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R449A – Opteon® XP40. Înlocuitor cu potențial de încălzire globală, scăzut pentru R404A și R507.

Soluția cu GWP scăzut  

 

  
 

Componente 

Ulei preferat
ASHRAE clasificare 
Siguranță

 

Punct de fierbere 
@ 1atm
Temperatură critică
Presiune critică
GWP**
GWP as % of R404A

R404A 

R143a/R125/R134a 

Polyolester (POE)
A1 – ňetoxic și  
neinflamabil
–46.5 °C

72.0 °C
37.3 bar(a)
3922
100%

R449A – 
Opteon XP40
R32/R125/R1234yf/
R134a
Polyolester (POE)
A1 – netoxic și  
neinflamabil
–46.0 °C

81.5 °C
44.5 bar(a)
1397
36%   

Provocare legată de mediu
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GWP ale unor agenți refrigeranți obișnuiți HFC 

R134a

4.000

3.000

2.000

1.000

R407C R410A R407AR407F R404A R507

Total emisii într-un sistem exemplu*

R404A system XP40 system

Reducerea emisiilor directe 
datorită folosirii gazului GWP 

 

Reducere potențială a emisiilor 
indirecte cu până la  10%

XP40

 

Emisii indirecte (energie) Emisii directe (gaz)

R449A – Opteon® XP40. Înlocuitor cu potențial 
de încălzire globală scăzut pentru R404A și 
R507 echipamentele staționare de refrigerare.

Timp de mai mult de douăzeci de ani, R404A a fost un gaz refrigerant 
extrem de util în numeroase aplicații, inclusiv sistemele frigorifice 
comerciale, precum cele utilizate în supermarketuri. Cu toate acestea, 
sistemele de refrigerare generează emisii directe și indirecte CO₂ în timpul 
ciclului de viață al acestora.

Cu toate că este un agent frigorific eficient, R404A are unul dintre cele 
mai ridicate potentiale de incalzire globala (GWP) a gazelor frigorifice, 
ceea ce duce de multe ori la emisii ridicate de gaze cu efect de seră 
directe și la emisiilor ridicate de echivalent CO₂ (CO₂e) pe parcursul 
ciclului de viață a echipamentului. 

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.  Acest lucru pune soluțiile de refrigerare ecologice, în 
partea de sus a agendei corporative de sustenabilitate. În plus, legislația 
locală, cum ar fi reglementarea UE F-, 517/2014 privind gazele fluourate 
vizează din ce în ce mai des gazele de refrigerare cu un GWP ridicat.

Dezvoltat de by DuPont™, Opteon® XP40 (R449A) este un agent frigorific 
HFO de ultimă generatie, care combină performanțe excelente de răcire cu 
o mai bună eficiență energetică și de mediu. Cu un GWP de numai1397, 
acesta oferă o soluție de refrigerare pe termen lung.

R449A este proiectat pentru utilizarea în aplicații industriale și comerciale 
cu expansiune directă medie și cu temperatură joasă. Este potrivit pentru 
instalații noi și  pentru îmbunătățirea directă a sistemelor existente.

* Sistemele vor varia. Exemplul presupune faptul că sistemul R404A cu emisii directe și indirecte egale este montat ulterior să funcționeze pe R449A. Consumul de energie și 
scurgeri de agent frigorific presupus același lucru, în ambele cazuri. Cu toate acestea, sunt posibile. în multe cazuri, economii de energie de până la 10%.
** IPCC Raport de evaluare 4 
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Parteneri de încredere

 
 

 
 

 

 

Beneficii

Impact scăzut asupra mediului
 →
 →
 →  

Gamă largă de aplicare
 →
 →
 →  

Proces ușor de remodernizare
 →
 →
 →
 →  

Performanță impresionantă
 →
 →  
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Aproximativ 65% reducere a GWP în comparație cu R404A 
Potențial zero de epuizare a stratului de ozon 
Netoxic și neinflamabil 

Înghețare DX la temperatură scăzută și medie
Sisteme industriale și comerciale 
Aplicații noi și de modernizare 

Soluție pe termen lung – alternativă la R404A, R407A/F și R507 
Compatibil cu aleceași uleiuri, elastomere și plasticuri ca și R404A
Susținut de producătorii principali de echipamente și componente 
Poate fi aplicat după scurgeri 

Capacitate similară de răcire ca și  R404A
Economii  eficiențe de energeie de până la 10% raportate cu mai 
multe sisteme

XP40 (la fel ca și alte gaze precum R407C) este un zeotrop. 
Prin urmare, acesta trebuie să fie încărcat în faza lichidă, pentru a 
preveni fracționare. Agentul frigorific are o alunecare moderată de 
aproximativ 4K, care poate fi ușor de gestionat printr- o ajustare 
minoră a dispozitivului de expansiune.

De asemenea, vă recomandăm să vă revizuiți sistemul de refrigerare în 
timpul operației de modernizare, inclusiv filtrul deshidrator și garnituri-
le.

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. R449A 
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. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Partener de distribuție pentru

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.

Fiecare concept este adaptat în mod specific pentru a satisface cerințele clienților noștri - oferind atât soluții standardizate cât și soluții 
personalizate. 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™ and 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

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


