Uw R22 installatie(s)
A Last Call For Action
Carrier verbetert continu de prestaties van haar producten en diensten om bij te dragen aan
de realisatie van een duurzame samenleving. Dat betekent ook een verantwoord gebruik
van koudemiddelen. Bestaande installaties gevuld met R22 mochten al niet meer bijgevuld
worden met nieuwe R22, maar alleen met gerecycled R22. Vanaf 2015 mogen er helemaal
geen R22 of R22 gemengde servicekoudemiddelen meer worden gebruikt.
Wat is R22?

dan ook, koudemiddelzijdige reparaties nodig zijn,

R22 is een koudemiddel dat werd toegepast in koel-,

mogen deze niet meer uitgevoerd worden. De R22
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koudemiddel in het milieu. Is uw installatie nog voorzien
van R22? Dan staat u voor een belangrijke keuze.

• Retrofitten
	U past een alternatief koudemiddel toe, een zoge-

“Vanaf 2015 mag R22 in zijn geheel
niet meer worden gebruikt voor serviceen onderhoudswerkzaamheden”

naamde drop-in. Het koudemiddel R22 wordt afgepompt en verwijderd. Het systeem wordt gereinigd en
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immers al op leeftijd. Aan de huidige conditie van de
diverse componenten verandert niets.

Welke stappen kunt u nemen?
U stelt zichzelf wellicht de vraag of u uw klimaatsys-

• Vervangen
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interessant.

Uw R22 installatie(s)
U wilt uw oude (R-22) koelmachine gaan vervangen? Bereken uw energiebesparing via onze slimme
energiebesparingstool via www.carrier.nl/energiebesparing of www.carrier.be/energiebesparing.

Real-time inzicht in de machineprestaties

CO2-voordelen bij vervanging

Voordat u een keuze gaat maken voor het in bedrijf

De voorbeeldrapportages & grafieken hieronder tonen

houden, retrofitten of vervanging van uw installatie, is

welke energie- en CO2-voordelen gerealiseerd kunnen

het nuttig om eerst te kijken naar de energiepresta-

worden bij vervanging van oude R22 installaties.

ties van uw huidige R22 installatie. Dankzij de Chiller
Performance Analyser (CPA) van Carrier, kunt u een
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real-time inzicht krijgen van de prestaties van uw
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Als eerste worden de prestaties van uw huidige R22
installatie gemeten met behulp van de CPA. Eventueel
in combinatie met een conditiemeting en aanvullende
wensen, tonen wij u de huidige en de te verwachten
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In dit voorbeeld zijn de voordelen van lagere energiekosten en
lagere CO2 belasting gekwantificeerd.

tie tijdig door Carrier doormeten. Samen met u kunnen

Met de professionele service van Carrier
kiest u voor gemak, zekerheid en besparing

we, op basis van uw bedrijfsprocessen, de leeftijd

U ontvangt een helder advies over de juiste strategie.

van uw koelinstallatie, de koudemiddelinhoud en de
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Laat de energieprestaties van uw huidige R22 installa-

…dus ook voor uw R22 installatie geldt, Turn to the experts!
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