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IPAR KERESKEDELEM LAKÓHÁZAKLÉTESÍTMÉNY-

GAZDÁLKODÁS

A megfelelő közvetítőközeg kiválasztásának fontossága az 
épületgépészetben
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Néhany alapadat

• 2006 : Climalife márkanév megalapítása a hűtés- és 

klímatechnikai tevékenységeink ötvözésére nemzetközi szinten

• Erős márkanév & globális ajánlat

• Molekulától … a megoldás felé : fejlődő piaci stratégia, ami 

túlmutat a szimpla termékértékesítésen

2

100 Millió euró forgalom 
2017-ben (Group 220 
Millió)

>250 kolléga három 
kontinensen (Group >550)

11 500 B2B ügyfél 
(Group 15 000)

2 – Climalife: Innovatív, fenntartható megoldások fejlesztése a 

hőtechnikai rendszerek számára

Ipar Kereskedelem Lakóházak & szol-
gáltatási szektor

Családi 
házak



Ellentmondás?

• Egy közvetítőközeges rendszer drágább (szivattyú, köztes hőcserélő, stb.)

• Egy direkt elpárolgású rendszerhez képest az energiaveszteség fokonként 
2% többletfogyasztást okoz ugyanazon alkalmazási hőmérséklet esetén

6/15/2021

Gazdaságosság és hatékonyság
összeegyeztetése közvetítőközeges
rendszereknél

A közvetítőközeges rendszer 15-25%-kal többet fogyaszt, mint 

egy direkt elpárolgású rendszer.

Forrás MF Conseil

10 - 20 %-kal 

több

A hűtőteljesítmény 1-5 %-a

Közvetítőközeg (HTF) Hűtőközeg
Üzemi hőmérséklet = 0°C
Telpár. Direkt elpárolgásnál = -5°C
Telpár. közvetítőközeges rendsz. = -15°C 

• HTF hőm. hőcserélő kimenet = -5°C
• HTF hőm. hőcserélő bemenet = -10°C

Hűtőközeg töltet

- 5 - 7 kg / kW direkt elpárolgású rendszernél

- 0,5 - 2 kg / kW közvetítőközeges rendszernél

©2021 climalife



SELECT a heat transfer 

fluid suitable for the 

system to achieve the 

best performance

... means taking into 

account its properties

Biztonság

• Toxikológiai információk: káros, alacsony 
vagy semmilyen

• Gyúlékonyság

• Kompatibilitás az alkalmazási területtel

Thermofizika

• Fagyáspont

• Viszkozitás

• Sűrűség

• Tömegáram

• Kinematikus viszkozitás

• Forráspont

• Hővezető képesség

• Tágulási együttható

Műszaki

• Korrózió elleni védelem

• A berendezésben használt elemekkel való 
kompatibilitása: fémek, elasztomerek,...

• Elektromos vezetőképesség

• Viselkedés vízzel

• Kémiai stabilitás

• Bakteriosztatikus

Környezeti hatás

• Származás: fosszilis eredetű források, növényi alapú

• Megújuló források

• Környezeti lábnyom: Életciklus-értékelés

• Biológiai lebonthatóság

• Környezetvédelmi intézkedések: kiömlés és 
megsemmisítés

KIVÁLASZTANI egy 

közvetítőközeget = 

figyelembe venni a 

tulajdonságait

A megfelelő választás 

előnyei:

- Feladatspecifikus 

- Energiahatékonyság-növelő

- Csökkenti a széndioxid-

kibocsátást



A közvetítőközeg kiválasztása: alapvető referenciapont!

Közvetítőközeg típusok:

víz / sóoldat / glikol alapú oldatok / szerves oldatok / növényi eredetű oldatok

Gazdaságosság és hatékonyság összeegyeztetése közvetítőközeges 
rendszereknél

©2021 climalife



Gazdaságosság és hatékonyság összeegyeztetése
közvetítőközeges rendszereknél

A megújuló nyersanyagot 

betakarítják, megszárítják, 

majd vízzel vegyítve egy  

glükóz-szerű nyersanyag 

masszát hoznak létre.

A glükózt szabadalmaz-

tatott baktériumok

segítségével, ellenőrzőtt

hőmérsékleten, 

1,3 propándiollá alakítják.

Az 1,3 propándiolt 99,7%-os

tisztaságúra finomítják, 

deaktiválva és eltávolítva a 

mikroorganizmusokat, a vizet

és egyéb melléktermékeket. 

Greenway® Neo N: az 1,3 propándiol gyártása

Forrás: DuPont Tate & Lyle

Betakarítás Erjesztés Finomítás

©2021 climalife



Gazdaságosság és hatékonyság összeegyeztetése
közvetítőközeges rendszereknél

Greenway® Neo N: életciklus

Növényi eredetű 1,3-propándiol

üveházhatást fokozó emisszió


47% vs. Szintetikus propándiol


42% vs. Propilénglikol

Növényi eredetű 1,3-propándiol

nem megújuló energia


49% vs. Szintetikus propándiol


41% vs. Propilénglikol

Üvegházhatást fokozó emisszió Nem megújuló energiafogyasztás

Vegyileg 

szintetizált

1,3 Propándiol

Az 1,3 propándiol előállítása a bölcsőtől a sírig 41%-kal kevesebb nem megújuló energiát fogyaszt,

és több mint 42%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását a (kőolajalapú) propilénglikolhoz képest.

Vegyileg 

szintetizált

1,3 Propándiol

Propilén 

glikol

Propilén 

glikol

MJ/kgKg eq.CO2/kg
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Viszkozitás vs Hőmérséklet

Neutragel Neo (MEG)

Friogel Neo (MPG)

Greenway Neo (vegetal base)

Gazdaságosság és hatékonyság összeegyeztetése
közvetítőközeges rendszereknél

A Greenway Neo N viszkozitás-

hőmérséklet görbéje a MEG és az

MPG között helyezkedik el.

A glikol viszkozitásának változása a 

hőmérséklet függvényében (< 0 °C)

A Greenway Neo N alacsonyabb

viszkozitása tagadhatatlan előny az

MPG-vel szemben.
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Gazdaságosság és hatékonyság összeegyeztetése
közvetítőközeges rendszereknél

-10°C-on :

A Greenway Neo N 

viszkozitása 22 cSt, szemben 

az MPG 38 cSt viszkozitásával

→ különbség 42%

-20°C-on:

A Greenway Neo N 

viszkozitása 43 cSt, szemben

az MPG 78 cSt viszkozitásával

→ különbség 45%

0

20

40

60

80

100

120

-25 -15 -5 5

K
in

em
at

ik
ai

vi
sz

ko
zi

tá
s

cS
t

Hőmérséklet °C

Viszkozitás vs Hőmérséklet

Friogel Neo

Greenway Neo

(Fagyáspont = -30°C)

Viszkozitás -30°C fagyáspontú Greenway Neo N vs MPG

43 cSt

-20°C -10°C

22 cSt

38 cSt

78 cSt
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Gazdaságosság és hatékonyság összeegyeztetése
közvetítőközeges rendszereknél

Állandó hőmérsékleten -10°C

Greenway Neo (45%) 3,23% villamosenergia megtakarítás vs. MPG oldat (30%)

Greenway Neo (75%) 6,95% villamosenergia megtakarítás vs. MPG oldat (50%)

Villamosenergia felhasználás csökkentés Greenway Neo N vs MPG @ Konstans áramlás (109 m3/h)

Forrás: DuPont Tate & Lyle
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Greenway Neo N 40%

Greenway Neo N 60%

Greenway Neo N 70%

Greenway Neo N 75%
(Fagyáspont = -30°C)

Greenway Neo N 45%
(Fagyáspont = -13°C)

3% Nyereség

7% Nyereség

gpm=gallon per minute
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Gazdaságosság és hatékonyság összeegyeztetése közvetítőközeges rendszereknél

Állandó hőmérsékleten -10°C

Greenway Neo (45%) 8,46% villamosenergia megtakarítás vs. MPG oldat (30%)

Greenway Neo (75%) 11,98% villamosenergia megtakarítás vs. MPG oldat (50%)

Villamosenergia csökkentés Greenway Neo N vs MPG @ 2% Csökkentett áramlás (107 m3/h)

Forrás: DuPont Tate & Lyle

Greenway Neo N 50%

Greenway Neo N 45%
(Fagyáspont = -13°C)

Greenway Neo N 40%

Greenway Neo N 60%

Greenway Neo N 70%

Greenway Neo N 75%
(Fyagyáspont = -30°C)
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12% Nyereség

8% Nyereség

gpm=gallon per minute
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GREENWAY® NEO

Esettanulmányok



15/06/2021© climalife  I

13

• A korábban ilyen berendezésekben használt 

monopropilén-glikol fagyállót azért váltották le, mert 

tapasztalataik szerint magas stagnálási 

hőmérsékleten az anyag savkoncentrációja 

megemelkedett, és elkezdett kátrányosodni a 

rendszer.

• A másik ok, hogy a téli napsütötte, viszont hideg 

időszakokban a monopropilén-glikol kocsonyássá 

vált, ami nehezítette a szivattyú elindulását és növelte 

az elektromos energia felhasználást. A Greenway®

Neo 

Solar-nál ilyen típusú elváltozás nem tapasztalható, a 

közvetítőközeg paramétereinek köszönhetően a 

szabályozás és a beállítás is könnyen 

megvalósítható.

Ügyfeleink visszajelzése szolár rendszerekben: 
180 lakásos társasház HMV termelése és fűtés 
rásegítése Greenway® Neo Solar közvetítőközeggel
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• 200m2-es ház, padlófűtés

• 1000 l-es puffertartály

• 2 darab 12°C-os talajvizes kút, egymástól 30 

méterre

• 200-200 méter 20*2 padlófűtés cső egy háromszög 

alakú vázra rögzítve (6 m x 0,9 m), talajvizes kutakba 

helyezve

• Osztó-gyűjtőbe csatlakoznak

• Szivattyú teljesítménye 50-60 l/perc  

• Primer oldal: Előremenő: 12°C - Visszatérő: 5-6°C

• Nyomóoldali nyomás 1-1,6 bar 

• Szekunder oldal: Előremenő: 40°C - Visszatérő: 

34°C

• Greenway® Neo Heat Pump mennyisége: 80 liter

• Fogyasztás teljes fűtési szezon (2019-es tél ): 

4384kW/h

Ügyfeleink visszajelzése: 
Greenway® Neo egy hőszivattyú primer oldalán
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• Hőszivattyú (9kW levegő-víz)

• 500 l puffertartály (benne egy 120 l HMV tartály - 3kW 

elektromos fűtés rásegítés)

• Padlófűtés 40°C előremenő (23°C belső 

hőmérséklet)

• Plafonhűtés (nappali + hálószobák)

• Talajkollektor (1,5 m mély 80 m 32*3 kpe cső) 

(hővisszanyerős szellőztető kalorifer)

• Greenway Neo Heat Pump mennyisége: 80 liter

Ügyfeleink visszajelzése: 
Budapest XVIII. Ker. 180 m2 lakóház 
6kW hőigénnyel
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• Hőszivattyú (9kW levegő-víz)

• 1000 l puffertartály (3kW elektromos fűtés 

rásegítés)

• Padlófűtés 40°C előremenő (28°C belső 

hőmérséklet)

• Plafonhűtés (nappali + hálószobák)

• Talajkollektor (1,5 m mély 200 m 32*3 kpe cső) 

(hővisszanyerős szellőztető kalorifer)

• Greenway Neo Heat Pump mennyisége: 220 

liter

• Szolár rendszer: 4 db napkollektor fűtés 

rásegítés

• Greenway Neo Solar mennyisége: 20 liter

Ügyfeleink visszajelzése: 300 m2 családi ház 
hűtés-fűtés (hőszükséglet 5kW)
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• A környezeti hatás csökkentése egy esetleges szivárgás 

vagy csőtörés esetén vezette a Pharos ’95” Kft-t egy 

innovatív, magas műszaki tartalmú, megújuló növényi 

forrásból származó anyag, a Greenway® Neo

kiválasztására a zalaegerszegi futballpálya 

gyepszőnyegének fűtéséhez.

• Fontos volt a jó műszaki tartalom, de még fontosabb a

környezetvédelem, mert egy esetleges szivárgás vagy

csőtörés esetén minimálisra szeretnék csökkenteni a

gyepszőnyeg és a talaj károsodását.

A Greenway® Neo-ra esett a választás egy magyarországi 
futballpálya fűtésének kivitelezésekor



„A Greenway® Neo-t közvetítőközegként nyújtott teljesítménye 

miatt is választottuk ... A Greenway® alacsony viszkozitásának 

köszönhetően a telephely kisebb méretű KSB szivattyúkat 

választhatott, amelyek jelentős energia megtakarítást 

biztosítanak: Közel 30%-kal kisebb nyomásveszteség, ami 

lenyűgöző.”

Ügyfél-visszajelzések élelmiszeripari alkalmazásokból

„Az eredmény meghaladta az elvárásainkat és a 

termelési csapat elvárásait is. A Greenway® Neo 

tulajdonságai valósak: úgy látjuk, hogy sokkal jobb, mint 

bármelyik glikol, amit megfigyeltünk. Jelenleg

kétségtelenül ez a legjobb közvetítőközeg a piacon”.

Energiamegtakarítás és rövidebb gyártásidő

Comerándalus – Levesgyártás - Spanyolország
Energiamegtakarítás, kisebb szivattyúk és 

ISO 14001 & 50001 megfelelőség

Danone – Blédina babaétel gyártás - Franciaország

©2021 climalife



Élelmiszeripari alkalmazások Magyarországon

• Húsüzem – technológiai hűtés

• Víziszárnyas vágóhíd - ammóniás hűtés

szekunder oldala

• Tésztagyár - technológiai hűtés

• Pezsgő degozsálás

• Ásványvízüzem - technológiai hűtés

• Mézüzem - palásthűtés

©2021 climalife



climalife.dehon.com

www.climalife.hu
További 

információ
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- Biztonságtechnikai 

adatlap

- Termékismertető

- Esettanulmányok

- Műszaki videók, …

http://www.climalife.hu/
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IPAR KERESKEDELEM LAKÓHÁZAKLÉTESÍTMÉNY-

GAZDÁLKODÁS

Köszönöm a figyelmet!


