
Follow the Greenway® Neo
Plantaardige energiedrager voor koeling en airconditioning.

Het Greenway® Neo energiedragers assortiment heeft diverse voor-
delen voor de commerciële en industriële koeling en airconditioning. Het kan 
gebruikt worden in de voedselindustrie, opslaglocaties, supermarkten, gebou-
wen, etc. Greenway® Neo kan daarnaast ook uitstekend gebruikt worden bij 
lage temperaturen in diverse andere toepassingen. 
De eigenschappen van de Greenway® Neo zijn uitermate geschikt voor het 
gebruik in sprinklerinstallaties.

Greenway® Neo combineert prestatie met energie-efficiëntie. Het helpt u bij 
het reduceren van de bedrijfskosten en de ecologische voetafdruk van uw 
thermische systeem.

Besparingen op de installatie

• De viscositeit van Greenway® Neo is lager dan 
de viscositeit van MPG, vooral bij hele lage tem-
peraturen. Hierdoor bespaart u op de installatie, 
omdat u kleinere pompen en dunner leidingwerk 
nodig heeft.

Besparing op energieverbruik

• Greenway® Neo zorgt voor 30% minder druk-
verlies t.o.v. de MPG, vooral bij hele lage tempera-
turen en zorgt dus voor energiebesparing.

Optimale omstandigheden

• De flow van Greenway® Neo op constant niveau 
is lager dan die van MPG en MEG energiedra-
gers en geeft u de mogelijkheid om in bepaalde 
omstandigheden de leidingen van de installatie 
dunner te maken of de snelheid van het pompen 
te reduceren.

Kinematische viscositeit 

Greenway® Neo energiedrager Energiedrager op basis van MPG* Energiedrager op basis van MEG*

Drukverlies Volumestroom

* MEG: Mono Ethyleen Glycol, MPG: Mono Propyleen Glycol 
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BELGIË - dehon service belgium 
Carton de Wiartlaan, 79 - B-1090 BRUSSEL
Tel. : +32 (0)2 421 01 70 - Fax : +32 (0)2 426 96 62
climalife.be@climalife.dehon.com

NEDERLAND - dehon service nederland
Van Konijnenburgweg 84 - NL-4612 PL Bergen op Zoom
Tel.: +31 (0)164 212 830 - Fax: +31 (0)164 212 831
climalife.nl@climalife.dehon.com

Het Greenway® Neo assortiment energiedragers 

Greenway® Neo energiedrager:

• Formule op basis van hernieuwbare grondstoffen van 
   plantaardige oorsprong (Bio-PDOTM)
• Borax vrij
• Constante bescherming tegen corrosie
• Geautoriseerd door de Franse gezondheidsorganisatie*
   en goedgekeurd door Belgaqua**
• Bacteriostatisch***

* Goedgekeurd door de Franse Gezondheidorganisatie
(Afdeling Générale de la Santé), volgens de richtlijnen van de Franse
regelgevende instantie ANSES (voorheen AFSSA) als een
energiedrager voor de thermische verwerking in eenvoudige
uitwisselingssystemen voor sanitair waterproductie.

** Goedgekeurd door Belgaqua, (Belgische federatie 
in de watersector), volgens de norm NBN-EN 1717
als een vloeistof in categorie 3.

*** Volgens ISO 11930

Geconcentreerd 10 l 20 l 210 l 1000 kg bulk

    -55°C 20 l 210 l 1000 kg

    -30°C    20 l    210 l 1000 kg bulk

    -25°C    20 l    210 l 1000 kg bulk

    -18°C    20 l    1000 kg


