
Zastosowania w chłodnictwie komercyjnym

Przejście z czynnika R404A na R449A 
W systemach stacjonarnych z wykorzystaniem zewnętrznych agregatów skraplających oraz jednostek samodzielnych. Czekamy na Ciebie.
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Drop In Retrofit

Wymienić  
komponent

Sprawdzić

1. Upewnij się, że wydajność agregatu  
skraplającego lub sprężarki z nowym  
czynnikiem odpowiadają Twoim  
zastosowaniom.

2. Dostosuj nastawy zaworów rozprężnych, 
wyłączników bezpieczeństwa oraz  
sterownika, jeżeli wchodzą w skład systemu.

3. Wyczyść układ i zmień filtr osuszacz  
oraz wziernik, aby przedłużyć żywotność.

1. Wykorzystaj Coolselector®2 w celu doboru  
nowego agregatu skraplającego, nowej sprężarki 
oraz innych komponentów systemu.

2. Wykorzystaj moduł „Aplikacje komercyjne”  
oprogramowania Coolselector®2, aby obliczyć 
obciążenie cieplne komory chłodniczej i dobrać 
wszystkie rozwiązania Danfoss do konkretnego 
czynnika chłodniczego.

3. Przy doborze agregatu skraplającego zwróć  
uwagę na jego efektywność energetyczną 
zgodną z Ecodesign.

Drop-in
Jeżeli agregat skraplający nadaje się do 
wykorzystania z alternatywnymi czynnikami,  
system nie wymaga dużych modyfikacji.

Przeprojektować 
i zmodernizować
Jeżeli agregat skraplający nie nadaje się do wykorzy-
stania z alternatywnymi czynnikami chłodniczymi.

Nowe instalacje

Wpływ czynnika R449A na wydajność systemu

Zmiana temperatury tłoczenia.12K

Wydajność cieplna.-6%

Wydajność chłodnicza
na dobrym poziomie.

-8%

Moc+1%

COP-10%

7. Sprężarka MTZ/NTZ/MLZ/LLZ 
oraz agregaty skraplające OptymaTM

Sprawdzić wydajność.+16%

3. Parownik (Te = -30°C)

Sprawdzić, czy zawór  
jest przewymiarowany.+30%

2. Zawór elektromagnetyczny EVRv2

1. Zawór rozprężny T2/TU
Zawór prawdopodobnie przewy-
miarowany, ryzyko awarii; sprawdzić 
i wymienić, jeżeli konieczne.

+35%

-5K
Ryzyko awarii. Wymaga znacznych 
zmian ustawień. Regulacja 
przegrzania jest bardzo istotna.

Zawór powinien być ok.+7%

5. Regulator ciśnienia KVP

Sprawdzić wydajność.-16%

4. Skraplacz MCHE (Tc = 40°C)

Sprawdzić, czy zawór  
jest przewymiarowany.+12%

6. Sprawdzić zawór zwrotny

Instalacja rurowa przewymiarowana.
Brak ryzyka, niska prędkość. 

+33%

8. Przewód cieczowy

Rura powinna być ok.+4%

9. Przewód tłoczny

+68°C Temperatura tłoczenia. 

Rura powinna być ok.+1%

10. Przewód ssawny

Możliwe
zamienniki  
R404A
Przykłady głównych czynników chłodniczych.

Istniejące układy

Szczegółowy wykres log(p)-h dla 
wybranego czynnika dostępny 
jest w Coolselector®2

Typowe temperatury 
robocze oraz czas  
przechowywania 
w komorach 
chłodniczych

Dostęp do zasobów 
internetowych 24/7

Mięso  
+1°C; 18h

Ryb 
+1°C; 18h

Owoce  
i warzywa  
+8°C; 18h

Owoce  
i warzywa 
0°C; 18h

Masło,  
jajka, ser 
+5°C; 18h

Laboratoria 
[+1°C; +15°C]; 18h

Mroźnie 
[-18°C; -23°C]; 16h

MBP:  
R448A, R449A, 

LBP:  
R448A, R449A, 

R452A

Nowe układy

MBP:  
R448A, R449A, R134a, 

R513A, R290

LBP:  
R448A, R449A, 
R452A, R290
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Coolselector®2 Poradnik retrofituSuwak czynnika 
chłodniczego

Refrigerants.danfoss.com

W zakresie możliwych ograniczeń związanych  
z wielkością napełnienia czynnikiem A2L należy 
odnieść się do przepisów lokalnych.

Testowane i zatwierdzone
Wszystkie nowe i ulepszone produkty Danfoss 
przechodzą dokładne testy pod kątem 
zgodności z nowymi czynnikami chłodniczymi.

Filtry osuszacze DML, DCL, 
wziernik SGP, zawory kulowe 
GBC, presostaty KP, sterownik 
prędkości wentylatory XGE 
nadają się do pracy z czynnikiem. 
Nie wymagają modyfikacji.

Inne komponenty


