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Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ürün yelpazesi ile
80 yılı aşkın süredir endüstri lideri

DuPont™  Freon® 

 
Tanıdığınız ve güvendiğiniz marka.

 DuPont™  Suva ®

  
CFC’den geçiş yolunu açan ürün ailesi

DuPont™  ISCEON ® 

Modernizasyonda kanıtlanmış binlerce başarılı uygulama

DuPont™  Opteon®   

Gelecek için daha çevreci, sürdürülebilir soğutucu akışkanlar
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The Science of Cool™
Soğutucu Akışkan'ın dünü, bu günü ve yarını...
Tarihsel olarak, DuPont kritik sanayi geçiş dönemlerinde çok  önemli rol oynamıştır .

Freon® :                           1800'lerin sonlarından 1929 yılına kadar buzdolaplarında soğutucu akışkan olarak, zehirli gazlar, 
amonyak (NH3), metil klorür (CH3Cl) ve sülfür dioksit (SO2) kullanılmaktaydı. 1920’li yıllarda buzdolaplarından 
metil klorür kaçakları sebebi ile çeşitli ölümcül kazalar meydana geldi. Bu gelişmeler üzerine insanlar 
buzdolaplarını yaşam alanlarından uzak yerlerde tutmaya başladılar.  Bu gelişmeler üzerine araştırma-geliştirme 

-
mak üzere, toksik madde içermeyen bir soğutucu akışkan geliştirdi. DuPont™ tarafından geliştirilen bu ürün için 
kullanılan terim, daha sonra neredeyse tüm soğutucu akışkanlar için jenerik isim haline gelen, Freon®’dur. Freon® 
toksik madde içermediği için buzdolabı sızıntısı tehlikesi ortadan kaldırılmıştı. Sonrasında sadece birkaç yıl içinde, 
Freon® kullanılan kompresörlü buzdolaları hemen hemen tüm ev mutfakları için standart haline gelmişti. Ticari 
adı Freon ® olan bu ürün EI du Pont de Nemours & Company (DuPont™) şirketinin bir tescilli ticari markasıdır.

Suva® :                         Endüstride ozon tüketme potansiyeli daha düşük ürünlere ihtiyaç duyulması üzerine DuPont™ şirketi 
tarafından geliştirilen ürün grubu için kullanılan ticari markadır. DuPont ™ Suva ® ailesi, otomotiv, konut ve ticari 
klima sistemleri, ev buzdolapları, süpermarket teşhir dolapları ve diğer ticari soğutma kullanımları için güvenli,  

ISCEON® :                                1987’deki Montreal Protokol’ü ile endüstride ozon tabaksına zarar veren ürünlerin kullanımının 
sınırlandırılması ve belirlenen takvim itibari ile sonlandırılması kararı üzerine, var olan sistemlerin çevreci soğutu-
cu akışkanlar ile modernize edilebilinmesi için DuPont™ şirketi tarafından geliştirilen ürün grubu için kullanılan 
ticari markadır. CFC ve HCFC ile çalışan sistem ekipmanlarına sahip soğutucu sistemleri modernize edebilmenin 
en etkin uygulamasını sağlayan ISCEON®soğutucu akışkanlar ile; verimli, uygun maliyetli etkin modernizasyon 
sağlanır, bir çok durumda yağ değişimi gerektirmez, modernizasyon sonrasında istenilen performansı sağlar, 
çalışır durumdaki sistemler mümkün olan en kısa kesinti ile ve mevcut ekipmanlar ile çalışmasına devam eder, 
yüksek maliyetli yeni ekipmanların kullanılmasına gerek kalmaz, geliştirilmiş kompresör güvenliği ve uzun çalışma 
ömrü sağlar, ozon tabakasına zarar veren soğutucu akışkanlardan hızla geçiş sağlanır, çevre mevzuatlarına uyumu 
kolaylaştırır, çevre liderliğini teşvik etme olanağı sağlar.

Opteon® :                                2010 yılında DuPont™ Avrupa Birliği düzenleyici gereksinimlerini karşılamak üzere düşük GWP 
(küresel ısınma potansiyeli) soğutucu akışkanlar üreteceği tesisin yatırımını duyurdu. Bu sayede tüketiciler küresel 
olarak sera gazı emisyonlarını azaltan bu yeni teknolojiden yararlanacaktır. Yeni soğutucu akışkan otomotiv 
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boyunca soğutma sektörüne getirdiği yeniliklere ilave diğer büyük bir örnektir.
DuPont™ bilim bazlı ürün ve hizmet şirketidir. 1802'de kurulan DuPont, heryerde insanlar için daha iyi, daha 
güvenli ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan sürdürülebilir çözümler yaratmak için bilimi kullanır. DuPont™ tarım 
ve yiyecek sektörlerini içeren çok geniş ve bir yenilikçi ürünler ve servisler sunar; bina ve inşaat, iletişim ve ulaşım. 
Daha fazla detay için;
http://www.cantassogutma.com/Urunler.asp?Grup=SA.10&SAID=G.01_DUPONT




