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Firma Honeywell poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty nowego czynnika
chłodniczego o niskim potencjale globalnego ocieplenia (GWP), przeznaczonego do
chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego, zoptymalizowanego pod kątem zastosowania w
supermarketach. Produkt spełnia wymagania sklepów spożywczych i detalistów, którzy z myślą
o nadchodzących kolejnych zmianach przepisów szukają rozwiązań o niskim GWP. Solstice
N71 (R471A), najnowszy produkt do zastrzeżonej linii Honeywell o niskim współczynniku GWP,
to pierwsze niepalne i energooszczędne rozwiązanie w branży supermarketów o GWP poniżej
150.
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Czynnik ten rozszerza linię produktów Solstice firmy Honeywell, która obejmuje także Solstice
N40, najczęściej stosowany zamiennik za R-404A w zastosowaniach dla supermarketów.
Solstice N40 został zastosowany przez ponad 60 000 supermarketów na całym świecie od
czasu jego premiery w 2015 roku. 
Dzięki Solstice N71 firma Honeywell zaprojektowała rozwiązanie nowej generacji, które spełnia
coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a
tym samym przyspiesza zdolność branży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji
dwutlenku węgla.

  

Pojawienie się Solstice N71 jest dla supermarketów niczym koło ratunkowe – pomaga im
spełnić nowe standardy, w tym te z Kalifornii i Unii Europejskiej ograniczające czynniki
chłodnicze o GWP większym niż 150 w nowych systemach. Amerykańska Agencja Ochrony
Środowiska rozważa również podobne przepisy krajowe, które mogą wejść w życie w roku 2024
. Ograniczenia te są zgodne z wytycznymi ustanowionymi przez Kalifornijską Radę ds.
Zasobów Powietrza (CARB), z ustawą AIM Agencji Ochrony Środowiska USA i wcześniej
ustalonymi regulacjami F-gazami w UE wynikającymi z poprawki z Kigali do protokołu
montrealskiego w sprawie stopniowego wycofywania wodorofluorowęglowodorów.
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– Branża supermarketów, wraz z niezliczonymi innymi sektorami, nadal stoi w obliczu
zmieniających się przepisów, które sprawiają, że utrzymanie wydajności i zrównoważonego
rozwoju jest wyzwaniem – mówi John Keating, wiceprezes i dyrektor generalny działu
stacjonarnych czynników chłodniczych Honeywell. – Przewidzieliśmy tę najnowszą zmianę w
zakresie czynników chłodniczych i z dumą przedstawiamy innowacyjne rozwiązanie nowej
generacji, którego brakowało w branży. Solstice N71 to przełomowy czynnik chłodniczy, który
zapewnia sklepom spożywczym rozwiązanie, charakteryzujące się zarówno zmniejszonym
GWP, jak i bezpieczną eksploatacją, co umożliwia naszym klientom zmniejszenie śladu
węglowego generowanego przez ich instalacje i dostosowanie się do nowych przepisów.

  

Firma Honeywell i jej dostawcy zakończyli program inwestycyjny o wartości miliarda dolarów w
zakresie badań i rozwoju oraz nowych mocy produkcyjnych w oparciu o technologię
hydrofluorolefin firmy Honeywell. Wprowadzenie produktów Solstice na całym świecie pozwoliło
uniknąć potencjalnego uwolnienia do atmosfery ponad 250 milionów ton metrycznych
dwutlenku węgla, co równe jest wyeliminowaniu potencjalnej emisji z ponad 52 milionów
samochodów w ciągu jednego roku.
Nowy czynnik zapewnia doskonałą eko-efektywność w porównaniu zarówno z tradycyjnymi
rozwiązaniami z R404A, jak i systemami opartymi na CO2, umożliwiając klientom osiągnięcie
zrównoważonych celów przy wykorzystaniu konwencjonalnego sprzętu. Solstice N71zapewnia
znacznie lepszą wydajność energetyczną w zastosowaniach średniotemperaturowych,
charakteryzując się 13% redukcją zużycia energii w porównaniu z R-404A i ponad 30%
redukcją energii w porównaniu z systemami opartymi na CO2 zgodnie z modelowaniem
Honeywell.
Honeywell jest światowym liderem w rozwoju, produkcji i dostawie czynników chłodniczych
sprzedawanych na całym świecie pod markami Solstice® i Genetron® do szeregu zastosowań,
w tym dla chłodnictwa i klimatyzacji budynków oraz samochodów.
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