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De wereld evolueert, 
verander van koers! 
 
De F-Gas regelgeving is vandaag meer dan 
ooit het topic voor iedereen die met koeling 
en airconditiong te maken heeft.

Zowel jullie als wij worden dagelijks overladen 
met informatie over mogelijke aanpassingen. 
Een totaal verbod op het gebruik van HFK’s 
zoals vandaag voorgesteld, zal dramatische 
gevolgen hebben. Climalife participeert aktief 
om de belangen van de industrie te verdedi-
gen en anticipeert op deze koersverandering 
naar geöptimaliseerde oplossingen. 

Er bestaat geen ideaal koudemiddel voor 
alle toepassingen. Er bestaan wel verschil-
lende technologieën waarvan het gebruik 
moet getoetst worden aan een aantal criteria. 
Begrippen zoals energie efficientie, prestatie 
coëfficient en veiligheid voor de gebruikers 
hebben een duidelijke plaats in deze discus-
sie.

In bepaalde omstandigheden zijn “natuurlijke” 
koudemiddelen zeker een optie, maar kun-
nen niet in alle gevallen “chemische” koude-
middelen vervangen. Een problematiek van 
toxiciteit, brandbaarheid en druk zijn zeker 
aan de orde.

De chemische industrie ijvert al jaren voor een 
vermindering van broeikasgassen en ontwik-
kelde nieuwe oplossingen conform de gel-
dende regelgeving. 
Deze koudemiddelen van de 
4de generatie, HFO’s, zijn van-
daag beschikbaar. Ze laten een 
koudemiddel toe met een zeer 
laag GWP te gebruiken, met 
daarbij behoud of verbetering 
van de energieprestatie zon-
der in te boeten op de veilig-
heid van gebruik. 

Veel leesplezier!

Alain Lelièvre - Damit
Coordinator Europe

Hoofd-Artikel

Regelgeving

Parlement en Commissie
discussieren over de F-Gas
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Koudemiddelen: 
de meningen 
van deskundigen over de 
veranderingen in de regelgeving
Zowel in Noord- als in Zuid-Europa vragen professionals in de koeling- en klimaatbeheersingssector 
zich af wat de toekomst is van koudemiddelen en de vervangende oplossingen om te anticiperen op 
de herziening van de F-gassen verordening. Een interview met een adviesbureau.
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I 
n onze nieuwsbrief van 18 juni 2013 had-
den wij het over een aantal orientaties voor 
een herziening van de F-gas regelgeving, 
volgend op een tweede versie van een 

tekst onder het Iers voorzitterschap. Maar het 
is hier niet bij gebleven...

Op 19 Juni ll heeft de Commissie Leefmilieu 
(ENVI) van het Europees Parlement gestemd 
voor een verstrenging van de uitbanning van 
HKF’s in koel, airconditioning en warmtepomp 
systemen. 

De Ierse tekst werd verlaten en een aantal res-
trictieve ammendementen worden weerhou-
den. Een selectie:

• Een verstrengde phase-down.
• Vervroegde verbodsdata voor het op de markt 
brengen.
• UItgebreide restricties voor het op de markt 
brengen:
- Verandering van het toegelaten GWP,
- Voor meer types van installaties.
• Verbod voor voorgevulde installaties.
• Een tax op CO2 emmissies voor quota’s voor 
het op de markt brengen.

Opgelet, deze lijst is niet compleet en de 
aanvaarding door de ENVI commissie is 
maar een onderdeel van het totale europese 

wetgevende proces. Er werd nog niets 
gestemd in het parlement. 

Een werkgroep tussen de permanente verte-
genwoordigers van de lidstaten bediscussieert 
verschillende keren deze tekst en dit tot 26 juli.

- Indien ze tot een akkoord komen begint er op 
1 september 2013 een trialoog tussen de raad 
en het parlement. In deze trialoog wordt ieder 
artikel onderhandeld om tot een compromis in 
de finale tekst te komen. Deze tekst wordt dan 
voorgesteld in een eerste lezing einde 2013. 

- Indien er geen akkoord is, is de tekst die 
wordt voorgesteld in eerste lezing de originele 
tekst van de commissie, aangevuld met de 
ammendementen van de ENVI goedgekeurd 
op 19 juni. Het risico is groot dat deze in eerste 
lezing zal verworpen worden. 

- Aansluitend voeren beroepsorganisaties 
zoals EPEE, EFCTC, ADC3R, AFCE, … aktief 
campagne om de belangen van de industrie bij 
de verschillende instanties te verdedigen.
 
Climalife neemt aktief deel aan deze discussies 
en zal U op de hoogte houden van verdere 
evoluties.

Interview met Jean-Pierre Boher, sinds 
2002 beheerder van CETEFF, technisch 
adviesbureau voor energie, koeling 
en koudemiddelen, gevestigd in het 
zuidwesten van Frankrijk. Deskundige bij 
het Hof van Beroep te Toulouse.

Mijnheer Boher, onze klanten vragen zich af 
hoe de veranderingen in de huidige regelgeving 
hen gaan raken. U bent een technisch bureau 
gespecialiseerd in commerciële koeling; wat 
vindt u van deze veranderingen?

JP. B: Ik volg de gebeurtenissen op het gebied 
van technische koudemiddelen en nieuwe 
oplossingen op de voet. Om te beginnen heb 
ik een afwachtende houding aangenomen met 
betrekking tot CO2. Ik heb gewacht tot Bitzer 
zijn gamma op de markt bracht. Vervolgens ben 
ik het, zoals iedereen, nader gaan bestuderen 
en dit op verzoek van super- en hypermarkten 
die dit koudemiddel hadden gekozen om haar 
prestaties op het gebied van diepvries. Ik blijf 
voorzichtig in mijn aanbevelingen, want aan 
dit koudemiddel zijn beperkingen en risico’s 
verbonden. “Ik loop niet op dezelfde manier 
voorbij een CO2 installatie dan een installatie 
op R-404A. CO2 boezemt toch meer angst in, 
gezien de zeer hoge drukken en ik vraag me 
ook af hoe oudere installaties gaan evolueren. 
Ik gebruik het dus op verzoek van de klant of als 
het in een geheel past, en ik verzeker me ervan 
dat er een ervaren installateur in de buurt van 
de supermarkt is. 

Heeft de herziening van de F-gassen 
verordening directe gevolgen op uw werk?

JP. B: Ja. Al 7 of 8 jaar horen we over een 
eventuele heffing op de R-404A en het is voor het 
eerst dat de teksten echt worden vermeld. We 
hebben dus onmiddellijk moeten reageren.  Toen 
in november 2012 het voorstel voor de herziening 

van de F-gassen verordening werd voorgesteld, 
zaten we middenin onderhandelingen met twee 
Intermarché supermarkten voor de R-404A 
installaties. 
Op basis van thermodynamische vergelijkingen 
en studies, hebben we besloten PerformaxTM 
LT te gebruiken om vandaag aan de eisen van 
morgen te kunnen voldoen. Ik was verrast toen 
bleek dat het over het geheel genomen zo’n 5 à 
6% energiebesparing opleverde vergeleken met 
de R-404A in de booster versie.

Hoe heeft u PerformaxTM LT leren kennen?

JP. B: Ik heb PerformaxTM LT leren kennen dank-
zij de eerste installatie in Frankrijk in 2010, in de 
Super U supermarkt in de buurt van Périgueux. 
Ik kende de installateur en heb bij hem informa-
tie gevraagd over dit koudemiddel en vervol-
gens bij Climalife over de thermodynamische 
eigenschappen.

U had het over de energiebesparing van 
PerformaxTM LT, wat zijn volgens u precies de 
voordelen? 

JP. B: Ik ben optimistisch over dit nieuwe 
koudemiddel, omdat er geen materiaal hoeft 
worden veranderd om PerformaxTM LT te 
gebruiken en er tegelijk aan de naderende 
regelgeving wordt voldaan. Bovendien heb ik 
gemerkt dat installaties met dit koudemiddel 
beter presteren voor positieve koeling en dat 
het elektrisch vermogen bij negatieve koeling 
wordt verlaagd. 

Welke argumenten zou u gebruiken bij uw 
klanten?

JP. B: Ik zou allereerst zijn GWP vermelden 
dat aanleunt bij de R-134a. Vervolgens de 
ingebruikname die zeer eenvoudig is vergeleken 
met de R-404A omdat het vermogen van 

machines niet hoeft worden opgevoerd. 
Anderzijds zal ik het gebruiksgemak voor 
de installateur aanhalen. En tot slot zou ik 
mijn klanten uitleggen dat dimensies van de 
warmtewisselaars met PerformaxTM LT worden 
verminderd dankzij hogere temperaturen bij de 
warmterecuperatie.

Wat zijn uw aanbevelingen voor de toekomst?

JP. B: Het is ons doel als adviesbureau om 
technische ondersteuning te bieden aan alle 
spelers, gebruikers en opdrachtgevers van 
koelinstallaties. We zullen ons aanpassen aan 
de wijzigingen, “Wat we vandaag doen, deden 
we gisteren niet”. We moeten aandringen 
op oplossingen die het elektriciteitsverbruik 
verminderen, zoals we dat in het verleden 
hebben gedaan met het boostersysteem 
(energiebesparing, betere resultaten, de 
levensduur van een compressor voor negatieve 
koude verdubbelen …), maar altijd met de 
nadruk op eenvoud.

En wat de HFO’s betreft, heeft u al vragen?

JP. B: Ik heb over HFO’s gehoord en ben 
zeer geïnteresseerd in deze nieuwe generatie. 
Toch zijn er nog wat vragen wat betreft de 
ontvlambaarheid, wat de invoering waarschijnlijk 
zal vertragen…

Wordt vervolgd…

* De kalender hangt af van het gekozen scenario: 
stemming in eerste lezing, verdaagde eerste 
lezing (trialoog) of tweede lezing.

Commissie Leefmilieu, Volksgezondheid 
en Voedselveiligheid
Commissie Transport en Toerisme

MARTIN
Note
Mettre le U en minuscule . U devient u
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Booster R-407F

Figuur 1 Vereenvoudigd flow-schema Performax LT/R407F booster

Dossier Casestudies

PLUS 
kiest voor
PerformaxTM LT (R-407F)
Jos en Wilma Arts zijn één van de eerste supermarkteigenaren van Nederland die gekozen 
hebben voor een klimaatsysteem met als koudemiddel PerformaxTM LT/R407F van Climalife,
ontwikkeld door Honeywell. Op 7 november 2012 openden zij hun prachtig nieuwe Plus 
Supermarkt aan het Raadhuisplein te Landgraaf. Het bedrijf is springlevend en telt liefst 
102 werknemers.

COMMERCIËLE KOELLING

D
e familie Arts is aangesloten bij 
de Nederlandse supermarktketen 
PLUS. Deze keten heeft ervoor 
gekozen om in nieuwe koel/

vriesinstallaties die gebouwd worden in 
haar supermarkten waar mogelijk, de 
PerformaxTM LT te gebruiken. Eén van de 
eerste voorbeelden is de supermarkt van de 
familie Arts in Landgraaf.

De partner van de familie Arts en de super-
marktketen Plus, als het gaat om de koeling in 
de winkel, is Fri-Jado B.V. Deze organisatie is 
actief in de markten food retail, food service en 
non-foodretail. Als allround installatie- en ser-
vicebedrijf is Fri-Jado voornamelijk actief op de 

Nederlandse markt. Fri-Jado constateert dat 
duurzaamheid een leidend strategisch principe 
wordt in de retail markt, waarbij steeds hogere 
eisen worden gesteld aan prestaties van gebou-
wen en installaties, zowel bij nieuwbouw als bij 
renovaties. Deze gedachte sluit naadloos aan op 
de filosofie die Climalife uitdraagt en nastreeft. 
Beide partijen werden samengebracht en gead-
viseerd door adviesbureau Coolconsultancy in 
de persoon van Rob Jans.

Fri-Jado ontwikkelde in Landgraaf een booster 
koel/vriessysteem. Dit systeem heeft de afge-
lopen 15 jaar zijn sporen verdiend in de Neder-
landse supermarkten.

Figuur 1 is het vereenvoudigd flow-schema van 
de PerformaxTM LT/R407F booster 
weergegeven. De vriescompres-
soren werken bij een verdam-
pingstemperatuur van -33°C. De 
persdruk van de vriescompresso-
ren worden aangezogen door de 
koelcompressoren bij een zuigtem-
peratuur van -9°C. 

De persdruk van de koelcompres-
soren varieert afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur tussen 
de 19°C en 42°C. De vloeistof uit 
het vloeistofvat naar de koel- en 
vriesobjecten wordt in de platen-
warmtewisselaar afgekoeld naar 
ongeveer 8°C.

Het grote voordeel van de 
boosterconfiguratie bij toepassing 
met PerformaxTM LT/R407F van 
Climalife is dat de persgastemperatuur niet te 
hoog wordt. 

Dit zorgt voor minder drukverschil en daardoor 
minder slijtage en dus een langere levensduur 
en lagere ”lifecyclecosts“ voor de familie Arts. 

Wat de exacte resultaten hiervan zijn kunnen 
we pas zeggen als het systeem een bepaalde 
periode in bedrijf is. Naast deze gunstige 
energierekening is het nieuwe klimaatsysteem 
ook nog eens een uitstekende oplossing voor 
het naderende F-gassen voorstel. 

Dit voorstel houdt in dat koudemiddelen met een 
GWP-waarde van boven de 2500 uitgefaseerd 
worden. De GWP waarden van de gebruikelijke 
koudemiddelen R404A/R507A liggen boven 
deze grens. De GWP van PerformaxTM LT/407F 
is 1824.

Climalife is bijzonder tevreden met de samen-
werking die tijdens dit project met alle partijen 
is gevoerd. In de komende tijd worden de resul-

taten bij dit project gemeten en wordt u op de 
hoogte gehouden via de nieuwsbrief, Climalife 
Contact of www.climalife.dehon.com.

Interview met Rob Jans, 
CEO van Coolsultancy, 
adviesbureau voor 
koeling.

Mijnheer Jans, kunt u 
uw bedrijf in een paar 
woorden presenteren? 

R. J.: Ik heb mijn bedrijf Coolsultancy in 2005 
opgericht na eerst voor toeleveranciers te 
hebben gewerkt. Mijn core business is koeling en 
80% van mijn clientèle bestaat uit supermarkten.  
Mijn belangrijkste klanten zijn Plus, Deen en 
COOP. Ik doe het koelinggedeelte voor alle Plus 
en Deen supermarkten die in Nederland zijn 
gebouwd of omgebouwd. Als consultant heb 
ik verschillende systeemconcepten die gebruik 
maken van CO2, R-404A, R-407F, R-507, en 
voor elke situatie adviseer ik het beste concept 
omdat de behoeften van een supermarkt door 
een aantal factoren worden beïnvloed. 

Innovatie en milieubescherming zijn belangrijk 
voor mij en ik heb de neiging om het gebruik 
van CO2 in supermarkten aan te bevelen. 
Boostersystemen zijn nu meer gebruikelijke 
technieken. Met de naderende regelgeving 
zullen koudemiddelen met een hoge GWP min 
of meer worden verboden en daar willen we op 
vooruit lopen.

Het voorstel voor de herziening van de 
F-gassen verordening voorziet het einde van 
koudemiddelen met een hoge GWP. Wat vindt 
u van dit voorstel? 

R. J.: De Nederlandse regering heeft geen 
duidelijke strategie inzake de promotie van 
specifieke koudemiddelen of het gebruik van 
betere HFK’s. Ze zullen het voorstel van de 
EU opvolgen. Ik ben van mening dat we tijd 
verspillen die we zouden kunnen gebruiken om 
ervaring op te doen.

Dit voorstel zal mijn werk veranderen. In het 
verleden deden leveranciers geen enkele moeite 
om koudemiddelen te veranderen omdat 
R-404A en R-507 gemakkelijk in gebruik zijn. 
Maar nu we hun offertes voor R-404A weigeren, 
moeten ze zich wel aanpassen. De F-gassen 
regelgeving zal leveranciers helpen overtuigen 

dat ze vervangende oplossingen voor R-404A 
en R-507 aan moeten bieden.

Er bestaan verschillende oplossingen. Hoe ziet 
u de toekomst voor uw bedrijf? Wat zijn de 
oplossingen voor morgen?

R. J.: De lange termijnoplossing is voor mij nog 
steeds CO2 omdat het een goede oplossing 
is in combinatie met warmterecuperatie in 
supermarkten. Maar in een markt waar je 
installaties of vitrines in supermarkten opnieuw 
wilt gebruiken, of waar het budget een probleem 
is, is R-407F ook een goede oplossing. 

De meningen verschillen echter van land tot land. 
Als je naar het gebruik van koudemiddelen kijkt 
in Nederland, zie je dat 70% van de gebruikers 
R-507 gebruikt en slechts 30% R-404A. In 
Duitsland is dit het tegenovergestelde.

En wat de veiligheid van het gebruik van CO2, 
een koudemiddel met hoge drukken, betreft?

R. J.: Voor noordelijke landen zoals Nederland, 
is CO2 een goed koudemiddel. Natuurlijk gaat 
dit samen met hogere investeringskosten, 
hoewel er goedkopere oplossingen in de markt 
bestaan. Veiligheid is heel belangrijk voor ons. 
Alle koel- en vriesruimten zijn uitgerust met CO2-
detectoren. 

En dan is er ook nog de PED, de richtlijn 
betreffende drukapparatuur, een heel 
doeltreffend hulpmiddel om deze systemen op 
een veilige manier te installeren.

Wordt CO2 door veel leveranciers gebruikt en 
gehanteerd? Denkt u dat de marktdynamiek 
zal veranderen?

R. J.: Alleen grote bedrijven hebben momenteel 
genoeg ervaring met deze systemen. In de 
toekomst zal de NVKL, de Nederlandse 
vereniging van ondernemingen op het gebied 
van koudetechniek en luchtbehandeling, 
voorlichting en opleidingen organiseren 
waardoor meer leveranciers diensten zullen 
aanbieden.

Kunt u ons zeggen wanneer u voor het eerst 
over Performax™ LT heeft gehoord?

R. J.: Ik geloof dat ik de eerste informatie 
van Climalife heb gekregen. We beschikten 
toen trouwens alleen maar over cijfers in de 
flyers en een paar metingen van Copeland. 
Eindgebruikers kregen dezelfde informatie en 
vroegen mij om advies. Ik kijk naar specifieke 
factoren, zoals de GWP. En als Performax™ LT 
hetzelfde prestatieniveau en een lagere GWP 
heeft, dan ben ik daar al blij mee.

Wat zijn volgens u de voordelen van de 
Performax™ LT vergeleken met de rest van de 
markt? 

R. J.: Alle grote installaties zijn boostersystemen. 
Met boosters wil je één koudemiddel voor 
het hele systeem, voor zowel negatieve als 
positieve temperaturen. Geen enkel ander 
koudemiddel voldoet aan deze behoeften in 
de toekomst. Tenzij je cascadeert, bijvoorbeeld 
CO2 en R-134a, maar ik denk niet dat dit een 
goede oplossing is omdat R-134a voor de 
koeling bredere buizen, grotere compressoren 
en grotere hoeveelheden koudemiddelen nodig 
zijn.

Is Performax™ LT een product voor boostersys-
temen? Beveelt u Performax™ LT aan?

R. J.: Ja, beslist. 80% van de systemen werkt 
met boosters dus je wilt een koudemiddel waar 
je nieuwe systemen mee kan bouwen, maar ook 
als drop in kan gebruiken. Dit is een argument 
voor Performax™ LT, naast een lagere GWP. 
We hebben R-407F geïnstalleerd bij een paar 
Plus supermarkten en de resultaten zijn positief.

Krijgt u vragen over het nieuwe molecule HFO?

R. J.: Nee, het CBL* (Centraal Bureau Levens-
middelenhandel) stuurt soms wat informatie 
naar supermarkten die mij hier vervolgens vra-
gen over stellen, maar over het geheel genomen 
hebben ze niet genoeg informatie. Er zijn tus-
senpersonen nodig tussen de Europese com-
missies en de eindgebruiker.

* De Nederlandse Vereniging voor de Food Retailers.

Bedrijf: Fri-Jado
Activiteit: Commerciële koeling
Gevestigd te: Etten-Leur

MARTIN
Note
Mettre In devant figuur
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Bedrijf: Etablissements Joseph
Activiteit: Commerciële en 
industriële koeling / Professionele 
keukens / Luchtbehandeling, 
klimaatbeheersing, verwarming
Plaats: Bourg-en-Bresse (01) - 
Frankrijk
Oprichtingsjaar: 1964
Personeel: 25 werknemers
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Werkelijke
ernergiebespa-
ringen met PerformaxTM LT, het 
koudemiddel bij uitstek

Greenway® RTU -30°C / R-407F: 
efficiënte milieuvriendelijke 
combinatie voor de fabriek Giraudet

Hoewel het gebruik van Performax™ LT (R-407F) de afgelopen twee jaar goed 
gedocumenteerd is als vervanger van R-404A voor toepassingen in de supermarktsector, 
kan het ook goed worden gebruikt voor andere R-404A toepassingen zoals voedselopslag 
en voedselverwerking.

De producent van quenellen uit Bourg-en-Bresse (01) kiest voor een nieuw indirect 
koelsysteem als vervanging voor zijn R-22-installatie. Een keuze die helemaal in de lijn 
ligt van het milieuvriendelijke beleid van het bedrijf.

T
oen het in Norfolk (UK) gevestigde 
bedrijf JD Cooling Limited in 
2011 werd gevraagd een oud 
koelsysteem met R-22 te vervangen 

in een opslagruimte van één van de grootste 
aardappelleveranciers in de UK, vroegen ze 
Climalife UK om advies voor het te gebruiken 
koudemiddel. In plaats van R-404A, kozen ze 
voor Performax™ LT (R-407F) om de CO2-
voetafdruk van het systeem te verminderen.

De opslagruimte in kwestie heeft een koelsysteem 
met een klassiek thermostatisch expansieventiel, 
een compressor met constante snelheid en een 
condensorventilator met constante snelheid, 
geregeld met drukregelaar voor een continue 
werking tijdens het jaar. JD Cooling begon het 
project met het ontwerp van een nieuwe op maat 
gemaakte uitrusting voor het opslagmagazijn, 
maar inclusief een snelheidsregeling op de 
compressor en geoptimaliseerde vinnen, 
ontworpen met als doel het fenomeen van 
ontvochtiging, dat door directe koeling wordt 
veroorzaakt, te verminderen.

Naast de koeler omvatte de nieuwe apparatuur 
ook elektronische expansieventielen om het 
vloeistofdebiet te regelen, snelheidsregeling 
op de compressoren en condensorventilatoren 
om het systeem te optimaliseren en energie-
efficiënter te maken. 

Het nieuwe systeem was ontworpen voor 
gebruik met Performax™ LT (R-407F) in 
plaats van R-404A dat tot die tijd jaren lang 
het favoriete koudemiddel was geweest voor 
deze toepassingen. Hoewel het systeem was 
ontworpen om lekdicht te zijn, was de beslissing 
om Performax™ LT te gebruiken snel genomen 
vanwege de GWP, ruim de helft lager dan die 
van R-404A; 1824 ten opzichte van 3922. 
Performax™ LT verdiende ook de voorkeur 
boven R-404A vanwege de betere energie-
efficiëntie. 

JD Cooling heeft het energiebesparende 
potentieel van Performax™ LT geïdentificeerd, 
in combinatie met een verbeterd ontwerp van 
de installatie. De nieuwe fabriek toont een 

vermindering van meer dan 25% aan van de 
werkingskosten ten opzichte van de voorgaande 
uitrusting, met maandelijkse besparingen van 
ongeveer 4000 kW. Door actieve samenwerking 
met leveranciers om een gamma koeltechnische 
componenten te  ontwikkelen om de efficientie 
van systemen die gebruik maken van dit product 
te verbeteren , hopen ze in de toekomst nog 
betere resultaten te bereiken. 

Zelfs indien op dit moment het eindresultaat  
van de voorstellen voor de F-gassen herziening 
nog niet bekend zijn, is het gebruik van R-404A 
met zijn GWP van 3922, in nieuwe apparatuur 
niet langer een verstandige keuze. JD Cooling 
Limited heeft niet alleen een uitrusting geleverd 
die efficienter werkt met Performax™ LT, maar 
het heeft zijn klant ook geholpen ervoor te zorgen 
dat hun nieuwe uitrustingen aan de behoeften 
beantwoorden van de grote distributie, die er 
bij hun leveranciers op aandringt hun CO2-
voetafdruk te verminderen in een steeds meer 
milieubewuste markt.

I
n 2004 heeft Giraudet een plan voor hygiëne, 
veiligheid en milieu opgesteld. Sindsdien 
heeft deze voedingsmiddelenfabriek, die 
gespecialiseerd is in de productie van verse 

premiumproducten, tal van projecten tot een 
goed einde gebracht. De pyraleentransformator 
is vervangen, het waterverbruik is met 30% 
gedaald en er is onderzocht hoe het bedrijf 
minder elektriciteit en gas kan verbruiken... 
Op dat moment is het bedrijf gaan beseffen 
dat de productie van koeling een aanzienlijke 
hoeveelheid elektriciteit verbruikt.

“Op basis van die vaststelling hebben we 
besloten om op zoek te gaan naar vervangende 
oplossingen voor de “koude groepen” die al een 
dertigtal jaar oud zijn. En doordat we de R-22 
niet meer gaan gebruiken vanaf 1 januari 2015, 
konden we niet anders dan in actie schieten.”, 
aldus Patrick Battendier, adjunct-directeur-
generaal van de onderneming.

Het bedrijf, dat werd opgericht in 1910 en 
45 werknemers heeft, werkt in twee ploegen 
en produceert 1300 ton quenellen, sauzen 
en soepen per jaar. 80% van de producten 
worden gedistribueerd via de groothandel, 12% 
in eigen winkels in Parijs, Lyon en Bourg-en-
Bresse en 8% in de horeca. De totale omzet 
bedraagt 8 miljoen euro. De vestiging heeft een 
oppervlakte van 4500 m². Meer dan de helft 
van de werkplaatsen vereisen een temperatuur 
tussen 2 en 4 °C. Dat zijn meestal ruimten voor 
verpakking, voorbereiding van bestellingen en 
verzending. De andere helft omvat productie, 
waarvan een deel bestemd is voor het 

mengen van grondstoffen. Daarvoor is geen 
gecontroleerde temperatuur vereist

De productie van koeling wordt tot nog toe 
verzorgd door een direct expansiesysteem met 
R-22 met een rendement van om en bij 30%. 
In 2011 raadpleegt Giraudet 4 leveranciers om 
deze installatie te vervangen. Er worden twee 
soorten oplossingen aangereikt: R-404A met 
directe expansie of een indirect systeem dat 
ijswater produceert.

Het nabijgelegen familiebedrijf Ets Joseph haalt 
het contract binnen met de oplossing R-407F /
Greenway RTU -30 °C, een product dat 
verdeeld wordt door Climalife. “Onze klant wilde 
zijn koelvloeistoffen centraliseren en isoleren. De 
‘glycolwater’-oplossing was dus de juiste om 
de installatie op te waarderen en een optimale 
return on investment te behalen”, verklaart 
Nicolas Joseph, technisch verantwoordelijke.
Wij hebben dus een leverancier gezocht die ons 
een modulaire inrichting op maat kon leveren. 
Zo kwamen we uit op R’System.” 

De werken beginnen in 2013. Eerst wordt het 
netwerk van inox leidingen in alle betreffende 
werkplaatsen aangebracht. Vervolgens wordt 
de module geïnstalleerd op het platform in 
februari. 

Ledere modulaire R’System-uitrusting, dat 
in de toekomst mee kan evolueren in termen 
van vermogen, omvat een positieve centrale 
met een wisselend systeem van hoge en lage 
druk bestaande uit 4 hermetisch gesloten 
compressoren met Blitzerzuiger (2 x 272 
kW bij -8 °C / + 42 °C), een multitubulaire 
warmtewisselaar van Alpha Laval voor 
de productie van ijswater, een elektrische 
reduceerklep van Siemens, 1 opslagballon van 
3000 liter en 2 pompen van Wilo (primaire en 
secundaire circuits).

Beide centrales werken automatisch en 
worden bestuurd door automaten van 
Siemens. De instellingen worden aangebracht 
door de supervisie Artica van bij R-system. 

In de elektrische schakelkast wordt een teller 
van het elektrische verbruik geïnstalleerd. 
In navolging van het milieuvriendelijke beleid 
wordt een warmteterugwinningssysteem met 
platenwisselaars en calorieteller geïnstalleerd 
om het warme water van 45 °C / 50 °C te 
recupereren en opnieuw te gebruiken voor de 
reiniging van de productiemiddelen. In april is 
het koelsysteem aangesloten, zijn de pompen 
ingeschakeld en is 200 kilo R-407F geladen. 
Het systeem is op normale wijze ingeschakeld. 
De installatie draait aanvankelijk op ballonnen 
in een gesloten circuit zonder enige distributie. 
Later worden de eerste verdampers met R-22 
geleidelijk aan verwijderd en vervangen door 
koelruimten van het merk Luve Contardo dat 
wordt gevoed met Greenway in een circuit met 
vertrek aan -8 °C en terugkomst aan -5 °C. De 
productie van de fabriek hoefde niet stilgelegd 
te worden. 

De eerste resultaten van de temperatuurmetingen 
blijken erg positief. De kostprijs van de werken 
bedraag 700 000 euro, er moest 20 000 euro 
aan energiebesparingscertificaten gestort 
worden. “Dat is een aanzienlijke investering 
maar dankzij onze nieuwe technologieën stellen 
we onze toekomst veilig. Ik zou het allemaal 
opnieuw doen”, aldus Patrick Battendier

Koelvereisten: 320 KW
Koelproductie: Koelvermogen (-8 / 42°C): 2 x 272 KW - 
geabsorbeerd vermogen: 227 KW
Koelvloeistof: R-407F - warmtegeleidende vloeistof: Greenway 
RTU -30°C
4 hermetisch gesloten toegankelijke compressoren BITZER 
6GE-34Y-40P

2 condensors type helix 
Regeling: AUTOMAAT BP HP ECO 1 toerenregelaar ABB - 1 per circuit

Hydraulische module:
Dubbele pomp voor primair en secundair circuit: (WILO) 4 x DL80/150
2 platenwisselaars voor warmteterugwinning (Alpha Laval) 
Totaal gerecupereerd vermogen 160 kW (40/45 °C)

Meetuitrusting - regeling:
1 algemene energieteller (SOCOMEC) - 1 calorieteller (warmteterugwinning) - regeling 
posten & supervisie: Artika Optima EG

Verdampers:
9 kubische en 10 plafondverdampers DF - LUVE CONTARDO 
Regeling JOVENTA – OVENTROP :  V3V+ instelling

Eigenschappen van het indirecte systeem met ijswater



Controle 
op een juiste 

werking

• Monitoren van de gegevens, 
terwijl de installatie draait (druk, 
oververhitting, koeling, 
absorberende intensiteit)

Controle 
van het economisch 

belang

• Afschrijving van de installatie

• Kosten van de ombouw

• Operationele kosten na ombouw

Keuze 
van koudemiddel 

en/of olie

• Meest geschikte koudemiddel

• Controle of de componenten 
verenigbaar zijn met POE/HFK

Is de balans technisch en economisch aanvaardbaar?

Ombouw 
realiseren

Kies een andere 
oplossing

Ja Neen

DROP IN

Directe expansiesysteem

Gebruik van  originele olie mogelijk

CFK/HCFK/HFK

HFK/HFO

Koeling Airconditioning

Simpele ombouw

Directe expansiesysteem

Veranderen van de originele olie

CFK/HCFK/HFK

HFK/HFO

Koeling Airconditioning

Complexe ombouw

Directe expansiesystemen

Veranderen van olie, dichtingen en 
componenten

CFK/HCFK/HFK

HFK/HFO

Koeling Airconditioning
Keuze voor het 
koudemiddel

Olie 
retour

Vermogen

GWP

Massadebiet

Efficientie 

Oververhitting

Process

Koudemiddelen als drop in of ombouw? 
Good practices…
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D
e koeltechniek heeft al eerder in het 
verleden veranderingen ondergaan. 
In het prille begin in 1830 gebruikte 
men gevaarlijke producten, moeilijk 

beheersbaar of weinig doeltreffend (NH3, SO2, 
CCl4, H2O, ...) en dit voor de bewaring van 
voedingsmiddelen. Met de introductie van de 
CFK’s, 100 jaar later, werd de veiligheid van 
systemen en personen een feit. Regelgeving 
dwongen de markt om technisch uitvoerbare 
en makkelijk toepasbare oplossingen te vinden 
om de systemen nog in perfecte staat in gebruik 
te houden. CFK’s werden aldus vervangen door 
HCFK’s en HCFK’s weer door HFK’s die op hun 
beurt zullen worden vervangen door HFO’s.

De keuze om een thermisch systeem wel of 
niet om te schakelen hangt van verschillende 
criteria af. De belangrijkste doelstelling is het 
verlengen van de levensduur van de installatie, 
met behoud van zoveel mogelijk componenten 
om de economische en milieueffecten van 
de operatie te verminderen, investeringen 
te beperken en de afschrijving van recente 
installaties te waarborgen. 

De uiteindelijke thermodynamische prestaties 
moeten uiteraard beantwoorden aan de vraag.
Een diagnose en een haalbaarheidsstudie zijn 
dus nodig voordat wordt besloten tot een drop 
in of een ombouw.

Basisregel: alleen installaties in 
goede staat met goede werking 
en prestaties, kunnen worden 
omgebouwd.

Hoe een vervangend koudemiddel (HFK / 
HFO) selecteren?

Welke criteria komen in aanmerking voor de 
juiste keuze:

• Milieuaspect: 
de voorkeur moet worden gegeven enerzijds 
aan koudemiddelen met een laag GWP (directe 
vrijkoming in de atmosfeer in geval van een 
lek) en anderzijds aan koudemiddelen met de 
laagste TEWI-waarde. De TEWI is de totale CO2-
uitstoot van een installatie gedurende de hele 

levensduur en houdt ook rekening 
met zijn energieverbruik.

• Technische aspecten: 
koelinstallaties bestaan uit 
verschillende componenten. 
Wat de compressoren betreft 
zijn er één of meerdere types 
(zuiger, schroef, centrifugaal....) 
away, hermetisch semi-hermetisch 
of open. 

- Compressor is de  gevoeligste 
component van de installatie. De 
beperkingen (druk, volume) en de 
prestaties (compressieverhouding, ren-
dement) verschillen naargelang het gebruikte 
koudemiddel. 

Daarom is het noodzakelijk dat het koudemid-
del in een bestaande installatie wordt vervangen 
door een koudemiddel met een volumetrische 
koudeproductie en druk die zo dicht mogelijk 
in de buurt komt van het te vervangen koude-
middel om compatibel te zijn met de gebruikte 
machine.

- Warmtewisselaars (verdampers, condensors, 
tussenkoelers) maken een energieoverdracht 
mogelijk naargelang hun afmetingen. 

Het vervangende 
koudemiddel moet 

een warmtegeleiding, een 
dynamische viscositeit, 
een warmtecapaciteit en een dichtheid hebben 
die zo dicht mogelijk in de buurt komt van het 
oorspronkelijke koudemiddel. 

- Vloeistofvat en afscheider, zowel lage als 
gemiddelde druk, waarbij een vervangend kou-
demiddel met een vergelijkbare druk nodig is 
met vergelijkbare volumetrische massa.

- Het expansieventiel, de kranen, de klep-
pen: het beste is om ze te behouden. Ze 
moeten compatibel zijn met de combinatie 
polyolesterolie en koudemiddel. Zo niet, dan 
moeten ze worden vervangen.

- Filter/droger: nuttig om water en vervuiling 
te verwijderen uit het circuit. Moet compatibel 
zijn met het geselecteerde koudemiddel en olie.

- Koudemiddelleidingen: het volumetrische 
debiet, nodig om de gewenste koudeproduc-
tie te verkrijgen, moeten zo dicht mogelijk in de 
buurt komen van het oorspronkelijke debiet.
Zo niet zal het drukverlies variëren.
Met eventueel vervangen van leidingdiameter.

- Koelcompressorolie is noodzakelijk voor de 
goede werking van de compressor. 
De olie moet in alle verhoudingen compatibel en 
mengbaar zijn met het koudemiddel.

Om een goede smering te garanderen moet 
het koudemiddel een lage temperatuurstijging 
hebben bij compressie (adiabatische compressie 
coefficient van bijna 1) en de viscositeit van de 
olie mag maar minimaal veranderen.
Tot slot moet om algemene veiligheidsredenen 
de voorkeur de voorkeur worden gegeven aan 
niet-brandbare, niet explosieve en niet-toxische 
koudemiddelen.

• Thermodynamisch aspect:
Het koudemiddel moet: 
- een volumetrische koudeproductie, druk, 
viscositeit, warmtegeleidbaarheid hebben die 
zo dicht mogelijk in de buurt komt van het te 
vervangen koudemiddel.

- een zo laag mogelijke eindcompressie tempe-
ratuur hebben om een goede smering te garan-
deren. De kritische temperatuur moet zo hoog 
mogelijk zijn.

Wanneer deze basisregels
eenmaal in acht zijn genomen:
drop in of ombouw?

Wat is drop in? Drop in is het recupereren en 
vervangen van het gebruikte koudemiddel door 
een ander koudemiddel dat is aangepast aan 
de bestaande installatie met de oorspronkelijke 
olie. Geen enkele andere wijziging van de instal-
latie is vereist.

Voorbeelden van mogelijke drop in:
- CFK R-12 vervangen door R-409A
- CFK R-502 vervangen door R-408A
- HFK R-134a kan vervangen worden door HFO 
1234yf in airconditioningsystemen in auto’s.
- HFK R-404A vervangen door PerformaxTM LT 
(R-407F).

Wat wordt bedoeld met ombouw?
Ombouw of Retrofit: twee verschillende 
bewoordingen voor dezelfde operatie.
We onderscheiden twee typen omschakeling.

Eenvoudige ombouw: enkel vervangen van 
koudemiddel of olie. Alle andere componenten 
blijven behouden. 
Voorbeeld: HFK R-22 vervangen door HFK 
R-427A, of door PerformaxTM LT.

Complexe ombouw: vervangen koudemiddel, 
olie, dichtingen en eventueel andere compo-
nenten.

In alle gevallen moet de installatie na het ver-
vangen van het koudemiddel, opnieuw wor-
den ingesteld, de werking worden gecheckt, 
op lekken worden gecontroleerd en de etiket-
tering aangepast aan de geldende regelgeving.

Een installatie met materiële schade zoals ver-
branding of mechanische breuk van de com-
pressor, kan uitsluitend worden omgebouwd 
nadat ze gereinigd werd met een spoelmiddel 
zoals Nettogaz GC1 of Facilisolv, afhankelijk van 
de grootte van de installatie. 

Er bestaan vandaag oplossingen die u toelaten 
de levensduur van uw installatie te verlengen, 
zelfs wanneer de regelgeving de momenteel 
gebruikte koudemiddelen verbied.

Ze voldoen aan de milieutechnische en econo-
mische eisen en garanderen veiligheid, conti-
nuiteit (levensmiddelenconservering, medische 
toepassingen...) en duurzaamheid (luchtvaart, 
elektronica, defensie...).

Het Climalife team en onze technische dienst 
staan tot uw beschikking om u te helpen bij 
het kiezen van de juiste oplossingen voor 
uw projecten.(modellering, organisatie van 
technische vergaderingen...).

Voorafgaande studie naar 
haalbaarheid van ombouw

MARTIN
Note
supprimer away,

MARTIN
Note
De compressor is het de.....



EvénementsProducten

Nettogaz GC1: het ideale oplosmiddel om 
onzuiverheden in een koelcircuit te verwijderen
Nettogaz GC1 is een mengsel dat geen impact heeft op de ozonlaag en 
bestemd is voor de reiniging van koel- en klimaatbeheersingsinstallaties 
met een klein volume (voor industrieel volume: Facilisolv).
De door Climalife ontwikkelde oplossing verwijdert onzuiverheden die in 
het circuit aanwezig zijn zoals water, resten van mechanische oorsprong, 
soldeerresten, vervuiling zoals koolafzetting of oxide die een slechte 
werking van de installatie tot gevolg kunnen hebben. 

Er zijn verschillende soorten vervuilingen. De meest voorkomende 
zijn:
• het ‘verbranden’ van de motor in de thermische of semihermetische 
units; 
• de aanwezigheid van water in het circuit;
• kwaliteitsverlies van smeermiddel;
• de vorming van zuren;
• het begin van oxidatie op de las- en soldeernaden.

Nettogaz GC1 wordt het vaakst gebruikt:
- alvorens een element van het koelcircuit in een ander systeem te 

Sinds 1874 heeft Climalife niet alleen de nodige knowhow opgebouwd 
op het gebied van koudemiddelen, ook als het gaat om olie voor 
koelcompressoren beschikken wij over de benodigde expertise. Omdat 
Climalife overtuigd is dat een goede kwaliteit smeermiddelen belangrijk is 
voor een koelsysteem, brengt Climalife het smeermiddelenassortiment 
HQ POE op de markt waarmee we aan de dagelijkse behoeften van onze 
klanten beantwoorden.

Kwaliteit
Het top-of-the-range assortiment HQ POE bestaat uit synthetische 
polyolesteroliën, samengesteld voor het smeren van koelcompressoren 
die werken met hydrofluorkoolwaterstoffen (HFK, HFO), voor gebruik in 
koel- en klimaatregelingssystemen. 
De eigenschappen van de HQ POE oliën zorgen voor een doeltreffende 
bescherming tegen slijtage van bewegende delen in koelcompressoren 
en kunnen in een breed temperatuurbereik worden ingezet. 

CLIMALIFE INNOVEERT 
EN LANCEERT HET 

KOELSMEERMIDDELENASSORTIMENT  
HQ POE 
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Energies Froid beurs

De volgende regionale Energies Froid beurzen, 
gewijd aan thermodynamica, vinden in het najaar 
plaats. Het Climalife team zullen aanwezig zijn 

- in Lyon, op 2 & 3 oktober 2013
- in Bordeaux, op 27 & 28 november 2013.

Schrijf u meteen in en ontvang uw gratis 
badge op: 
http://www.energiesfroid.com

Climatechno is de vakbeurs voor de sector HVAC & 
R en opent zijn deuren op 10 en 11 oktober 2013 in 
Leuven – Haasrode. 
Het Climalife team verwelkomt u op stand 77. 
Ontdek er PerformaxTM LT, de vervangende 
oplossing van R-404A en R-22, en de 4e 
generatie koudemiddelen: de HFO’s.

De Hongaarse vereniging voor koeling en 
airconditioning HRACA organiseert van 13 tot 
15 november 2013 haar jaarlijkse conferentie 
in Thermal Hotel in Harkany. Climalife zal hier 
technische presentaties verzorgen.

Technische meeting Climalife
Kom naar de Technische dag die wij op 
4 september 2013 organiseren in het DUBO 
Tradecentrum te Zaltbommel. Wij brengen 
u daar op de hoogte van de ontwikkelingen in 
de markt en proberen u voor te bereiden op de 
komende veranderingen. Voor meer informatie 
raadpleeg gerust uw contactpersoon van 
Climalife. U bent van harte welkom.

Installatie Vakbeurs Hardenberg 
De 14e editie van de Installatie Vakbeurs 
Hardenberg vindt plaats op 10, 11 en 12 sep-
tember 2013. Het is een vakbeurs voor aircondi-
tioning, ventilatie en koeling. In een interactieve 
sfeer is dit een prachtige locatie om zaken te 
doen, informatie te verzamelen, contactpersonen 
te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen. 
Tot ziens in Hardenberg. 

Conferentie AFCE
Dit jaar informeert de Alliance Froid Climatisation 
Environnement u over de laatste veranderingen in 
de regelgeving en de technologische ontwikke-
lingen met betrekking tot koudemiddelen. Noteer 
de datum alvast in uw agenda: 3 oktober 2013.

Voor meer informatie: http://www.afce.asso.fr

Cold Chain Forum 
De eerste congresbeurs gewijd aan politieke, 
reglementaire, economische, technische en mi-
lieuaspecten met betrekking tot KOUDEtechniek 
opent haar deuren op 23 en 24 oktober 2013 in 
de Grande Halle de la Villette, in Parijs.

Cold Chain Forum is een informatie- en uitwis-
selingsplatform dat een globaal overzicht geeft 
van de markt en dit met 50 conferenties en via de 
Espace Expert, de deskundigenruimte.

Climalife presenteert er zijn technologische inno-
vaties en oplossingen in termen van energie-effi-
ciëntie, veiligheid, prestatie en kostenbeheersing 
(stand A08).

Evenementen

Interclima

Van 4 tot 8 november 2013 worden de 3 
belangrijkste bouwbeurzen, BATIMAT, 
INTERCLIMA+ELEC en IDEO BAIN gehouden in 
Paris Nord Villepinte. Climalife vindt u in Hall 
2 Stand L 109, die gewijd is aan klimaatbeheer-
sing, ventilatie en koeltechniek. Een unieke 
gelegenheid om kennis te maken met onze 
producten en diensten waaronder optimalisering 
van warmtesysteemprocessen in commerciële 
en industriële koeltechniek, de woningmarkt et 
en de dienstensector.

Suisse Frio

De Zwitserse expositie en het forum gewijd aan 
koeltechniek worden op 21 en 22 november 2013 
gehouden in het kader van de Maison Bois Ener-
gie-beurs 2013, BERNEXPO in de hallen 3.0/2.0.

24 Y-Koudesymposium

Op dinsdag 3 december 2013 wordt in Yverdon-
les-Bains het Koudesymposium gehouden dat 
wordt georganiseerd door ASF, de Zwitserse 
Koudevereniging. Op die dag kunnen spelers 
in de koudemarkt van het Franstalige gedeelte 
van Zwitserland elkaar ontmoeten en de laatste 
technische ontwikkelingen ontdekken.

DKF organiseert op 11 september 2013 een 
seminarie in Meerbusch. Op het programma 
staan de grote lijnen van het voorstel voor de 
herziening van F-gassen, oplossingen ter vervan-
ging van de R-404A, de 4e generatie koudemid-
delen (HFO), nieuwe energiedragers voor koel-, 
verwarmings- en hernieuwbare energieinstallaties 
en Cooltool Diagnostics.
Inschrijving: climalife.de@climalife.dehon.com

Frankrijk

België

Hongarije

Nederland

Duitsland

Zwitserland 

International

In uw agenda!
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Het Climalife Galco team verwelkomt u op de 
AHR EXPO in New York die van 21 tot 23 januari 
2014 wordt gehouden Nr. 2042 Javits Conven-
tion Center.

Om de juiste iso-graad van het systeem te kiezen dient men de 
aanbevelingen van de compressorfabrikant te raadplegen.

Beschikbaarheid
De beschikbaarheid en de kwaliteit van een smeermiddel zijn essentieel. 

De HQ POE oliën zijn momenteel verkrijgbaar in drie verschillende 
verpakkingen: 1 L, 5 L, 20 L en worden wereldwijd op de markt gebracht 
via filialen en vertegenwoordigers van Climalife.

Climalife biedt u tevens oplossingen en diensten om u te begeleiden bij 
uw onderhoudswerkzaamheden. 
Met de in het laboratorium uitgevoerde DPH-analyses kan een precieze 
diagnose worden gesteld van de staat van de olie in de installatie. Acitest 
Unipro maakt het mogelijk ter plaatse de zuurgraad van de gebruikte olie 
te controleren (POE, PAO, MIN, AB).

hergebruiken,
- naar aanleiding van een defect waardoor vuil in het circuit terechtkwam, 
- voor het opstarten van een nieuwe installatie na vervuiling, 
- voor een retrofit.

Nettogaz GG1 heeft een zeer sterk oplossend vermogen met een Kauri 
Butanol Index hoger dan 60. Het kookpunt op 20 °C maakt dat het product 
makkelijk wordt verdreven 
met watervrije stikstof en 
door luchtledig te trekken.

Het wordt op dezelfde 
eenvoudige en doeltref-
fende manier gebruikt als 
de HCFK R-141b dat voor 
het verbod op producten 
met ODP werd toegepast.

Climalife Contact wordt uitgegeven door CLIMALIFE, 
DEHON Groep. 
26, av. du Petit Parc - F - 94683 Vincennes Cedex - 
Tel. : + 33 1 43 98 75 00 - Fax : + 33 1 43 98 21 51

• Verantwoordelijke publicatie: Pierre-Etienne Dehon 
• Hoofdredacteur: Delphine Martin / E-mail : climalife.
fr@climalife.dehon.com • Adjunct-redacteurs: Enikö 
Beke, Sophie Fenain, Emilie Kugener. 

• Concept - uitvoering: www.alternactif.com

• Vestigingen: • Frankrijk: dehon service SA (Directie 
en afdelingen) - climalife.fr@climalife.dehon.com • Bel-
gië -Luxemburg: dehon service belgium - climalife.be@
climalife.dehon.com • Nederland: dehon service neder-
land - climalife.nl@climalife.dehon.com • Duitslan: dkf -
climalife.de@climalife.dehon.com • Hongarije: Climalife 
kft - climalife.hu@climalife.dehon.com • Spanje: friogas -
climalife.es@climalife.dehon.com • Verenigd Koninkrijk: 
IDS Refrigeration Ltd - climalife.uk@climalife.dehon.com 
• Zwitserland: prochimac - climalife.ch@climalife.dehon.
com • Italië: climalife - climalife.it@climalife.dehon.com

• Scandinavië: dehon nordic service - climalife.se@clima-
life.dehon.com • Rusland: Teknalys - climalife.ru@clima-
life.dehon.com • Export : galco - climalife.galco@climalife.
dehon.com

• Foto’s: Climalife, Shutterstock n° 119148163, n° 
77325445, n° 119148163, n° 62869486 iStock n° 
11500240.

Vermeld bij (gedeeltelijke) overname van een artikel de bron 
als volgt: “Bron Climalife Contact” – ISSN 1263-5545.
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HFO: de 4de generatie 
koudemiddelen

Terugdringen van de impact op het milieu: lage GWP

Veilig voor mens en installatie

Uitstekende energie-efficiëntie van het systeem

Goedgekeurd door componenten producenten

Investeer vandaag in een betere toekomst
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