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Climalife Kft. 
2040 Budaörs, Rét u. 2. 

Tel.: +36 23 431 660 Fax: + 36 23 431 661 
climalife.hu@climalife.dehon.com 

Környezeti hatás csökkentése

A Greenway® Neo életciklusa
(„Bölcsôtôl a gyárkapuig” – cradle to gate – modell)

Az Életciklus Elemzés (LCA) egy termék életciklusa során annak 
környezeti hatásainak vizsgálatára használt elemzési modell (14040 
és 14044 szabványok): a nyersanyagból történô kivonástól a termék 
gyártását követô szállításáig. 

Energetikai és ökológiai lábnyom összehasonlítás (A Greenway® Neo Solar példájával)

A Greenway® -30°C és az MPG -30°C oldatok életciklusának összehasonlító elemzése:
• 7 indikátorból* 5 esetén az MPG -30°C termékhez képest alacsonyabb hatást mutatott
• Az ózonréteg csökkentésével kapcsolatos hatása gyakorlatilag nulla
• A Bio PDOTM kevesebb hatást gyakorol a klímaváltozásra

* Abiotikus erôforrások kimerülése/ Savképzôdés/ Eutrofizáció/ Klímaváltozás / Ózonréteg csökkenés / Fotokémiai ózonképzôdés / 
Fosszilis és nukleáris energia iránti összkereslet.

A Greenway® Neo beüzemelésének kézbentartása
A Climalife termékek és szolgáltatások együttesét kínálja, hogy támogathassa ebben Önt:

•  Minôségi és mennyiségi analízisek a berendezésben keringô termék koncentrációjának ellenôrzésére.
•  A helyszínen hígítható Greenway® Neo koncentrátum a szállítás költségének és környezetre gyakorolt 

hatásának csökkentése érdekében. 
•  Az Ön rendelkezésére bocsátott lefejtô kapacitások. 
•  Az Ön rendelkezésére álló szolgáltatások: használt közvetítôközegek lefejtése, speciális körülmények 

között történô átfejtés, rendszer optimalizálása. 

Az ökológiai lábnyom minimálisra csökkentése

Alapanyag elôállítás
•  Alapanyag extrakció és  

mezôgazdaság

•  A közvetítôközeg  

összetevôinek átalakítása

Gyártás
•  Alapanyag szállítása a gyártótól 

a Climalife üzemébe

•  Áramfogyasztás a gyártás során  

(szivattyú, keverés, …)

Kiszerelés
•  Elsôdleges (kanna) és közvetett csomagolás  

(újrahasznosított fa raklapok)

•  A csomagolás teljes ciklusa beleértve az alapanyago-

kat, a gyártást, a szállítást és az ártalmatlanítástSzállítás
•  a Climalife forgalmazási 

pontjaira
A Climalife elnyerte a környezettudatossági nagydíjat
Az épületszerkezetek és az épületek energiahatékonyságának témakörében, a BATIMAT 
keretében 2013 novemberében rendezett Interclima+Elec kiállításon a Climalife Greenway® 
Neo Solar -30°C közvetítôközege elnyerte a környezettudatossági nagydíjat a megújuló ener-
giát használó rendszerekbe szánt innovációk versenyében. 

A Greenway® Neo Solar ökoló-
giai lábnyoma CO2 kibocsátás 
és energiafelhasználás terén 
40%-kal alacsonyabb a hagyomá-
nyos monopropilén-glikol bázisú 
közvetítôközegekéhez (olajipari 
termékek) képest. 

Bio PDOTM üvegházhatást fokozó 
emisszió
56% vs Szintetikus propándiol
42% vs Propilén-glikol

Bio PDOTM nem megújuló energia
42% vs Szintetikus propándiol
38% vs Propilén-glikol

Nem megújuló energiaÜvegházhatást fokozó gázok
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Megújult és teljes termékskála
Follow the Greenway® Neo

Növényi bázisú  
közvetítôközegek

MJ/kgkg eq. CO2/kg



védôréteg korlátozott hôcsere
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optimalizált hôcserekorróziós hatás

Fém, csôfal

inhibitor részecskék beoldva a közegbe*
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Új Greenway® Neo termékskála: 
környezetbarát technológiai alternatíva

A több, mint 30 éve a közvetítôközegek formulázásának 
szakértôjeként számon tartott Climalife szilárdan elkötelezte 
magát a növényi eredetû megoldások mellett. 

Növényi eredetû termék
A Climalife célja mûszakilag megbízható és hatékony 
alternatíva biztosítása a petrolkémiai monopropilén- 
glikolokkal (MPG) szemben.

Új termékskála
A Climalife kutatási és fejlesztési részlege a felhasználói 
igényeknek való megfelelés érdekében új formulát fejlesztett  
ki és szabadalmaztatott: megszületett a Greenway® Neo 
a hûtés- és klímatechnikai, hôszivattyús, központi fûtési, 
napenergiás és sprinkler alkalmazások számára.

A Greenway® Neo 1,3-Propándiol (Bio-PDOTM) 
alapú, és hosszú élettartamú, szerves 
korróziógátló inhibitorokat tartalmazó 
közvetítôközeg. 
A felhasznált nyersanyag az 1,3-Propándiol 
(Bio-PDOTM), amit természetes glükóz szirup 
fermentációjával, majd 99,7%-osra való  
tisztításával gyártanak.

A Greenway® Neo formula mentes a 2008/09/15-i 2005/58/EK európai irányelv által 
a 2. (mérgezô) kategóriába sorolt bóraxtól, és a Climalife kutatási és fejlesztési 
részlege által kifejlesztett, hosszú élettartamú, szerves korróziógátló inhibitorokat 
tartalmaz. 

Ezek a szerves inhibitorok kizárólag a korróziónak kitett felületeken tapadnak meg és 
képeznek molekuláris filmréteget. A hôátadás így optimális marad, szemben a vastag 
filmréteget alkotó hagyományos ásványi inhibitorok alkalmazásának esetével.

Ezek az inhibitorok nem lépnek kémiai reakcióba, az idô múlásával nem bomlanak le, és 
hosszantartó védelmet nyújtanak a korrózióval szemben. 

Hagyományos, ásványi inhibitorok

Hosszú élettartamú, szerves korróziógátló inhibitorok

Szerves inhibitorok

*Rendkívül vékony molekuláris film, mely nem befolyásolja a hôcserét
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Az ISO 11930 nemzetközi szabványnak megfelelôen a 
Greenway® Neo bakteriosztatikus. Ez az antimikrobiális 
védelem megakadályozza a baktériumok elterjedését a 
hôtechnikai berendezésekben.

Megakadályozza a penészesedést, a gombák, algák megte-
lepedését, amelyek befolyásolják a rendszerben az áramlást 
és a hôcserét. 

A Greenway® Neo a francia hatóság (ANSES) javaslatára 
a francia egészségügyi fôigazgatóság által jóváhagyott 

„A” listás közvetítôközeg, amely egy lépcsôben alkalmas 
használati melegvíz elôállítására. 

A Greenway® Neo termékskálát a Belgaqua, a vízügyi 
szektor belga szakmai szervezete is jóváhagyta és olyan 
folyadéknak minôsítette, amely ivóvízzel is érintkezhet. 

>> A Greenway® Neo 
közvetítôközegek tanúsít vá-
nyaival és termodinamikai  
tulajdonságaival kapcsolatos 
további információkért olvassa 
el a termékismertetôinket! 

A felhasználói igényeknek 
megfelelô, jóváhagyott  
Greenway® Neo termékskála

Antimikrobiális védelem, amely 
megakadályozza a baktériumok 
elterjedését

TiSzTáBB GyárTáSi 
fOlyAMAT…

NÖVÉNYEK
(FOTOSZINTÉZIS)

ERJESZTÉS + FINOMÍTÁS

GLÜKÓZ GREENwAY® NeoNÖVÉNYI BÁZISÚ
1,3-PROPÁNDIOL

A bio PDOTM gyártása

GreeNwAy® Neo


