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50%-os vizes glikololdat savkoncentrációja az idő 
függvényében (150°C; 1,9 bar; 168 óra)

Etilén-glikol Proplién-glikol Greenway Solar
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Glikol viszkozitás összehasonlítása

Etilén-glikolGreenway SolarProplién-glikol

A Thermera-val kiala-
kított megoldás már 
jól ismert a h tés- és 
klímatechnikai alkal-
mazásokban, most 
pedig bevezetünk egy 
felhasználásra kész 
termékskálát, hogy 
kielégíthessük az 
igényeket a h -
téstechnikától, a 
f téstechnikáig és 
megújúló energiákig.

Greenway 
Solar

Közepes (sík kollektor) és 
magas (vákuumcsöves) 
hômérsékletû szolárrendszerek. 
Ideális hosszú leállási periódus 
kockázatának kitett beren-
dezésekhez, például: iskolák.
Alacsony lebomlás magas 
hômérsékleten (200 °C-ig) 
Nincs közvetítôközeg iszapo-
sodás a szolár panelekben és 
jobb korrózióvédelem.
Megnövelt élettartam és 
hosszantartó hatékonyság.

Greenway 
 

Sprinkler rendszerekhez, 
padlófûtésekhez, hûtés-, fûtés- 
és klímaberendezésekhez. 
Alacsony viszkozitás (10-szer 
kevesebb szivattyúzási energia, 
mint a hagyomásnyos köz-
vetítôközegek esetén) -25°C-on.
Kisebb szivattyú.
Megnövelt hozam.
Energiamegtakarítás a kívánt 
teljesítmény elérése mellett.

Greenway
Heat Pump

Geotermikus és aerotermikus 
hôszivattyúkhoz.
Hatékony hôszállítás.
A rendszer szivárgása 
esetén minimális szennyezés 
az MPG-hez képest.

  Viszkozítása alacsony a szivaty-
tyúzásra fordított nagy energiafel-
használás ellen

  Hatékonyan szállít hűtési- és 
fűtési energiát

  Alacsony elsődleges 
hűtőközeg-mennyiség igényt 
biztosít

  Védi a rendszereket fagy
és korrózió ellen

  Hatékony a kiválasztott
alkalmazásban

climalife kft.
H-2040 Budaörs, Rét u. 2.
Tel: +36 23 431 660 - Fax: +36 23 431 661 
climalife.hu@dehon.com 

www.climalife.dehon.com 

Karbantartás

A Climalife laborvizsgálati szolgáltatásait 
rendszeresen használják a szakemberek:
Periodikus vizsgálatokhoz,
Közvetítőközeges rendszer aktuális 
állapotának felméréséhez,
Megelőző karbantartás előtt, vita esetén 
szakértéshez.

Az APC csomaggal 18 vizsgálat közül választhat. 
Az eredmények Climalife általi kiértékelése lehetővé 
teszi Önnek akár a fagyáspont ellenőrzését, akár 
a rendszer elöregedésének megítélését vagy a rend-
szer és a közvetítőközeg teljes állapotfelmérését.

Szolgáltatások

Csapatunk megfelelő tapasztalattal rendelkezik 
ahhoz, hogy segítséget nyújtson az alkalmazásának 
megfelelő közvetítőközeg kiválasztásában és 
használatában, valamint a beüzemelésben;
Töltetszámítás akár komplex rendszereknél is;
Közvetítőközeg-koncentrátum beadagolás
amennyiben rendszerének védelme 
nem elégséges;
Rendszer belső tisztítása betöltés előtt;
Hulladékkezelés és nyomonkövetés.

A holnapnak tervezve

Növényi eredet  megoldásaink 
kínálatának szélesítése

Tájékoztató jellegű kiadvány



   Egy hosszú történet:
Kutatás-Fejlesztés csapatunk a fogyasztói igények mélyebb megértésével ajánlatunk speciáli-
sabb megoldásokkal való kibővítésére koncentrál.

   Megelőző elkötelezettség:
Amint a bórax felkerült az Európai Vegyianyag-ügynökség Különös Aggodalomra Okot Adó 
Anyagok listájára, a Climalife az óvatosság elvét vallva megszüntette használatát.

   Hosszantartó korrózióvédelem:
Az új, szerves korrózióvédelmi adalékokból álló csomag két alapvető előnyt hordoz: hosszabb élettartam és optimalizált 
hőcsere.

   Teljes kompatibilitás:
A könnyebb átállás érdekében az újonnan kifejleszett glikolos közegek teljes mértékben keverednek a meglévő berendezésekbe 
töltött anyagainkkal. 

Rendszerek Alkalmazás Alkalmazási hely Megoldások Termék bázis Célok

Ipari folyamatok
Gyártóeszközök és -berendezések hűtése, tartály 
hőntartása, ipari fröccsöntő hűtés, kriogén hűtés, 
tesztalagutak (autóipar)

Fogyasztási cikk gyártása, petrolkémia, műanyag 
fröccsöntés, stb

Neutragel® Neo 
Temper®/Alcali 
Friogel® Neo 
HFE

MEG 
Kálium acetát/NH3 
MPG 
HFE

Hőelvonás alacsony hőmérsékleten alacsony fagyáspontú közegek felhasználásá-
val  magas illetve alacsony hőmérsékletű technológiákban. 
Korrózióvédelem.

Folyadékhűtők hűtés- 
és klímatechnikában

Hűtőkamrák/Hűtőtárolók (pl: halászat ...) 
Légkondicionálás 
Hűtőpultok 
Vérbankok 
Jégpályák, beltéri sípályák

Bármely alkalmazás: 
ipar, szupermarket, bolt, halászhajó, középület, város-
háza, kórház, irodaház, reptér 

Friogel® Neo 
Temper®/Alkali 
Greenway®/Thermera® AC 
Neutragel® Neo

MPG 
Kálium-acetát/NH3 
BIO PDO/Betain 
MEG

Lehetővé teszi és elősegíti az energiaátadást fagypont (< 0°C) alatti hőmérsékle-
ten. 
Hatékony korrózióvédelem. 
Hűtési lánc biztosítása.

Hűtés és fagyasztás
Fagyasztóalagút, borászati tartály, sütés vagy főzés 
utáni lehűtés, 
zárt hűtőtornyok, kondenzátorhűtés…

Élelmiszeripar : 
sütőipar (kenyérgyártás), pörkölés,   
pincék, hővisszanyerés, stb.

Temper® (alagút) 
Friogel® Neo (élelmiszer) 
Thermera® R 
Neutragel® Neo 

Kálium-acetát 
MPG 
Betain 
MEG

Alacsony hőmérsékletek elérése és fenntartása.  
Ízek konzerválása.

Központi fűtések és tűzvédelmi 
sprinkler rendszerek fagyvédelme

Központi fűtés 
Sprinklerek

Bármely épület, ahol az emberek  kényelme   
és biztonsága meghatározó.

Friogel® Neo 
Solufluid® 
Greenway®

MPG 
MPG 
BIO PDO

Hatékony fagyvédelem olyan folyadékot tartalmazó rendszerekhez, melyek 
hosszabb-rövidebb időre hőbevitel nélküli leállításra kerülnek. 
Hatékony korrózióvédelem.

Hőátadás fűtési és használati 
melegvíz rendszerekben

Geotermikus hőszivattyúk 
Levegő-víz hőszivattyúk 
 
Bojleres rendszerek

Gyakorlatilag bármilyen építmény, mint pl: város-
háza, kórház, irodaház, lakóépület, iskola, kemping, 
kollégium…

Neutraguard® Neo/Solufluid®
Solufluid® Heat Pump 
Greenway® Heat Pump 
Thermera® AC (alacsony hőmérséklet)

MPG/MPG 
MPG 
BIO PDO 
Betain

Hatékony korrózió- és fagyvédelem. Hőátadás magas hőmérsékletnek ellenálló 
folyadékkal. 

Napenergiát hasznosító rendszerek Lakóépületek 
Középületek

Solufluid® Solar 
Greenway® Solar

MPG 
BIO PDO

Hőátadás nagyon magas hőmérsékletnek (vákuumcsövek) ellenálló folyadékkal. 
Stabilitás és korlátozott lebomlás biztosítása kritikus körülmények között (nyár, 
leállási időszak).

Közvetítőközeg + víz

Inhibitorfilm

Csőfelület
Hagyományos Szerves


