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GEWAARBORGDE COMMERCIELE SPECIFICATIES 
 

STANDAARD EIGENSCHAPPEN GRENSWAARDE 
Zuiverheid ≥ 99.5 % gewicht 
Watergehalte ≤ 20 ppm gewicht 
Zuur (HCL) ≤ 1 ppm gewicht 
Gehalte aan niet condenseerbare gassen 
(gasfase)  N/A 

 

 
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN 
 
R-1233zd is een zuivere HFO met een zeer laag GWP. Het wordt gebruikt in nieuwe installaties in industriële 
klimaatregelingskoelmachines, of in installaties die zijn uitgerust met centrifugaal compressoren.  
Door zijn lage druk is het een aandrijfvloeistof voor Rankine-cyclusturbines (ORC). 
 
 
OLIEN 
 
Gebruik een polyolester olie (POE). 
Laat bij Climalife de viscositeit van de gekozen olie controleren in functie van uw toepassing.  
 
 
VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK 
 
Zie het veiligheidsinformatieblad*. 
 
 
REGELGEVING 
 
Gebruik en implementatie van R-1233zd worden bepaalde door de EU-verordening 517/2014. 
 
 
*U vindt de veiligheidsinformatiebladen (VIB) terug op onze website www.climalife.dehon.com 

Solstice® zd 
R-1233zd - Trans-1-chloro-3,3,3-tri fluoropropene 
 

 
 



 
 
 

 

De informatie in dit productblad is het resultaat van onze studies en ervaring. Zij worden te goeder trouw gegeven, maar kunnen in geen geval 
een garantie vanwege ons vormen, noch kunnen wij aansprakelijk worden gesteld, met name in geval van schending van rechten van derden, 
noch in geval van niet-naleving door de gebruikers van onze producten van de ter zake geldende voorschriften. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:   
climalife.com/contact_us 
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FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN SOLSTICE® zd 
 
 
Molmassa g/mol 130,5 
Kookpunt (bij 1,013 bar) °C 18,26 
Densiteit verzadigde vloeistof bij 25°C kg/m3 1263 
Densiteit verzadigde damp bij het kookpunt kg/m3 5,70 
Dampdruk bij:    
25°C bar 1,30 
50°C 2,93 
Kritische temperatuur °C 166,45 
Kritische druk bar 36,24 
Kritische densiteit kg/m3 480 
Latente verdampingswarmte bij het kookpunt kJ/kg 194,62 
Thermische conductiviteit bij 25°C     
Vloeistof W/m.K 0,083 
Damp bij 1,013 bar 0,011 
Oppervlaktespanning bij 25°C 10-3N/m 14,56 
Viscositeit bij 25°C     
Vloeistof 10-3 Pa.s 0,286  
Damp bij 1,013 bar 0,010 
Soortelijke warmte bij 25°C     
Vloeistof kJ/(kg.K) 1,216 
Damp bij 1,013 bar 0,820 
Ratio Cp/Cv bij 25°C en 1,013 bar   1,105 
Ontvlambaarheid in de lucht   Niet-ontvlambaar 
Vlampunt   Geen 
Classificatie     NF-EN 378   
                          ASHRAE   A1 

A1 
Ozon afbrekend vermogen   0 
GWP volgens IPCC-AR4/ volgens IPCC-AR5   5/1 

 
 
Neem contact op met uw verdeler of de verkoopdienst van Climalife voor meer informatie. Ook als de 
koelinstallatie die u wenst te installeren niet lijkt overeen te komen met een gangbare situatie staan 
wij tot uw beschikking om u met raad en daad bij te staan.  
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