
COMPONENTEN VOOR HET  
NIEUWE KOUDEMIDDEL R744/CO2

R744-COMPONENTEN VAN BEHR HELLA SERVICE

Als een van de eerste heeft Behr Hella Service geselecteerde 
componenten voor R744-koudecircuits voor de exclusieve verkoop 
binnen de vrije onderdelenmarkt in haar assortiment. Hierbij 
verenigt Behr Hella Service de OE-knowhow van BEHR - de 
ontwikkelaar van de wereldwijd eerste R744-airconditioning - met 
de verkoopervaring van HELLA.  
De componenten zijn optimaal afgestemd op de desbetreffende 
systeemomstandigheden en voldoen aan de hoogste eisen voor 
functionaliteit en bedrijfsveiligheid. 

WETTELIJKE VOORWAARDEN

Sinds begin 2014 moet de airconditioning van alle nieuwe 
typegoedgekeurde voertuigmodellen met een klimaatvriendelijk 
koudemiddel worden gevuld. Sinds januari 2017 moet in Europa 
tevens in alle nieuw toegelaten personenwagens gebruik 
gemaakt worden van een dergelijk koudemiddel, waarvan het 
aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential = GWP) 
lager is dan 150.  
Deze waarde is een relatieve maat voor de bijdrage van een stof 
aan het broeikaseffect en weerspiegelt de schadelijkheid van een 
koudemiddel ten opzichte van het aardopwarmingsvermogen 
van CO2. De GWP-waarde beschrijft hierbij het gemiddelde 
opwarmingsvermogen gedurende een periode van 100 jaar.
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R1234YF ALS ALTERNATIEF VOOR R134A

Om aan de genoemde GWP-voorwaarden te voldoen, wordt 
als alternatief voor R134a (= tetrafluorethaan) al enkele jaren 
R1234yf (= tetrafluorpropeen) gebruikt. Hierbij gaat het om een 
synthetisch geproduceerd koudemiddel met een GWP-waarde van 
4. De thermodynamische eigenschappen van de koudemiddelen 
R134a en R1234yf zijn ongeveer gelijk. Dat betekent dat de 
airconditionings een vergelijkbare koelcapaciteit hebben en met 
gelijke componenten en met slechts enkele aanpassingen efficiënt 
kunnen worden ingezet.

EEN ANDER ALTERNATIEF: R744 (=KOOLSTOFDIOXIDE)

Een ander alternatief koudemiddel dat wordt toegepast, is het 
natuurlijk voorkomende koolstofdioxide (R744), dat bijzonder 
milieuvriendelijk is en een zeer lage GWP-waarde van slechts 1 
heeft. De thermodynamische eigenschappen van R744 verschillen 
echter wezenlijk van de tot nog toe gebruikte chemische 
alternatieven R134a en R1234yf.

Het eerste duidelijke verschil
Om efficiënt te kunnen werken, zijn aan de hogedrukzijde van 
het koudecircuit in het aircosysteem drukniveaus van 60 tot 
130 bar nodig. Dit zijn drukniveaus die meerdere malen hoger 
liggen dan die bij de tot nog toe gebruikte koudemiddelen. Aan 
de lagedrukzijde heersen zelfs drukniveaus die met 35 tot 50 bar 
meer dan tien keer zo hoog liggen dan tot nu toe gebruikelijk.

Het tweede grote verschil
Bij een buitentemperatuur van meer dan circa 25 graden Celsius 
ligt de koudemiddeldruk boven het zogenaamde kritieke punt. 
Boven deze grens kan het R744 niet meer vloeibaar worden 
gemaakt door afkoeling. In een dergelijke situatie wordt het 
koudemiddel daarom continu via de lucht afgekoeld door de 
zogenaamde gaskoeler die voorin is aangebracht. 

R744: GEWIJZIGDE EISEN AAN AIRCOSYSTEEM

De genoemde verschillen, met name de hoge drukniveaus in het 
aircosysteem, leiden tot gewijzigde eisen aan en noodzakelijke 
aanpassingen van het koudecircuit voor R744-systemen en de 
bijbehorende componenten. Een bijzondere uitdaging hierbij vormt 
de waarborging van de dichtheid van het koudecircuit.  
Het geringe molecuulformaat en de hoge CO2-doorlaatbaarheid 
van conventionele polymeerslangen vereisen het gebruik van 
metalen afdichtringen en flexibele, gecoate polymeerslangen. 
Bovendien zijn op de heetgasleiding na de compressor slangen 
van gegolfd roestvrij staal nodig.

Vanwege de bedrijfsveiligheid moet bij het koudemiddel R744 
vooral rekening gehouden worden met twee aspecten:

 ➔ Het koudecircuit moet tegen het barsten van componenten 
worden beveiligd. Dit gebeurt door middel van een druk-
temperatuursensor evenals overdrukkleppen aan de 
hogedruk- en lagedrukzijde.

 ➔ Een CO2-concentratie van meer dan vijf procent in de lucht 
kan tot hoofdpijn en duizeligheid leiden en bij nog hogere 
concentraties zelfs tot bewusteloosheid. Daarom moet 
het systeem worden uitgerust met een CO2-sensor die de 
concentratie van het koudemiddel in het interieur van het 
voertuig meet en bij hogere concentraties de airconditioning 
uitschakelt en zorgt voor toevoer van voldoende frisse lucht.
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Gaskoeling

Compressie
Compressie

Verdamping

Verdamping

Expansie Expansie

Hogedrukniveau: 10-20 bar
Lagedrukniveau: 3-5 bar
Heetgastemperatuur: tot 140 °C
Warmteafvoer: condensatie 
IWT: interne warmtewisselaar

Hogedrukniveau: 60-130 bar
Lagedrukniveau: 30-50 bar
Heetgastemperatuur: tot 165 °C
Warmteafvoer: gaskoeling
Superkritisch proces bij vollast
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Artikelnummer Beschrijving Voertuiggebruik Versie  * OE-nummers**

8FV 351 003-571 
Verdamper voor, 
zonder expansieklep,  
links stuur

MB S-CLASS (W222) produced by 
BEHR ■ A2228300003

8FV 351 003-591
Verdamper voor,  
zonder expansieklep,  
rechts stuur

MB S-CLASS (W222) produced by 
BEHR ■ A2228300103

8FV 351 003-601 Verdamper achter,  
zonder expansieklep MB S-CLASS (W222) produced by 

BEHR ■ A2228301303

Raadpleeg voor meer details de informatie in de Behr Hella Service-catalogi, TecDoc en de specificaties van de fabrikant.  
Deze lijst maakt geen aanspraak op volledigheid en correctheid.  
* Ga voor meer informatie naar: www.behrhellaservice.com/premiumline  
** OE-nummers dienen uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden
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SYSTEEMVERGELIJKING

R134A / R1234YF

R744 MET COMBI-EENHEID

R744 MET ACCUMULATOR/IWT
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FXV-BY

FXV-BY

p-sensor

Gaskoeler

Gaskoeler

p, T-sensor

p, T-sensor

Compressor

Compressor

Compressor

TXV: thermisch expansieklep
FXV-BY: vaste smoorklep met bypassklep
IWT: interne warmtewisselaar
p-sensor: druksensor
p, T-Sensor: druk-temperatuursensor

Combi-eenheid 
accumulator-IWT

Accumulator


