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Forane® HTS 1233zd

املربدات فوران ® هتس  1233زد دي
z

مقارنة الكفاءة

الخيار الفعال للمربدات

100%
COP Relative to Forane® HTS 1233zd

80%
60%

R-1234ze

R-513A

R-134a

Forane
HTS
1233zd

GWP ~ 1

GWP ~ 600

GWP = 1300

GWP = 1

®

40%
20%

A2L

A1

High GWP

Flammable

A1

High GWP

A1

Efficient

ASHRAE
CLASS

خصائص فوران® إتش يت إس  1233زد زد دي

أركيام فرنسا  -الفرنسية “سوسيتيه أنونيم” ،مسجلة يف سجل التجارة والرشكات نانتري (فرنسا) تحت رقم
SDC/08-2018

 ASHRAEتسمية • الجمعية األمريكية ملهنديس التربيد والتدفئة وتكييف الهواء

)آر-1233زد دي (إي

 ASHRAEأ تصنيف الجمعية األمريكية ملهنديس التربيد والتدفئة وتكييف الهواء
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من قبل  UFLحدود االشتعال العليا  LFL/حدود االشتعال ( 5الحجم  )%حدود االشتعال الدنيا
)الجمعية األمريكية ملهنديس التربيد والتدفئة وتكييف الهواء  20 @ 34درجة مئوية

ال يوجد /ال يوجد

املواصفات

يستويف /يتجاوز معيار معهد تكييف الهواء والتدفئة
 AHRI 700والتربيد

اإلنجليزية وحدات

 SIوحدات

درجة فهرنهايت 64.9

درجة مئوية 18.3

بويلينغ بوينت

درجة فهرنهايت 333.1

درجة مئوية 167.3

درجة الحرارة الحرجة

رطل لكل بوصة مربعة 516

بار 36.6

الضغط الحرج (بار  /بسيغ(

رطل لكل بوصة مربعة 1.0

بار 1.08

Cضغط البخار @ 20°

رطل  /قدم 79.3 3

جم  /مم 1.27

Cالكثافة السائلة @ 20°

،عالية النقاء ترانس--1كلورو-3،3،3-تريفلوروبروبني  ،وقد حصلت عىل براءة اخرتاع أركيام استخدام فوران ® هتس  1233زد دي
.الستخدامها يف املربدات الطرد املركزي والتطبيقات ذات الصلة ،يف جميع أنحاء العامل
*  AR5غوب (غلوبيل االحرتار املحتملة) من قبل الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
z

توفر مادة التربيد فوران® إتش يت إس 1233زد يت توازناً
مثالياً لخصائص مادة التربيد الستخدامها يف مربدات
 .الطرد املركزي ،إىل جانب الكفاءة العالية واألثر البيئي
املنخفض وعدم قابلية االشتعال.

:االستدامة

•انخفاض احتاملية االحرتار العاملي > 99.9%انخفاض
مقابل 134a
•عدم استنفاد األوزون
•مركب عضوي غري متطاير
•  SNAPمعتمدة مبوجب سياسة البدائل الجديدة الهامة
 EPAمن وكالة حامية البيئة

السالمة يف االستخدام

•  A1أرشي الفئة
• غري قابل لالشتعال
•أدىن مستوى من السمية

متعدد االستخدامات

• ميكن استخدامها مع زيوت التشحيم النموذجية
•و والبوليفينيلثري ” “POEالزيوت املعدنية والبوليولسرت
”“PVE

:يرجى االطالع عىل إشعار إخالء مسؤولية أركيام بخصوص استخدام منتجات أركيام عىل املوقع اإللتكروين
http://www.arkema.com/en/products/product-safety/disclaimer/index.html
®ULهي عالمة تجارية مسجلة لرشكة مختربات التأمني ،ورشكة
فوران® هي عالمة تجارية مسجلة لـ أركيام
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