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Het stappenplan voor het retrofitten van 
R22 naar R417A, R422D en R422A 

 
1. Alvorens het systeem geretrofit kan worden, is het belangrijk om zeker te weten dat 

de installatie goed werkt en lekdicht is. Controleer, indien mogelijk, ook de 
verdampings- en condensatiedruk van het systeem. 
 
2. Zet de carterverwarming van de compressor aan (indien aanwezig) en  haal de R22 
uit het systeem in een daartoe bestemde cilinder. Mix geen verschillende 
koudemiddelen door elkaar. 
 
3. Check, indien mogelijk, de conditie van de koelcompressorolie (zuurgraad, water en 
vervuiling). Als de olie niet meer aan de eisen voldoet, vervang deze dan door een 
zelfde type. De Isceon producten kunnen gebruikt worden met  zowel minerale, 
akylbenzeen of polyesterolie. 
 
4. Het is aan te bevelen om de filter/droger te vervangen op het moment dat de R22 
uit het systeem is gehaald. In kleine, hermetisch gesloten systemen is het meestal niet 
nodig om de filter/droger te vervangen, op voorwaarde dat er geen vochtige lucht het 
systeem binnenkomt. 
 
5. Controleer de pakkingen naar compabiliteit met HFK’s en vervang deze indien 
nodig. Wel is het raadzaam om het vacumeer proces rustig te laten verlopen om 
vervorming van met name O ringen te voorkomen. 
 
6. Test de installatie op 25 bar druk met droge stikstof en vacuümeer het systeem 
vervolgens tot minstens 500 mbar (indien er olie is gewisseld, vacuümeer dan tot 
minstens 50 mbar). 
 
7. Vul de installatie met het nieuwe koudemiddel vanuit de cilinder via de 
vloeistofkraan.  Het  gaszijdig vullen kan ontmenging veroorzaken met alle gevolgen 
van dien. Vul het koudemiddel niet direct in de compressor. Het gewicht van de totale 
vulling Isceon producten  ligt 2%  tot 4 % lager dan R22. 
 
N.B.: Het is niet ongebruikelijk dat er zo nu en dan belletjes in de vloeistof te zien zijn 
(waar te nemen via het kijkglas). Een paar belletjes in het kijkglas betekent niet direct 
dat er te weinig koudemiddel in het systeem aanwezig is.   
 
8. Laat de installatie draaien en controleer de werking van het systeem. N.B.: De 
druk/temperatuurverhouding van de Isceon producten  is anders dan die van R22. De 
vereiste informatie is bij Climalife  te verkrijgen.  
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9. Controleer het oliepeil. Het verwijderen van de R22 uit de installatie kan tot 
verminderd olieretour leiden. Indien de olie onder het toegestane minimum komt, dan 
olie bijvullen tot het minimale niveau. Niet tot het maximum vullen, want het peil kan 
nog stijgen. Na enige tijd is het peil weer stabiel.  
De originele oliën kunnen van minerale oorsprong zijn, alkylbenzeen, halfsynthetisch 
of polyolester. 
 
De  ISCEON® MO  producten stellen de reconversie voor van de installaties zonder 
de originele olie te veranderen (gegevens producent). 
Hydrokoolwaterstoffen R-600 of R-600a die in zwakke concentraties aanwezig zijn in 
ISCEON® MO verzekeren de mengbaarheid tussen de vloeistof en de olie, maar deze 
is slechts gedeeltelijk.  Indien er een slechte olieretour aanhoud in het systeem is het 
aangewezen de olie te vervangen naar een olie van het type polyolester. 
 
Vanuit zijn ervaring beveelt Climalife het gebruik aan van ISCEON® MO met een 
compatibele polyolesterolie om de olieterugloop naar de compressor te optimaliseren 
en het prestatieverlies door verminderde thermische uitwisseling bij de verdamper te 
beperken. 
 
10. Kijk het systeem nogmaals grondig na op eventuele lekkage. Hiervoor kan 
gebruikt worden gemaakt van elke lekdetectiemethode die geschikt is voor HFK-
koudemiddelen (b.v. R134a). 
 
11. Voorzie het systeem van een sticker die duidelijk aangeeft dat het systeem is 
gevuld met een Isceon product om verwisseling tijdens later onderhoud te voorkomen 
 
12. Indien er lekkage is opgetreden, kan het systeem zonder problemen en zonder 
capaciteitsverlies met vers product worden bijgevuld. 
 
13. Het is mogelijk om de Isceon producten te recyclen. Maar dan moet er wel voor 
worden gezorgd dat de vulling volledig uit het systeem wordt verwijderd. Het is 
eveneens van groot belang dat, wanneer het teruggenomen product opnieuw in een 
ander systeem wordt hergebruikt, het koudemiddel in vloeibare vorm wordt 
ingebracht.  
 
 
De informatie in dit document steunt op onze huidige kennis en ervaring en wordt te goeder trouw gegeven. Dit 
document vormt geenszins een garantie en aldus kan onze verantwoordelijkheid niet ingeroepen worden, meer 
bepaald ook wanneer het een inbreuk betreft op het recht van derden of in geval van nalatigheid vanwege 
gebruikers die de reglementeringen i.v.m. onze producten niet zouden naleven. 

 
 
 


