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ПЕРЕДМОВА 
 
Теплохолодносії  - спеціальні рідини, які призначені для комплексного захисту 

автономної системи опалення чи окремих її частин, обладнання від замерзання.  
 
У промисловому секторі, такі рідини часто виконують функцію забезпечення 

робочих  процесів підприємства (обєкту). Де окрім функції захисту від замерзання, 
такі рідини забезпечують генерацію та дистрибуцію виробничого охолодження для 
процесів «охолодження» середовища. 

 
Наприклад - охолодження повітря виробничих приміщень, в яких згідно 

технічних умов є потреба утримувати температуру повітря на рівні -50С. Або 
компанія використовує обладнання, яке пацює  на таких рідинах (наприклад –чіллери 
водяного/повітрянного охолодження тощо). 

 
Традиційно на ринку розрізняють тепло холодоносії декількох типів: 
1) Рідини на основі моноетиленгліколю (МЕГ); 
2) Рідини на основі пропіленгліколю (ПГ) 
3) Суміші: пропіленгліколю, гліцерину, моно етиленгліколю 
4) Водно-мінеральні розчини; 
5) Теплоносії на основі органічних/не органічних кислот тощо. 

 
Кожен з вказаних теплоносіїв має свою морозостійкість, теплотехнічні 

характеристики, рівень захисту від корозії металів, клас небезпеки до середовища, 
експлуатаційні особливості та обмеження. Тому усі рідини потребують різні 
методики дослідження. 

 
Згідно завданя замовника, тепло холодоносій «Дефріз»/Defreeze/ належить до 

класу теплоносіїв на водно-мінеральній основі. Досліджуваний продукт має наступні 
загальні характеристики: 
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Рис.1 Загальні характеристики продукту 

Інформація про замерзаючі  та інші характеристики продукту вказуються на 
упаковці продукції та технічному паспорті товару:  

 

 
 Рис.2 Вигляд та умови застосування продукту 


