens 6% voor 
diepvries en meer dan 10% voor koelingtoepassingen, 
en een betere COP-waarde heeft dan R-404A. De 
ASHRAE rekent R-455A tot categorie A2L, met een 
zeer beperkt brandbaarheidsgebied (1,1% volume in de 
lucht), waardoor het een veel minder brandbaar product 
is dan de andere A2Lkoudemiddelen. 

De andere beschikbare oplossingen op basis van HFK’s/
HFO’s voldoen niet aan de gebruiksvoorschriften 
omdat hun GWP groter is dan 150. Propaan is dan 
weer ongeschikt voor dergelijke systemen vanwege 
de volumebeperking en zijn hoge brandbaarheid 
(A3). Die maakt productie, transport, installatie, 
onderhoud en afvalverwerking duurder en houdt 
extra veiligheidsrisico’s voor eindgebruikers en 
onderhoudstechnici in. Er bestaan wel oplossingen 
met cascade systemen voor propaan, maar daardoor 
lopen de kosten voor het ontwerpen, produceren en 
onderhouden van de systemen op. Ter vergelijking: 
R-455A is geclassificeerd als "mildly flammabl" wat 
een groter maximaal gebruiksvolume mogelijk maakt 
en fabrikanten de kans biedt om actief te zijn in 
marktsegmenten die een groter koelvermogen vereisen.

Verschillende grote fabrikanten van hermetische 
compressors hebben de afgelopen 18 maanden het 
rendement van R-455A al getest. Daarbij stelden zij vast 
dat het koelvermogen en de eidecompressietemperatuur 
vergelijkbaar zijn met die van R-404A, maar dat het 
rendement hoger ligt. De technische eigenschappen 
van R-455A bleken ook een goed alternatief voor 
R-410A in roterende en scrollcompressors, die met 
hogere druk werken en qua temperatuur een veel ruimer 
functioneringsbereik vereisen.

Hoewel de commerciële koeling de primaire doelgroep 
is, houdt dit product ook kansen in voor andere 
segmenten van de sector. Zo heeft R-455A een 
lagere eindecompressietemperatuur dan alle andere 
producten ter vervanging van R-410A en bereikt het 
condensatietemperaturen tot 80 °C.

Dat opent mogelijk de deur naar de markt van de 
warmtepompen voor specifieke doeleinden, zoals 
warmwaterproductie. Honeywell is van mening dat 
R-455A het potentieel heeft om niet alleen R-22, 
R-407C, R-404A en R-290 te vervangen, maar op 
lange termijn ook de plaats kan innemen van R-410A 
en R-32.

Frost-Trol versterkt zijn milieuvriendelijke imago
Een van de eerste bedrijven die R-455A gebruiken 
is Frost-Trol, een Spaans bedrijf dat koelmeubels 
met externe of interne koeling voor de detailhandel 
ontwerpt, bouwt en verkoopt. Frost-Trol, dat bekend 
staat om zijn milieuvriendelijke oplossingen, testte 
R-455A in zijn stand-alone gekoelde toonbank BT 
Lomond, met een Embraco VNEK217U-compressor en 
een Carel-regelaar. Het koudemiddel R-455A (230 g) 
werd in een voor propaan ontwikkelde eenheid gevuld 
en behaalde eenzelfde koelvermogen als R-404A met 
een hoger rendement. Dankzij het GWP van 146 (meer 
dan 96% lager dan dat van R-404A) geldt voor R-455A 
het minimumquotum (alleen de fractie R-32 moet in 
aanmerking worden genomen) en is het vrijgesteld van 
de belastingen op HFK’s.

Solstice® L40X (R-455A)

Vervangt koudemiddel R-404A (A1, 3922 / 3943)

GWP 4e / 5e IPCC 148 / 146

Samenstelling
21,5 / 75,5 / 3 
(R-32 / R-1234yf / R-744)

Classificatie A2L

Gebruik Nieuwe installaties

Drop-in (1) koelvermogen Gelijkaardig

Drop-in (1) efficiëntie +6 tot +10%

Compressor (2) Zuiger, Roterend, Scroll

Opmerking
Zelfde eindecompressietemperatuur 
bij negatieve temperatuur

Status Te koop bij Climalife

* IPCC 5.

Spanje
VAN 28 FEBRUARI TOT
3 MAART 2017
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN

De internationale beurs voor 
airconditioning, verwarming, 
ventilatie en industriële en 
commerciële koude vindt plaats van 
28 februari t/m 3 maart 2017 in 
de Feria de Madrid.
Climalife heeft de eer u in stand nr. 
D22 in Paviljoen 8 zijn nieuwste 

producten te presenteren, te weten: 
• R-455A (Solstice® L40X), het 
nieuwe koudemiddel met een 
GWP van 148 voor aggregaten, 
condensatie-units en hermetisch 
gesloten systemen op lage 
temperatuur.
• De 'ecologische' energiedragers 
van het gamma Greenway® Neo
die een werkbereik hebben 
tussen -55°C en + 200°C en 
de mogelijkheid bieden om het 
milieueffect te beperken.
Neem contact op met
climalife.es@climalife.dehon.com

België
VAN 21 MAART TOT
23 MAART 2017
REFRITEC-ON-TOUR

Climalife is partner van 
Refritec-on-tour, een jaarlijks 
netwerkevenement dat u niet mag 
missen in de HVACR-sector waar 
informatie een cruciale rol speelt. 
Refritec-on-tour nodigt installateurs, 
studiebureaus en eindklanten 
uit om conferenties van de beste 
leveranciers op de markt bij te 
wonen. 
Noteer alvast 3 plaatsen en data 
in uw agenda: 
• 21 maart in Grobbendonk 
(Antwerpen) – NL
• 22 maart in Nazareth (Gent) – NL
• 23 maart in Waver (Brussel) – FR.

Nederland
VAN 28 TOT 30 MAART 2017
SALON KLIMAATVAK

Vanwege de ontwikkelingen op het 
gebied van regelgeving en milieu, 
is Climalife aanwezig op de 10e 
editie van de Klimaatvakbeurs die 
van 28 t/m 30 maart plaats vindt 
in Gorinchem.

Hongarije
OP 22 MAART 2017
JAARLIJKS SYMPOSIUM

Climalife Hongarije organiseert 
op 22 maart 2017 zijn jaarlijkse 
symposium in hotel Holiday Inn van 
Budaörs.
Op het programma:
• Norm EN378 betreffende 
de brandbaarheid van nieuwe 
koudemiddelen
• Onze oplossingen ter vervanging 
van koudemiddelen met hoog 
GWP in commerciële en industriële 
koeling (Hoe de invoering van 
koudemiddelen glide beheren?)
• De voordelen van indirecte 
systemen
• Alternatieven voor airconditioning
Het team van Climalife Hongarije 
zal u met plezier verwelkomen 
op deze dag waar een schat aan 
technische informatie wordt 
gegeven. Schrijf u in bij uw 
vertegenwoordiger of stuur een 
mail naar. 
climalife.hu@climalife.dehon.com

Internationaal - China
VAN 12. TOT 14 APRIL 2017
SALON CHINA 

Galco exposeert op de beurs 
China Refrigeration in Shanghai. 
Deze internationaal vermaarde 
beurs opent van 12 t/m 14 april 
zijn deuren voor professionals in 
de HVAC-sector. Het team van 
Climalife Galco verwelkomt u in 
stand E3G07 en presenteert u 
naast passende koeloliën ook de 
nieuwe koudemiddelen om de 
komende ontwikkelingen inzake 
de geleidelijke vermindering van 
HFK's wereldwijd, het hoofd te 
bieden.

Verinigd Koninkrijk
VAN 6 TOT 8 JUNI 2017
SALON AUTOMECHANICA

Automechanica is de internationale 
beurs voor garage-uitrusting, 
Management en Diensten in het 
Verenigd Koninkrijk. Het Climalife 
team begroet u van 6 tot 8 juni op 
hun stad 20E43 in Birmingham.

Internationaal - Frankrijk
9,10 EN 11 JUNI 2017
VOILES DU FROID

De volgende editie van de Voiles 
du Froid vertrekt van Saint-
Raphaël naar Sainte-Marguerite, 
op 9, 10 en 11 juni 2017.

U houdt van avontuur, verhalen, 
legendes en mysteries? Vaar 
met ons mee richting het eiland 
Sainte-Marguerite! 

Het grootste van de Lérins-
eilanden tegenover Cannes, is 
een oase van rust en biedt een 
idyllisch landschap met kreken 
met azuurblauw water en een bos 
met dennen en eucalyptussen. 
Het watervlak tussen de haven 
van Santa-Lucia - Saint-Raphaël 
en deze betoverende omgeving is 
ideaal voor een sportieve regatta, 
maar ook om de Middellandse 
Zeekust met de rode rotsen van het 
Esterelmassief te bewonderen.
Bezoek een internationaal 
evenement waar professionals 
op het gebied van koeling en 
airconditioning uit de hele wereld, 
elk jaar drie dagen bijeenkomen om 
hun passie voor avontuur te delen, 
cultuur te snuiven of records te 
verbeteren. Dit evenement staat 
in het teken van sportiviteit en 
gezelligheid.

Vraag de vertegenwoordiger 
van Climalife naar een 
inschrijvingsformulier of download 
het op www.voilesdufroid.com

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: 
Emma Bardolph, Laurent Guegan, 
Emilie Kugener.
• Concept - uitvoering: 
www.alternactif.com

• Vestigingen: 
• Frankrijk: dehon service SA

(Directie en afdelingen) - 
climalife.fr@climalife.dehon.com
• België -Luxemburg: dehon service 
belgium - climalife.be@climalife.dehon.com 
• Nederland: dehon service nederland - 
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: Inventec Performance Chemicals 
Italia S.r.l.
climalife.it@climalife.dehon.com 
• Scandinavië: dehon nordic service - 
climalife.se@climalife.dehon.com
• Rusland: Teknalys - 
climalife.ru@climalife.dehon.com
• Export: galco - 
climalife.galco@climalife.dehon.com

• Photos: Climalife, Shutterstock,
AdobeStock, Alamy, n° 45206547, 
78739978, 78984834,105450561, 
3298886, 210398146, 243423118, 
243791458, 419731345, 
1445551712021, B4387C.

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

In uw
agenda!
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Het gamma Solstice® HFO: een totale oplossing
voor de uitdagingen van morgen

Solstice® producten

Solstice® N40 (R-448A)
GWP* = 1387

Solstice® N13 (R-450A)
GWP = 605

Solstice® L40X (R-455A)
GWP = 148

Solstice® ze
(R-1234ze)
GWP < 1

Solstice® zd
(R-1233zd)
GWP = 1

Positieve en negatieve koeling
Aggregaten
Autonome toestellen
Transportkoeling

Positieve koeling
CO2 cascade systeem

Condensatie-units
Geïntegreerde systemen voor negatieve 
temperaturen
Hermetisch gesloten systemen voor lage 
temperaturen
Chillers en warmtepompen

Warmtepompen
Midden en hoge druk chillers
Toestellen voor koeling

Lage druk chillers
Hoge temperatuur warmtepompen

Organic Rankine Cycle

• ODP = 0
• GWP 65% lager dan R-404A
• Vermindering van het 
   energieverbruik met 5 tot 16%
• Niet brandbaar (ASHRAE A1)

• ODP = 0
• GWP 58% lager dan R-134a
• Niet brandbaar (ASHRAE A1)

• ODP = 0
• GWP < 150
• Mildly flammable (ASHRAE A2L) 
• Verbeterde efficiëntie
• Verhoogde vulling in vergelijking met R-290

• ODP = 0
• GWP 99,9% lager dan R-134a
• Licht brandbaar (ASHRAE A2L)

• ODP = 0
• Niet brandbaar (ASHRAE A1)

R-404A

R-134a 

R-404A

R-134a

R-123

R-245fa

Toepassing VoordelenVervangers van 
traditionele 
koudemiddelen

*GWP berekend volgens 4de rapport IPCC en zoals opgenomen in de F-Gas regelgeving, behalve voor Solstice® zd en ze (IPCC 5de herziening)

Koudemiddelen Climalife:
Oplossingen voor vandaag en morgen
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