
 

R1234yf – Opteon® YF.
Agent frigorific din instalațiile de climatizare 
auto cu potențial de încălzire globală scăzut.



 

 

 

 

-90% -99.7%

 

 R134a Opteon® 
  YF (R1234yf)
Denumire chimică 1,1,1,2- 

Tetrafluoretan
2,3,3,3- 
Tetrafluoropropenă

Formula chimică CH₂FCF₃ CF₃CF = CH₂
Grup produs Hidrofluorocarbonat

(HFC)
Hidrofluorolefină 
(HFO)

Ulei preferat Poly Alkylene Glycol 
(PAG) (Polyolester 
(POE))

Poly Alkylene Glycol 
(PAG) formulated for 
R1234yf (Polyolester 
(POE))

ASHRAE clasificare 
siguranță 

 A1 – non-toxic & 
neinflamabil

A2L – non-toxic & 
ușor inflamabil

Punct de fierbere 
@ 1atm

-26°C -29°C

Temperatură critică 102°C 95°C
Presiune critică 41 bar(a) 34 bar(a)
ODP 0 0
GWP 1430 4
GWP as % of R134a 100% 0.3%

Provocare legată de mediu

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Soluția pentru noua generație de GWP scăzut 

 

 
 
 
 
 
 

 

Potențial de încălzire globală

R134a MAC Directive R1234yf

1430
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R1234yf. Agent frigorific din instalațiile de cli-
matizare auto cu potențial de încălzire globală 
scăzut.

HFO R1234yf are un GWP de numai 4, cu emisii de gaze cu efect de 
seră în mod substanțial mai reduse decât sistemele directe R134a. 
Astfel, se reduce în mod semnificativ amprenta de carbon a 
sistemelor de refrigerare pe durata cilcului de viață total. Această 
alternativă cu GWP redus a fost testat în mod cuprinzător și s-a 
dovedit a fi o soluție fiabilă și rentabilă.

De peste douăzeci de ani, R134a a fost un gaz refrigerant extrem de 
util în numeroase aplicații. De fapt, acesta este cel mai frecvent gaz 
frigorific în sistemele de climatizare mobile (MAC). R134a are un 
potențial de încălzire globală (GWP) de1430, creând emisiile directe de 
gaze cu efect de seră, care contribuie la totalul emisiilor de CO₂ 
echivalente (adică amprenta de carbon) a sistemelor MAC pe parcursul 
ciclului de viașă a acestora 

Un accent tot mai mare pe mpactul asupra mediului al agenților 
frigorifici alimentează cererea pentru soluții de refrigerare durabile, 
care pot oferi performanțe satisfăcătoare de răcire, cu un impact mai 
redus asupra încălzirii globale.

Directiva UE privind MAC (2006/40) a fost pusă în aplicare în 2006. 
Acesta limitează GWP a gazelor de refrigerare MAC utilizate în noile 
platforme pentru mașină, până la 150 din ianuarie 2011. Începând din 
2017, acest standard se va aplica tuturor mașinilor noi.

Dezvoltat în comun de către Honeywell și DuPont ™, Opteon® YF 
(R1234yf) este un agent frigorific HFO de ultimă generație, care combină 
beneficiile de mediu cu performanțe excelente de răcire. Majoritatea 
producătorilor de echipamente originale de automobile au lansat deja 
modele de autoturisme noi, folosind R1234yf și este, prin urmare, agentul 
frigorific cu GWP cel mai căutat.



 

 

 

 
 
 
 
 

   

Parteneri de încredere

 

 

 
 

 

 
 

Beneficii

Performanță impresionantă
 →
 →
 →  

Impact redus asupra mediului
 →
 →
 →
 →  

Informații suplimentare

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Photo used with the kind permission of E.I. du Pont de Nemours
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Conceput pentru utilizare în sistemele mobile de aer conditionat  
Capacitate de răcire și eficiență energetică similară cu R134a 
Potrivit pentru toate tipurile de climă de pe glob 

Îndeplinește cele mai dure standarde de mediu din lume 
GWP de numai 4 – cu 99.7% mai scăzut decât R134a
Potențial zero de epuizare a stratului de ozon 
Nu este toxic

R1234yf este inflamabil și poate necesita măsuri suplimentare de 
siguranță în timpul punerii în aplicare, utilizării și service-ului. Vă 
recomandăm să efectuați o evaluare a riscului înainte de achiziționare.

R1234yf să fie utilizat numai în sistemele mobile de climatizare 
proiectate să funcționeze cu acest gaz. Aceasta nu trebuie să fie 
utilizat pentru îmbunătățirea sistemelor  R134a deja existente.

R1234yf este un gaz refrigerant mai complex și mai costisitor de 
produs decât R134a. Suntem bucuroși să lucrăm cu dumneavoastră 
pentru a vă gestiona stocurile în mod eficient.

Departamentul Gaze al companiei Linde Group este unul dintre cele 
mai mari și mai răspândiți distribuitori de agenți frigorifici. Timp de mai 
mult de 40 de ani, am fost un partener de încredere al companiilor de 
refrigerare și de aer condiționat din întreaga lume. Ne desfășurăm 
activitatea în toată Europa, Africa, Asia-Pacific și America.

Gama noastră largă de produse cuprinde atât fluorocarburi tradiționale 
cât și agenți frigorifici naturali într-o gamă largă de ambalaje. R1234yf 
este de obicei disponibil în butelii. Alte ambalaje pot fi oferite la 
cerere. Operațiunile noastre de înaltă calitate și rețele de distribuție 
vaste asigură calitatea și disponibilitatea produselor noastre. Va 
oferim, de asemenea, o gamă largă de servicii complementare, 
inclusiv suport tehnic, asistență pentru conformitatea legislativă și 
audituri de mediu.

În cazul în care aveți întrebări sau doriți să plasați comenzi, vă rugăm 
să contactați furnizorul Linde local. De asemenea, puteți să ne vizitați 
la următoarea adresă  www.linde-gas.com/ refrigerants.



Avansând prin inovație

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Cu conceptele sale inovatoare, Linde joacă un rol de pionierat pe piața mondială. În calitate de lider în tehnologie, este sarcina noastră este să 
ridicăm constant ștacheta. În mod tradițional condus de antreprenoriat, lucrăm în mod constant pe noi produse de înaltă calitate și pe procese 
inovatoare.

Linde vă oferă mai mult. Noi creăm valoare adăugată, avantaje competitive vizibile cu ochiul liber și o mai mare rentabilitate.

Fiecare concept este adaptat în mod specific pentru a satisface cerințele clienților noștri - oferind atât soluții standardizate cât și soluții personal-
izate. Acest lucru este valabil pentru toate industriile și toate companiile, indiferent de mărimea acestora.

Dacă doriți ca să țină pasul cu concurența de mâine, aveți nevoie de un partener de partea dvs., pentru care calitatea superioară, optimizarea 
proceselor și productivitatea sporită fac parte din activitatea zilnică. Cu toate acestea, definim parteneriatul nu ca fiind acolo pentru dvs., ci fiind 
cu dvs. La urma urmei, activitățile comune constituie nucleul succesului comercial.

Linde - Ideile devin soluții

DuPont™ și Opteon®   sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale E. I. du Pont de Nemours și Compania sau filialele sale utilizate sub licență de 
către Linde. Avertisment: Aceste informații au doar rol orientativ. Nu oferim nicio garanție expresă sau implicită și nici nu ne asumăm nicio responsabilitate în 
legătură cu utilizarea acestor informații. Pentru asistență suplimentară, vă rugăm să contactați furnizorul local Linde

AUTOMOTIVE REFRIGERANT

D TM YF®

HFO-1234yf

uPont  Opteon
Partener de distribuție pentru

Linde Gaz România SRL
Timișoara 300136
Avram Imbrone nr.9
Telefon: +40 256 300 700
Fax: +40 256 225 608
office@ro.linde-gas.com
www.linde.ro

București 077090
Autostrada București - Pitești km.11
Telefon: +40 21 318 1920
Fax: +40 21 318 1934

Cluj 400641
Blvd. Muncii 18. et. 3
Telefon: +40 264 415 707
Fax: +40 264 415 708


