
De oplossing ter vervanging van R-404ADe oplossing ter vervanging van R-404A

Performax™ LT (R-407F)
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De keuze van een koudemiddel dient rekening te houden met de TEWI - waardeDe keuze van een koudemiddel dient rekening te houden met de TEWI - waarde

Lekken

koudemiddel

Energieverbruik van 

het systeem

De koudemiddelenmarkt en zijn toekomst
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De koudemiddelmarkt en zijn toekomst
Selectiecriteria
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Algemene regel : de keuze wordt

herleid tot één koudemiddel

➜ bij lage druk � minder lekken

➜ de beste mogelijke prestaties : 
goeie COP en lage GWP 

� Minimaal broeikaseffect

� Beste TEWI

� Meer energie-efficientie

➜ niet giftig en onontbrandbaar
� veiligheid voor personen
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De koudemiddelmarkt en zijn toekomst
Selectiecriteria

Is er voldoende vermogen
aanwezig om een goede
temperatuur te behouden ?

Zijn koudemiddel en olie

compatibel om een goede

olieterugvoer te garanderen

Een goeie olieterugvoer en

compressorbescherming ?

Noodzakelijk voor de bescherming van de compressor

En om te werken aan 100% van zijn capaciteit

De laagste is de beste

(mogelijke taxatie in de toekomst)

Vermogen Efficientie

GWPOververhitting

Olieterugvoer Keuze
koudemiddel

Massa 
debiet

Een groter debiet veroorzaakt

een grotere vloeistofcirculatie

En vereist de verandering

van de doorlaat

Hoeveel zal het koudemiddel toevoegen

aan de totale energieverbruik en

piekvermogen van het systeem ?

(inclusief alle aangedreven systemen)

Zal de installatie een

langere werkingstijd

hebben en hierdoor een

kortere levensduur ?
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Koeling

Verlichting

Verwarming - ventilatie- air conditioning

Werkwijze-proces

De koudeproductie vertegenwoordigt ongeveer 40% à 60% van de 

energieconsumptie van een supermarkt

Een performant koudemiddel laat toe om de energiefactuur en de CO2 voetafdruk
te verminderen

Energiegebruik in supermarkten

De koudemiddelmarkt en zijn toekomst
Selectiecriteria
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Wat is Performax LT?

➜ Een HFK: 

30% R-32 + 30% R-125 + 40% R-134a

➜ Met een GWP = 1824 (R-22= 1810)

➜ Ashrae code : R-407F

➜ Ontwikkeld door Honeywell

Wat is Performax LT?

➜ Een HFK: 

30% R-32 + 30% R-125 + 40% R-134a

➜ Met een GWP = 1824 (R-22= 1810)

➜ Ashrae code : R-407F

➜ Ontwikkeld door Honeywell

Performax LT
De beste combinatie voor het milieu
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Belangrijkste fysisch-chemische

eigenschappen

� Kookpunt onder 1.013 bar : - 46,06°C

� Glide bij 1.013 bar : 6,40°K

� Kritische temperatuur : + 82,66°C

� Ontvlambaarheid in de lucht: onontvlambaar

� NF-EN 378 classificatie: L1 (A1/A1)

� Ozonafbrekend vermogen (R-11=1): 0

� GWP (CO2 = 1) : 1824

Belangrijkste fysisch-chemische

eigenschappen

� Kookpunt onder 1.013 bar : - 46,06°C

� Glide bij 1.013 bar : 6,40°K

� Kritische temperatuur : + 82,66°C

� Ontvlambaarheid in de lucht: onontvlambaar

� NF-EN 378 classificatie: L1 (A1/A1)

� Ozonafbrekend vermogen (R-11=1): 0

� GWP (CO2 = 1) : 1824

Performax LT – de beste combinatie voor het milieu
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Toepassingsgebieden voor Performax LT:

➜ Commerciële koeling, industriële koeling 

en gekoeld transport

➜ Bij voorkeur te gebruiken in nieuwe 

installaties of om R-404A te vervangen in 

directe expansiesystemen

Ideale oplossing voor centrale koelinstallaties voor supermarkten, 

koelhuizen, koel- en bewaarmeubelen en transportkoeling

➜ En ombouw R-22

Toepassingsgebieden voor Performax LT:

➜ Commerciële koeling, industriële koeling 

en gekoeld transport

➜ Bij voorkeur te gebruiken in nieuwe 

installaties of om R-404A te vervangen in 

directe expansiesystemen

Ideale oplossing voor centrale koelinstallaties voor supermarkten, 

koelhuizen, koel- en bewaarmeubelen en transportkoeling

➜ En ombouw R-22

Performax LT – de beste combinatie voor het milieu



Prestatiegrafieken van Performax LT

Vergelijkingsstudie (theoretisch) R-404A en Performax LT / R-422A / R-507

Analyse van de werkingscycli : 

- Met hermetische compressoren

- Verdampingstemperatuur van -35°C tot +5°C

- Vaste condensatietemperatuur van +40°C
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Comparatif Puissance frigorifique
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Comparatif Puissance de compression

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Température d'évaporation en °C

P
u

is
s
a
n

c
e
 d

e
 c

o
m

p
re

s
s
io

n
 %

R-404A

Performax

LT

R-422A

R-507

Compressorvermogen

© climalife - www.climalife.dehon.com   I   20/04/2013           P12



Comparatif Puissance calorifique
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Comparatif Coefficient de Performance
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Vergelijking R-404A / Performax LT (R-407F) / R-407A

EN 12900 To = -10 °C, SH=10K – SR=0K

COP
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Performax LT : de oplossing voor de vervanging van R-404A



Vergelijking R-404A / Performax LT (R-407F) / R-407A

EN 12900 To = -35 °C, Ta = 32 °C, RGT 20 

COP
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Performax LT : de oplossing voor de vervanging van R-404A



Tdisch (°C)

Tdisch (°C)

73.4 86.8 90.9

81.5 115.2 122.5

Vergelijking R-404A / 
Performax LT (R-407F) 
/ R-407A
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Performax LT : de oplossing voor de vervanging van R-404A



Eenvoudige ombouwen van installaties op

R-404A / R-507

Voordelen :

• Bestaande materialen zijn compatibel

• Behoud van koelvermogen

Gebruik:

• Gebruik dezelfde olie (installaties zijn vaak 

recent en gevuld met polyolester olie)

• Compatibel met R-404A of R-507 

componenten

• Controleer en regel expansieventiel

(dichtdraaien van ventiel)
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Performax LT – de beste combinatie voor het milieu
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Existing
New

Casestudies : nieuwe installaties/ ombouw R-404A

Op de dag van vandaag zijn er

meer dan 600 werkende

installaties op Performax LT 

Op de dag van vandaag zijn er

meer dan 600 werkende

installaties op Performax LT 



84kw, 8 scroll
407A 404A

Hunts Cross

� 2 vloeistofkoelers en identiek op R-404A

� Prestatieregistratie over 1 jaar

� Opgenomen vermogen: 84 kW

� Vergelijkbare inplanting

� Zelfde leidinglengtes

� Ombouw van 1ste systeem naar
R-407A en prestatiemetingen gedurende
1 jaar

Wall Mart group (UK)

Gegevensregistratie over een
periode van 12 maanden

Identieke installaties

Source HONEYWELL

Ombouw supermarkt : 1ste veldtest
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De systeemsombouw van R-404A naar R-407A heeft geleid tot een gemiddelde
vermindering van  7% van de energieconsumptie, daar tegenover :

De Performax LT vermindert de energieconsumptie met gemiddeld 13% tov R-404A

Bron HONEYWELL
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Supermarché U met 2150 m² (24) Périgueux : Installatie

ontworpen voor R-404A

➜ Negatieve centrale R-404A Gevuld met  Performax LT : 400 

Kg

3 compressors Copeland D4DL 150X (Discuss HA) 

Olie Mobil EAL Arctic 22CC

Koelvermogen 30 kW: -35/+45°C

2 koelkamers (3,5 + 7,4 kW), 2 vertikale koelmeubels (5,68 + 

7,65 kW), 1 diepvrieseiland (3,675 kW)

➜ Positieve centrale R-404A gevuld met 

Performax LT : 600 Kg

5 compressoren Copeland D4DJ 300X (Discuss HA)

Supermarché U met 2150 m² (24) Périgueux : Installatie

ontworpen voor R-404A

➜ Negatieve centrale R-404A Gevuld met  Performax LT : 400 

Kg

3 compressors Copeland D4DL 150X (Discuss HA) 

Olie Mobil EAL Arctic 22CC

Koelvermogen 30 kW: -35/+45°C

2 koelkamers (3,5 + 7,4 kW), 2 vertikale koelmeubels (5,68 + 

7,65 kW), 1 diepvrieseiland (3,675 kW)

➜ Positieve centrale R-404A gevuld met 

Performax LT : 600 Kg

5 compressoren Copeland D4DJ 300X (Discuss HA)

SUPER U : 1ste nieuwe installatie in Europa

Koelvermogen 206 kW: -12/+45°C

17 koelkamers (78,45 kW) 

21 koelmeubelen (110,08 kW)

Expantieventielen Danfoss AKC 550

Leidingen en netwerk ongewijzigd

➜ Extra supplement :

Warmterecuperatie met geoptimaliseerde condensor

Verwarmingsinstallatie voor de winter zonder extra elec. 

Weerstanden

Koelvermogen 206 kW: -12/+45°C

17 koelkamers (78,45 kW) 

21 koelmeubelen (110,08 kW)

Expantieventielen Danfoss AKC 550

Leidingen en netwerk ongewijzigd

➜ Extra supplement :

Warmterecuperatie met geoptimaliseerde condensor

Verwarmingsinstallatie voor de winter zonder extra elec. 

Weerstanden
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Oppervlakte 3000 m² - Laatste winkelconcept « Mag 3 »

van de groep des Mousquetaires. 

Positieve koeling : 

➜ 143 m lijn koelmeubelen met electronische ventielen

Danfoss

➜ Werkingsbereik : - 10 °C / + 45 °C 

➜ 23 positieve koelkamers (ongeveer 930 m3) met 

thermostatische ventielen, 2 ijsmachines (schilferijs, 

ijsblokjes), 4 bewaar koelruimten

Oppervlakte 3000 m² - Laatste winkelconcept « Mag 3 »

van de groep des Mousquetaires. 

Positieve koeling : 

➜ 143 m lijn koelmeubelen met electronische ventielen

Danfoss

➜ Werkingsbereik : - 10 °C / + 45 °C 

➜ 23 positieve koelkamers (ongeveer 930 m3) met 

thermostatische ventielen, 2 ijsmachines (schilferijs, 

ijsblokjes), 4 bewaar koelruimten

INTERMARCHE : Pilotproject energieprestatie

Negatieve koeling : 

➜ 37 m koelmeubel met electronische ventielen Danfoss

➜ Werkingsgebied : - 35 °C / - 10 °C 

➜ 2 vrieskamers (of 124 m3) met therm. ventielen

Booster centrale Profroid (Positief : 5 compressors Bitzer 6F-

40.2Y / Negatief : 3 compressors 4PCS-10.2Y /  Totaal vermogen

362 kW)

➜ 1 luchtcondensor TE 90 (in V)

Warmterecuperatie R System via een platenwisselaar op een

water circuit

Negatieve koeling : 

➜ 37 m koelmeubel met electronische ventielen Danfoss

➜ Werkingsgebied : - 35 °C / - 10 °C 

➜ 2 vrieskamers (of 124 m3) met therm. ventielen

Booster centrale Profroid (Positief : 5 compressors Bitzer 6F-

40.2Y / Negatief : 3 compressors 4PCS-10.2Y /  Totaal vermogen

362 kW)

➜ 1 luchtcondensor TE 90 (in V)

Warmterecuperatie R System via een platenwisselaar op een

water circuit
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Deze nieuwe koelhuizen zijn bestemd voor de

verhuur en de distributie van verse en bevroren

Produkten. Ontvangstkaai voor verse produkten : 

➜ Oppervlakte 600 m² op T°+4°C

➜ Vriesruimte : 

7000 m3 bij T -22°C

➜ Twee centrales Profroid bestaande uit elk 4 

zuiger semihermetische compresoren Bitzer

➜ Positieve Centrale  = 165 kW  

Negatieve = 124 kW

➜ 470 kg  Performax LT

Deze nieuwe koelhuizen zijn bestemd voor de

verhuur en de distributie van verse en bevroren

Produkten. Ontvangstkaai voor verse produkten : 

➜ Oppervlakte 600 m² op T°+4°C

➜ Vriesruimte : 

7000 m3 bij T -22°C

➜ Twee centrales Profroid bestaande uit elk 4 

zuiger semihermetische compresoren Bitzer

➜ Positieve Centrale  = 165 kW  

Negatieve = 124 kW

➜ 470 kg  Performax LT

Transport Galtier (FR) : Koel- en vrieshuizen



Source HONEYWELL

Van juni tot november 2011

64 winkels met Performax LT

- 31 nieuwe / 33 reconversies

- 9 in opbouw : 6 nieuwe - 5 in voorbereiding

Tot op vandaag 75 TESCO winkels met Performax LT

POLEN

TESCO : nieuwe installaties en ombouw



PerformaxTM LT / CO2
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Uitbreiding van het magazijn van  2225 m2 naar 3000 m2 (+30%)
Vervangen van de oude installaties op R-22 / R-408A / R-404A

Oplossing : Cascade Performax LT / CO2 : leefmilieutechnische voordelen van de 
gekozen koudemiddelen en de energiewinst van R-407F

Resultaat : drie maanden na in gebruikname stellen we vast dat : 

Het opgenomen vermogen bij PerformaxTM LT ligt 10 % lager dan bij R-404ª



Bron HONEYWELL

Positieve Centrale  127kw -12+45°C : compressor Bitzer 6J 33.2Y (x3) & 6J 33.2Y(x3)

Negatieve Centrale 28 kw - 36+45°C : compressor Bitzer 6J 22.2Y (x3) & 6J 22.2Y (x3)

Winkel van 1996. Verkoopsopp. 2750 m2. Verkoopsopp en opslagruimte 4000m2

Installatie direkte verdamping – R-22 negatief 200 kg / positief 300 kg voor elk van de  4 installaties

Een 1ste centrale (negatieve en positieve) is omgeboud de 14 mei 2011

3 weken later, is de 2de centrale (negatieve en positieve) omgebouwd

Initiële investering 41 k€ - jaarlijkse vermindering energieconsumptie kWh/h : 163.675 

Jaarlijkse besparing (€) van 0.13 €/kW/h : 21.278 € - terugverdientijd : 1.9 jaar

In gebruik name van ombouw met Performax LT:

Geen aanpassingen leidingen

2 kranen zijn geinstalleerd om de onderkoeling te verbeteren.

Overhang naar POE olie

Resultaat
Zelfde prestaties als bij R-22
Drop in → gereduceerde kost
Verbetering van impact op
het leefmilieu
100% ODP= 0

Performax LT ter vervanging van R-22



Conclusion
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De voordelen van  Performax LT :

• Verhoogde energie efficientie

• vermindering van exploitatie kost

• Vermindering van de C02-voetafdruk ( -54% in 

vergelijking met R-404A)

• Coherent met de europese strategie

• Goedgekeurd door meerdere compressor

fabrikanten



De Emerson studie toont aan dat de kleinste energieconsumptie is met
Performax LT in vergelijking met andere systemen werkend met R-404A, CO2….

En deze verschillen zijn nog groter voor het zuiden van Europa

Al deze informatie

in het Emerson 
rapport : De 

keuze van het

koudemiddel voor

de commerciële
koeling"
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Conclusion : goedkeuring door fabrikanten



Emerson Copeland heeft Performax LT ook goedgekeurd voor zijn Stream 
compressoren
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Publicatie
EMERSON

Conclusion : goedkeuring door fabrikanten



« Bitzer heeft de testen en qualificaties voor de 
R407F beëindigd en vond geen enkele reden
om het gebruik van R-407F niet toe te laten met 
zuiger Bitzer compressoren »

Bij toepassingen bij lage temperaturen, zijn de 
perstemperaturen gelijk aan deze van R-22. Bitzer
schrijft voor om gebruik te maken van 
vloeistofinjectie om de persgassen te beperken in 
temperatuur.

Voor de ombouwen van  R-22 systemen,  Bitzer
beveelt de raadpleging van het technische bulletin 
KT651-2
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Conclusion : goedkeuring door fabrikanten



Danfoss – Correctie coëfficienten
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Conclusion : goedkeuring door fabrikanten
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Publication GEA BOCK
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Conclusion : goedkeuring door fabrikanten



Developing innovative, sustainable solutions for climate control systems


