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Egy rossz forgatókönyv…

Mennyiben érintheti mindennapi életün-
ket, ha a szakma nem cselekszik most? 
Képzeljék el a hűtőberendezések leállását az 
R-22 hiány miatt: hűtetlen irodák, túlmelege-
dett szerverek, akadozó mezőgazdaság és 
élelmiszeripar, bezárt hűtőházak; mindehhez 
adják hozzá a megbénult kórházakat és más 
egészségügyi létesítményeket: a lehetséges 
működési zavarok kialakulásának következ-
ményei ijesztőek!

2009. szeptember 22.: 100 nap a hidro-
fl uorokarbonok (HCFC-k) forgalomból való 
kivonásáig. Lezárul egy korszak a hűtés és 
klimatizálás szakemberei számára.

2010. január 1-től a HCFC-k alkalmazása 
tisztán és keverék formában is tilos lesz. Ki-
zárólag regenerált HCFC-k lesznek alkalmaz-
hatók a berendezések javítására 2014-ig. 
Emlékeztetőül: manapság az Európában ér-
tékesített R-22 mennyiségét 100 000 tonnára 
becsülik. Azt már most tudjuk, hogy az éves 
szinten várhatóan visszanyert R-22 messze 
nem fogja fedezni a szükségleteket. Ebből 
következően ennek a hűtőközegnek a helyet-
tesítése minden korábbinál fontosabbá vált. 

A Climalife már 2007. óta hívja fel a fi gyelmet 
erre a problémára és egyúttal kalauzolja Önö-
ket a várható lehetőségek között, legyen szó 
a berendezés átállításáról, vagy felújításáról, 
vagy akár az R-22 regenerálásáról. 
Vajon lesz-e elég munkaerő ezen megoldá-
sok megvalósításához? 
Csökkentsék a kockázatokat, cselekedjenek 
most! A tétlenség nem alternatíva.

A Climalife Contact, mely az első hűtés-, 
fűtés- és klímatechnikai szakembereknek 
szóló európai magazin, ezúttal a HCFC-k 
kivonásáról nyújt Önöknek helyzetjelentést. 
Oldalainkat lapozva tájékoztatást kaphatnak 
a hatályos szabályozásról, konkrét esettanul-
mányokról, az esetleges újdonságokról és 
még sok másról.

Jó olvasást!

Alain Lelièvre
Climalife Europe, koordinátor

A szerkesztõ
levele

Az ózonréteget lebontó anyagok-
ról szóló 2037/2000/EK Európai 
Parlament és Tanács rendelete 
értelmében – mely az unió Hiva-

talos Lapjában 2000. június 29-én jelent meg 
„2010. január 1-jétől a gyári új részlegesen 
halogénezett klórozott-fl uorozott szénhidro-
gének alkalmazása tilos a már meglévő hűtő 
és légkondicionáló berendezések karbantar-
tásánál és javításánál; minden részlegesen 
halogénezett klórozott-fl uorozott szénhidro-
gén tilos 2015. január 1-jétől.”

Jelentős változások 
várhatók! 

Az Európai Parlament és Tanács a fenti 
2037/2000/EK rendelet módosítását kezdemé-
nyezte. 

 
A módosítások egészen pontosan a regenerált 
hidrofl uorokarbonok vonatkozásában hoznának 
változást. Ezen termékek forgalmazása tiltott 
lenne, és a regenerált HCFC kizárólag azon 
cég által lehetne alkalmazható, mely vissza-
nyerte vagy elrendelte visszanyerését a hűtő- 
és klímaberendezésből. Amint megjelenik az új 

R-22, R-402A, R-402B, R-403B,
R-408A, R-409A, R-409B,...

2010. január 1-jétől: tilos a gyári új 
HCFC-k alkalmazása.

2010. január 1. és 2014. decem-
ber 31. között: kizárólag regenerált 
HCFC-k engedélyezettek a már 
meglévő berendezések karbantar-
tásához és javításához. 

Az érintett termékek 
listája a következő: 

Jogi szabályozás

európai uniós rendelet a Hivatalos Lapban, ha-
ladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket. 

 
További információ a hatályos

 szabályozásról:
 www.climalife.dehon.com

MAGYARORSZÁG

Kételkedés a HCFC-k 2010-ben 
esedékes kivonásával kapcso-
latban

Az erőteljes kommunikáció ellenére a magyar 
szakemberek jó része véli úgy, hogy az R-22 a 
fenti dátum után is hozzáférhető lesz.

Mi lehet a magyarázata ennek a hozzáállás-
nak?

„Az ok elsősorban az, hogy az R-22 esete sok 
hasonlóságot mutat az R-12 ’90-es évek végi 
forgalomból való kivonásával” – magyarázza 
Szalay-Nagy László, a Climalife magyarországi 
leányvállalatának ügyvezetője.

„A betiltás annak idején ugyanis kevés követ-
kezménnyel járt a magyar piacra nézve, a 
„kereskedők” gond nélkül beszerezték a gyári 
új R-12-t az unión kívülről, valamint kevés re-
generált R-12-t is sikerült az Európai Unióból 
beszerezni, ami biztosította a legálisan dol-
gozó cégeknek is berendezéseik további 
működtetését.” 

A HCFC-k esetén azonban más a leosztás!
„Most már Magyarországon nincs késede-
lem a szabályok alkalmazásában az 
uniós országokhoz képest.” A regenerált 
R-22 importálásának lehetősége viszont 
valószínűtlen, hiszen a többi európai or-
szágban is hiány lesz belőle. 

Manapság a meglévő géppark karbantartására 
rendelkezésre álló regenerált R-22 aránya na-
gyon bátor becsléssel is csak 10-15%.  
A szakemberek szkepticizmusának első áldo-
zatai azok az iparágak lehetnek, ahol a hűtés 
elsődleges fontosságú.

Vége a HCFC-knek:
közeleg a végső 
időpont!
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2015. január 1-jétől: a 
HCFC-k alkalmazásának 
teljes tilalma Európában. 



A lefejtő gépnek meg kell felel-
nie az EN 35-421 szabványnak. A 
szabvány alapján összehason-
líthatjuk az egyes berendezések 
teljesítményét és rendeltetését.
Ezeknek a gépeknek a hűtőközeg teljes 
mértékű lefejtését lehetővé kell tenniük 
(általában egy alacsony nyomású presz-
szosztát állítja le a gépet kb. 0,5 bar abszo-
lút nyomásnál). A gépek ciklusvégi önleürítő 
üzemmóddal rendelkeznek (általában ma-
nuális indítással), mely a folyamat végén 
minimalizálja a magában a berendezésben 
maradó hűtőközeg mennyiségét. Nem sza-
bad elfelejtkezni a lefejtő palack szelepének 
elzárásáról a lefejtő berendezés kikapcso-
lása előtt. 
A felhasználónak meg kell győződnie arról, 
hogy a géppel lehetséges-e magas nyomású 
hűtőközeg (pl. R-410A) lefejtése. Nagyon 
magas nyomású hűtőközeg (R-23 és R-
508B) visszanyerésére alkalmas lefejtő gép 
nem létezik. Ilyen esetben magas nyomású 
szivattyút (250 bar) kell alkalmazni. 

A lefejtő palackok jól megha-
tározott próbanyomással rendel-
keznek,  vagyis 33-47 bar a hagyományos vagyis 33-47 bar a hagyományos 
hűtőközegekhez és 250 bar (mint Ohűtőközegekhez és 250 bar (mint O2 vagy  vagy 
N2 palack) a magas nyomású anyagokhoz  palack) a magas nyomású anyagokhoz 
(R-23, R-508B).(R-23, R-508B).  A Climalife-nál 2 típusú pa-A Climalife-nál 2 típusú pa-
lack létezik, lefejtő palack és szervizpalack.lack létezik, lefejtő palack és szervizpalack.
• A lefejtő palackok kiszárítottak és leváku-
umoltak. 
• A szervizpalackok melyek kifejezetten 
javításkor használhatók, kitisztítottak és le-
vákuumoltak, hogy semmiképp se juthasson 
szennyeződés a javított berendezésbe.
Minden palackunk kétfázisú szeleppel ren-
delkezik, hogy a lefejtés bármely módon 
megvalósítható legyen.

Visszanyerés:
kiválasztás, módszerek  
és óvintézkedések
Írta Serge François, a Climalife Alkalmazás-technikai Tanácsadója

A hatályos jogszabályoknak 
való megfelelés érdekében a 
hűtőközegek visszanyerése 
feltétlenül szükségessé vált a 

hűtéssel és klimatizálással foglalkozó euró-
pai vállalatok számára.

Manapság ez az érdek kiemelt fontosságú, 
különös tekintettel az R-22-re, bármekkora 
is legyen a berendezés töltete, illetve bár-
mi is legyen a visszanyerés indoka (kar-
bantartás/javítás, berendezés módosítása, 
közvetítő közegre való átállítás vagy szétsze-
relés az élettartam végén).

A szabályoktól való akármilyen eltérés ese-
tén bármikor megkérdőjelezhető a jogsza-
bályi előírásokat be nem tartó szakember 
minősítése.

A visszanyerés esetén a cégeknek képesített 
személyzetet kell alkalmazniuk. A személy-
zetet ki kell oktatni a lefejtési művelet során 
betartandókról. A cikk ismerteti Önökkel az 
egyes módszereket és a lefejtés során szük-
séges óvintézkedéseket, valamint a beavat-
kozóra és a harmadik személyekre nézve 
felmerülő kockázatokat a visszanyerés egész 
folyamata során. 

Ezt a módszert elsősorban folyadéktartállyal nem 
rendelkező kis berendezések esetén, illetve a nagyobb 

berendezések gőzfázisának visszanyerésekor használjuk, miu-
tán a folyadékot már visszanyertük a rendszerből. 

Nagy hőfejlődés esetén lehetséges a lefejtő palack szelepének összekötése a lefejtő gép 
szívó oldalával egy fl exibilis cső segítségével. Ezzel a beavatkozással lehűthetjük a palackot. 
A felxibilis csőnek rendelkeznie kell elzáróval a gőzelszívás mértékének szabályozásához.

A visszanyerés 
módszerei  

Visszanyerés gőz halmazállapotban:

Dosszié

Mi a jó 
választás? 
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XLT típusú visszanyerő gép
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Pontosan azonosítania kell a lefejtendő 
hűtőközeget, ugyanis a különböző anya-
gok a hőmérséklet függvényében eltérő 
nyomásúak.

Különböző próbanyomású, kétfázisú 
szeleppel és biztonsági szeleppel 
rendelkező palackokat használhat.
33 bar vagy afölött, alacsony nyomású
hűtőközegekhez, mint például az 
R-134a
vagy az R-22,
36 bar vagy afölött, az R-407C, 
R-404A, R-507, R-427A, R-422D, 
R-417A-hoz,
45 bar az R-410A-hoz.

Nagyon magas nyomások esetén a szele-
pek egyfázisúak, ezért feltétlenül igazodni 
kell a töltési együtthatóhoz (további infor-
mációért lépjen kapcsolatba a Climalife-
fal). 

A lefejtő palack töltését minden esetben 
mérlegeléssel kell követni, hogy elkerülhető 
legyen a túltöltés legkisebb kockázata is. 
Mi az eredeti hűtőközeg töltet maximum 
80%-áig való feltöltést írjuk elő. Ha bár-
milyen kételye van, lépjen kapcsolatba a 
Climalife-fal. 
Ezt a kritériumot minden esetben fi gyelem-
be kell venni, ugyanis a lefejtett folyadék 
számottevő mennyiségben tartalmazhat pl. 
olajat, vizet. A halogénezett hűtőközegek 
sűrűsége általában meghaladja az 1,2 - 
1,3-at, míg a víz sűrűsége 1, az olajé pe-
dig fajtájától függően, ásványi olajok ese-
tén 0,8-nál kisebb, míg szintetikus olajok 
esetén 0,9 és 1 között van. 
Fontos tudni, hogy a töltési együtthatót a 
gyári új hűtőközegre számítják ki. 65°C 
fölött minden palack ki van téve a szét-
repedésnek, mely nagyon súlyos követ-
kezményekkel járhat. (Ez a hőmérséklet 
könnyen kialakul például egy tűző napon 

parkoló jármű belsejében).

Mindig ellenőriznie kell a lefejtett mennyi-
séget és legalább évente egyszer a mérleg 
pontosságát. 
A Climalife-nak van egy mérnökség és 
szolgáltató részlege, mely közreműködhet 

Szükséges óvintézkedések

Visszanyerés folyadék halmazállapot-
ban
Ez vagy pneumatikus szivattyúval, vagy hűtőközegekhez 

alkalmazható elektromos szivattyúval, vagy lefejtő géppel 
végezhető folyadék visszanyerési üzemmódban. 

Visszanyerés túlnyomással
Nagy mennyiség esetén ez a leggyorsabb módszer. A 
lefejtő gép beszívja a palackban lévő gőz halmazálla-

potú anyagot, mellyel túlnyomás alá helyezi a folyadéktar-
tály gőzterét. A folyadékra kifejtett nyomás a lefejtő palackba 
nyomja a hűtőközeget a folyadékszelepen keresztül.  
A módszer (push-pull) egyszerű és nagyon hatékony folya-
déktartállyal rendelkező berendezések lefejtése esetén. A 
lefejtő gép indítása előtt meg kell nyitni a levákuumolt lefejtő 
palack folyadékszelepét, így a folyadék a berendezésből a 
lefejtő palackba áramlik mindaddig, amíg a nyomások ki nem 
egyenlítődnek. Amikor beáll az egyensúly, elindíthatjuk a 
lefejtő gépet.
• Állandó hőmérsékletű folyadék gőzfázisának visszanyerése ese-
tén a piacon megtalálható gépek kb. 5kg/óra* teljesítményűek.
• Ugyanennek a folyadéknak folyadékfázisú visszanyerése kb. 50 
kg/óra* teljesítményű.
• A folyadék túlnyomással való lefejtése kb. 250 kg/óra* 
teljesítményű.

(* Az értékek nem hivatalosak és kizárólag tájékoztató jellegűek, a 
pontos értékek természetesen a gyártók dokumentációjában találha-
tók meg).

A környezet védelme fontos. 

  Bármilyen jelentékte-
lennek tűnjön is, az Ön 
közreműködése meggá-
tolja az üvegházhatást 
okozó gázok légkörbe 
jutását.  
A hűtőközegek kezelése 
sosem kockázatmentes, 
ha nem tartjuk be szi-

gorúan szabályokat: legyen módszeres és 
ügyeljen a munkafolyamatok lépéseinek 
és az ajánlások betartására!

Dosszié
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Mérték-
egység

Hűtő
N°1

Hűtő
N°2

Elpárolgási nyomás bar 1,4 1,6
Elpárolgási hőmérséklet °C -25 -23
Kondenzációs nyomás bar 15,3 15,8
Kondenzációs hőmérséklet °C 35 36
Temper® bemenő hőmérséklete °C -16 -16,5
Temper® kilépő hőmérséklete °C -19 -20
Kompresszor áramfelvétele A 55 77
Kompresszió véghőmérséklete °C 59 68
R-422A töltet kg 270 360

A berendezés működési paraméterei

Két használt
folyadékhűtő
átállítása
A Tec Froid cég a beruházás mértékének csökkentése miatt új helyett, két használt, R22-
ről R422A-ra átállított folyadékhűtő beépítését javasolta egy élelmiszeripari gyárban. Egy 
rendhagyó megoldás a megrendelő teljes megelégedésére.

MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR

A végfelhasználó igénye a beru-
házás legalacsonyabb szinten 
tartása mellet egy közvetítő 
közeg – 20°C-ra hűtésével

360 kW hűtőteljesítmény elérése volt. 
Az ipari hűtésre szakosodott Tec Froid 
cég ügyvezetője, Yannick Le Priellec 
szembesülve ezzel a problémával a
Climalife-fal lépett kapcsolatba és annak 
gyakorlati tapasztalatára támaszkodva 
2 darab használt, R-22-vel működő hűtő 
újra használatba vételét javasolta. 
Mindkét használt R-22-vel működő hűtő 
két darab hermetikus, dugattyús TRANE 
kompresszorból és direkt elpárolgásos 
csőköteges hőcserélőből áll. Egy szintén 

használt evaporatív és két új vízhűtéses kon-
denzátor egészíti ki a berendezést. Ez utóbbi 
kettő 400 kW energia visszanyeréséhez volt 
szükséges. A gyári új HCFC-k 2010. január 
1-jei betiltásával az R-22 problémája megol-
dásra várt.

Milyen helyettesítő anyagra kellene átállí-
tani a két hűtőt? A feladatkiírást fi gyelembe 
véve a Tec Froid választása a Climalife által 
forgalmazott Temper® - 30°C közvetítő kö-
zegre esett, termodinamikai tulajdonságai 
miatt (kedvező fajhő, alacsony viszkozitás és 
kompatibilitás a rendszert alkotó anyagokkal). 
Ami a helyettesítő hűtőközeget illeti, a Tec 
Froid és Pierre-Emmanuel Danet, a Clima-
life műszaki tanácsadója által párhuzamo-
san végzett termodinamikai számítások 
alapján az R-422A-ra esett a választás.
Az R-422A-nak előnye többek közt, hogy a 
felvett energia közel azonos az R-22-éhez és 
kisebb, mint az R-404A-ra vagy az R-507-ra 
vonatkozó érték, így az elektromos beren-
dezések módosítására nem volt szükség.

Az elméleti számítások - 24 °C-os elpárol-
gási és a Temper - 20 °C-os előremenő 
hőmérséklete esetén az R-22-höz képest 
10-15%-os teljesítmény-veszteséget jeleztek 
előre. A vizsgálatok alapján a berendezés 
megfelelő működése érdekében több kom-
ponens módosítására volt szükség: 
• nyomóoldali folyadékcsövek 
cseréje 
• az expanziós szelepek R404A-
hoz alkalmazhatóra való cseréje, 
mely jobban megfelel az R-422A 
karakterisztikájának
• ásványi olaj helyettesítése po-
liolészter olajjal (POE) az olaj 
visszahordás elősegítése és a 
csőköteges hőcserélő hőátadási 
együtthatójának javítása érdeké-
ben

• különböző tömítések POE olajokkal kompa-
tibilisre történő helyettesítése.

A fenti konfi guráció valóságos pénzügyi 
ütőkártya volt a végfelhasználó számára, 
és lehetővé tette a TEC FROID cégnek a 
műszaki előírásoknak történő megfele-
lést.

A hűtők beüzemelése zökkenőmentesen 
zajlott, ugyanúgy, mint egy R-404A-val vagy 
R-507-tel működő berendezés esetén, azzal 
a különbséggel, hogy itt egy alacsonyabb 
GWP értékkel rendelkező, a környezetet 
jobban kímélő helyettesítő hűtőközeg került 
alkalmazásra.

A Temper® hőcserélőkben mért hőmérsékletei 
megfelelnek az eredetileg tervezettnek és az 
új gyártási folyamat eredményei is tökéle-
tes összhangban vannak az eredeti elméleti 
számításokkal.
 
Ez a rendhagyó átállítási megoldás a meg-
rendelő teljes megelégedésére szolgált.

Cég: TEC FROID
Tevékenység: ipari hűtés
Helység: Queven (56) -
Franciaország
Alapítás éve: 2002.
Alkalmazottak száma: 6 

A Tec Froid technikusa szabályozza a berendezést



Esettanulmányok

1,2 MW-os folyadékhűtő agregát 
átállítása a párizsi Opéra
negyedben
Az R-22 2010-től várható hiánya miatti kockázatot szem előtt tartva a Parabis Froid Indus-
triel tájékoztatta ügyfelét a veszélyről és javaslatot tett a 10 000 m² területű irodaépületet 
kiszolgáló folyadékhűtő agregát 3 lépésben történő átállítására R-427A hűtőközeggel. 
Ez a gördülékenyen kivitelezett átállítás illeszkedik az Icade Eurogem környezetvédelmi 
politikájához.

Az Icade Eurogem Facility Mana-
gement részlege felügyeli a pári-
zsi rue d’Antin 66-os szám alatt 
található Antin Opéra irodaházat. 

Bakkti úr, az ingatlanért felelős vezető a 
jövőre gondolva környezetvédelmi politikájá-
nak szemszögéből, kapcsolatba lépett a 
Parabis Froid Industriel céggel az ingatlan 
komfort berendezéseit ellátó folyadékhűtő 
átállítása miatt. 

A Climaveneta gyártmányú folyadékhűtő 
három hűtőkörből tevődik össze, melyek min-
degyike 400 kW hűtőteljesítményű 8 hengeres 
Refcomp dugattyús kompresszort tartalmaz, 
vagyis összesen 1,2 MW teljesítményű. 

2008. elején a Parabis Froid Industriel-t 
képviselő Aubéri Lecat úr gondolva az ügy-
felét az R-22 hiánya miatt érintő kockázatra, 
három lépésben megvalósuló átállítást ja-
vasolt, hogy ne okozzanak kényelmetlensé-
get az ingatlan használóinak és egyúttal a 
retrofi t költségeit időben elosszák. Az Icade 
Eurogem elfogadta a javaslatot. „A mielőbbi 
cselekvés csökkenti a berendezés szivár-
gása esetén jelentkező kockázatokat” – 
hangsúlyozza Bakkti úr.

Az első átállításra 2008. szeptemberében 
került sor a 3-as rendszerben, a másodikra 
2009. júniusában, az utolsót pedig 2010. ele-
jére irányozták elő. Ismerjük meg a retrofi t 
folyamatát!

Cég: PARABIS FROID INDUSTRIEL
Tevékenység: Ipari hűtés
és klimatizálás
Helység: La Courneuve (93) -
Franciaország
Alapítás éve: 1974.
Alkalmazottak száma: 6

Joël Poiret, a Parabis szakem-
bere kiiktatta a berendezést és 
lefejtő palackokba nyerte vissza 

az R-22 töltetet. Ezután leürítették, majd 
szétszerelték a kompresszort a mechanikus 
átvizsgálás érdekében (az elhasználódott 
alkatrészek, szelepek, rugók és az azonosí-
tott neoprén tömítések cserére kerültek). A 4 
db szárítószűrő betétet cserélték és 20 liter
MOBIL EAL Arctic 68 poliolészter olajjal töltöt-
ték fel a kompresszort, majd levákuumolták a 
berendezést. Annak érdekében, hogy a rend-
szerben az ásványi olaj maradványa a lehető 
legkevesebb legyen, az 52 kg R-22-t vissza-
töltötték a berendezésbe 24-30 üzemórára. 

Ismét rögzítették a hőmérséklet- 
és nyomásértékeket. A beren-
dezést ismét kiktatták, visszanyer-

ték az R-22-t a lefejtő palackokba és lemérték 
a mennyiségét. Az R-22-t megfelelően kitöltött 
„Sz” Jegy kíséretében a Climalife-hoz küldték 
hulladékkezelésre. A kompresszor olajat újra 
cserélték és ismét lecserélték a szárítószűrők 
betéteit. A vákuumolást követően R-427A 
helyettesítő hűtőközeggel töltötték fel a beren-
dezést a névleges töltőtömeg 95%-ig, mely 
ez esetben 50 kg-ra adódott. A berendezés 
újból működőképessé vált, csak az expanziós 
szelepet kellett beállítani. Aprólékos szivárgás-
vizsgálat biztosította a berendezés optimális 
gáztömörségét; a gépre a hatályos jogszabályok 
által előírt címkét ragasztottak, majd ismét rög-
zítették a hőmérséklet- és nyomásértékeket az 
eredeti adatokkal való összehasonlításhoz.

Átállítási
folyamat
4 ütemben:  

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

A Parabis Froid Industriel teljes 
mértékben felmérte a beren-
dezést a teljesítmények megha-

tározása érdekében, majd olajvizsgálatot 
végeztetett. Aubéri Lecat úr ennek fontos-
ságát hangsúlyozza: „Mindig elmagyarázom 
ügyfeleimnek, hogy az olajminta nélkülözhe-
tetlen, ez tárja fel számunkra, hogy a beren-
dezés jó állapotban van-e – olyan ez, mint 
egy műtét előtti vérvétel”. Ezzel egyidejűleg 
alapos szivárgáskeresés zajlott, mely alapján 
az esetleges hibák javításra kerülhettek.  Eb-
ben a stádiumban minden adatot továbbítot-
tak a Climalife-nak, hogy a legmegfelelőbb 
hűtőközeg kiválasztása érdekében elvé-
gezhessék a rendszer termodinamikai mo-
dellezését. A választás az R-427A-ra esett 

A rendszer adattáblája

A folyadékhűtő agregát
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Pár napos működés után ismét 
mintát vettek az olajból és meg-
vizsgáltatták Climalife-fal. A vizs-

gálattal megállapítható az eredeti olaj marad-
ványának mennyisége a retrofi t után. Aubéri 
Lecat számára „ez az utolsó lépés, mely 
alapján eldönthető, hogy minden rendben 
működik-e, vagy szükség van-e újabb olaj-
cserére”. 

Végeredményben az átállítás valódi si-
ker, mind a munkafolyamatok, mind 
az elért teljesítmények tekintetében. A 
hűtőteljesítmény-veszteség megközelíti az
elméleti számítások által előre jelzettet. 
Az  1%-os különbség a közvetítő közeg 
hőmérsékletei miatt adódott, melyek az R-
427A esetén alacsonyabbak, mint az R-22-
én. Lásd a táblázatot.

A berendezés működési paraméterei

Esettanulmányok

Elméleti számítások Helyszíni adatok

Mérték-
egység R-22 R-427A R-22 R-427A

Átlagos elpárolgási nyomás bar 4,4 4,3 4,8 4,4
Átlagos elpárolgási hőmérséklet °C -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
Átlagos kondenzációs nyomás bar 15,3 15,9 15,3 16,3
Átlagos kondenzációs hőmérséklet °C 40 40 40 40
Kompresszió véghőmérséklet °C 75,2 65,7 76 56,7
Hűtőteljesítmény kW 354 326 358 326
Kompressziós teljesítmény kW 80,1 78,8 65 60
Kondenzációs teljesítmény kW 434 406 439 406

Közvetítő közeg (víz) hőmérsékletek °C 10,5/9,6 9,3/8,2

Teljesítményveszteség % - 7,9 - 9

Hűtőközeg töltet kg 52 50

R-422D-re 
átállított
VRV rendszer 
egy Kensington-i szállodában
A magas komfortszintet és alacsonyabb energiafelhasználást biztosító Daikin VRV 
rendszer a szálloda nyolc szobáját klimatizálja.  

SZÁLLODAIPAR

A Temperature Control előtt álló 
feladat egy olyan megoldás 
kialakítása volt, mely az R-22 
kivonásával tisztában lévő 

szállodalánc környezetvédelmi politikájába 
illeszkedik, miközben fenntartja az ügyfelek 
által megszokott komfortszintet és a beavat-
kozás a lehető legrövidebb leállási időt veszi 
igénybe.

A választás az R-422D (DuPont Isceon 
MO29) hűtőközegre esett, melyet az IDS 
Climalife Refrigeration, a Dehon Group ang-
liai leányvállalata szállított. A Temperature 
Control elsődlegesen az R-22-t tartalmazó 
berendezés működési állapotát mérte fel egy 
hordozható számítógéphez csatlakoztatott 
Daikin VRV ellenőrzési rendszerrel annak ér-
dekében, hogy később összehasonlíthassa 
ezeket az adatokat az átállítás utániakkal. 
Neil Roberts, a DuPont szakembere eköz-
ben a Climacheck rendszerrel elemezte az 
adatokat. Egy hetes információgyűjtés után a 

szerelő lecserélte a hűtőközeget. Ez esetben 
megtartották az eredeti ásványi olajat és a 
berendezés egyéb összetevőit is. 
A hűtőközegcsere nem tartott tovább egy 
napnál. Az R-22-t visszanyerték és lemérték. 
Az EN 378 szabványnak megfelelően száraz 
nitrogénnel tömörségi nyomáspróbát végez-
tek. Ezt követően levákuumolták a rendszert, 
hogy a nedvességet teljes mértékben eltávo-
lítsák, majd az R-22-éval megegyező tömegű 
R-422D hűtőközeget töltöttek a rendszerbe.  
A berendezést 15 napig megfi gyelés alatt 
tartották, ez alatt információkat gyűjtöttek 
és elemeztek. A rendszer ugyanolyan jól 
működik az R-422D-vel, mint korábban az 
R-22-vel.  Az energiafogyasztás eredményeit 
összehasonlítva megállapítást nyert, hogy 
az R-422D fűtési üzemmódban 7%-kal csök-
kentette az energiaszámlát (az adatgyűjtés a 
téli időszakban történt). Az átállítás óta sem-
milyen panasz nem érkezett az ügyféltől a 
komfortra vonatkozóan. Egy másik célkitűzést 
is sikerült megvalósítani, nevezetesen a be-
rendezés tökéletes működési állapotában 

történő megőrzését, elkerülve jelentős beru-
házással járó új felszerelés beszerzését. Egy 
berendezés élettartamának növelésével az 
ügyfél a modernizálási terveihez illeszkedő 
helyettesítési programot készíthet. 
Ezáltal az új berendezésekbe történő beru-
házás választása nem kompromisszumon, 
hanem a környezetvédelmi politikának való 
megfelelésen alapul.

NB : A nem túl bonyolult és viszonylag rövid 
csővezetékkel rendelkező VRV rendszerek 
esetén – úgy, mint jelen helyzetben is, – le-
hetséges az ásványi olaj megőrzése. Figye-
lem! Ez a módszer nem alkalmazható minden 
berendezés esetén és mindenképp szüksé-
ges az átállítandó rendszer konfi gurációjára 
fókuszáló előzetes elemzés.

Cég: Temperature Control Ltd.
Tevékenység: Hűtés- és klímatechnika
Helység: Manchester – Egyesült Királyság
Alapítás éve: 1926.
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Eljárások

Hűtőközegek visszanyerése, regenerálás
megoldások és kiegészítő szolgáltatások

A hűtőközegek körforgása: a gyűjtésétől a regeneráláson keres

Mit értünk visszanyerésen, recikláláson 
vagy regeneráláson?

”Visszanyerés”: a készülékekből, berende-
zésekből vagy tartályokból – használatuk 
vagy javításuk során – hűtőközeg lefejtése, 
gyűjtése és tárolása ártalmatlanítás előtt.

”Reciklálás”: a visszanyert hűtőközeg azon-
nali, helyszíni újrafelhasználása előtisztítást 
követően.

”Regenerálás”: a hűtőközeg (szabályozott
anyag) kezelése, melyet abból a célból nyer-
nek vissza, hogy tekintettel a későbbi felhasz-
nálási területre, a gyári friss anyaggal
megegyező tulajdonságú anyagot hozzanak
létre.

Vegyük az R-22-es példáját.
A hűtő- és klímatechnikai rendszerekből az 
e célra rendszeresített zöld palackokba visz-
szanyert R-22 közeget kezelés céljából telep-
helyeinkre juttatják. 
A visszanyert hűtőközeget tartalmazó palac-
kok átvételekor munkatársunk azonosítja a 
visszavitt anyagot a palackjainkon található 
kitöltött címke alapján (Franciaországban 
pl.: Hulladék nyomon követési lap és un.
Bristol címke), majd továbbítja ezeket a do-
kumentumokat a nyomon követésért felelős 
szervezeti egységnek. Ezt követően a palac-
kokat átviszik a regenerálási műhelybe (1. 
kép). 
Először lemérik az R-22-t tartalmazó palac-
kot (2. kép), majd az összetétel vizsgálata 
alapján döntenek az anyag regenerálha-
tóságáról (3. kép). 
Az említett első két lépés azt is lehetővé te-
szi, hogy meggyőződjünk arról, hogy az ügy-

fél által közölt információk megfelelnek-e a 
valóságnak.
Ha az elemzett R-22 tisztasága a 95%-ot elé-
ri, akkor regenerálható és a palack tartalmát 
egy tartályba töltjük át, hogy (4-8 tonnás ada-
gokban) megkezdődhessen a regenerálás (4. 
kép). Amennyiben az R-22 tisztasága 95%-nál 
alacsonyabb vagy az anyag túlzottan szen-
nyezett (például más hűtőközegekkel ösz-

A Climalife szemlélete: tapasztalt szakemberekből álló csa
az Ön igényeinek megfelelően meghatározza és irányíts

A Dehon Group 1980-ban, 
úttörőként kezdte meg a 
hűtőközegek visszanyerésé-
vel és regenerálásával kap-

csolatos fejlesztéseket a franciaországi Bry 
sur Marne-ban.

1990-ben a folyamatot gépesítették és kiter-
jesztették a többi telephelyre is. Manapság a 
hűtőközegek terén szerzett szakértelmünk-
nek és a birtokunkban lévő know-how-nak 
köszönhetően a Climalife valamennyi olyan 
európai országban kínálja e szolgáltatásait, 
ahol a márka jelen van: Franciaországban, 
az Egyesült Királyságban, Spanyolország-
ban, Olaszországban, Belgiumban, Hollan-
diában, Németországban, Magyarországon, 
Svájcban és Svédországban.
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Helyszíni vizsgálat:
• termék meghatározása és mérése
• helyszín megközelíthetősége 
• megelőzési terv / kockázatelemzés
• segítség a feladatkiírás elkészítésében

A berendezések kiürítése:
• eszközök (szivattyúk, fl exibilisek, palackok)
• szakképzett munkaerő

A berendezés tisztítása / kezelése:
• mechanikus vagy vegyi úton

Hulladékkezelés:
• adminisztratív és jogszabályi nyomon követés (követhetőség)
• gyűjtés (palackok rendelkezésre bocsátása, logisztikai segítsé
• analízis (a termék azonosítása laboratóriumaink által)
• értékteremtés (reciklálás és regenerálás)
• ártalmatlanítás (a terméktől függően megfelelő alvállalkozás 
igénybevételével).
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sa, megsemmisítése: 
k

sztül az ismételt forgalomba hozatalig

Visszanyerés: 
Megújult folyamat a jobb 
követhetőség érdekében
A Climalife Belgium több, mint 20 éve kínál teljes körű szolgáltatást a hűtő-
közegek visszanyerésére és szigorúan betartja a régióban hatályos jogsza-

bályi előírásokat. Az efféle hulladékokat a Saint-Niklaas-i üzembe szállítják, ahol labora-
tóriumi analízis segítségével döntik el sorsukat: újrahasznosítás vagy megsemmisítés.
Nemrég továbbfejlesztették az adminisztrációs folyamatot annak érdekében, hogy az a 
követhetőség tekintetében még jobban megfeleljen az ügyfelek igényeinek.
Így június 1. óta az ügyfeleknek minden egyes hulladékelszállítási kérelem esetén egy rész-
letes ún. Hulladékelszállítási Kérelem formanyomtatványt kell kitölteniük. Ez a dokumentum 
tartalmazza a hulladékok megfelelő nyomon követéséhez szükséges információkat és a nél-
külözhetetlen szállítási dokumentumok előkészítésének alapjául szolgál. A palackokon és a 
hordókon egy azonosító űrlap található, melyen az ügyfelek megjelölik a hulladék származási 
helyét. A különböző dokumentumok alapján összegyűjtött adatok képezik a végső dokumen-
tum alapját, mely nélkülözhetetlen az ügyfelek hűtőközeg-könyveléséhez, hiszen a visszanye-
rési tanúsítvány igazolja, hogy az általuk visszanyert hulladékok elérték végső rendeltetési 
helyüket.

A formanyomtatványon mostantól a dokumentum hitelességét tanúsító egyéni holo-
gram lesz, mellyel elkerülhető, hogy a forgalomban illegális másolatok keringjenek.

Eljárások

BELGIUM

szekeveredett) a termék kezelésére nem ke-
rül sor, hanem közvetlenül megsemmisítésre 
küldjük; ugyanis a regenerálás a hűtőközeg 
tisztaságára nincs hatással. 
Az egyes adagok kezelése lehetővé teszi (5. 
kép):
- nem kondenzálódó gázok eltávolítását,
- szilárd maradványok kiszűrését,
- a szennyeződések elkülönítését,
- valamint a hűtőközeg szárítását.

A kezelt R-22-t raktározása előtt újra elemzés-
nek vetjük alá. A regenerált R-22-t tartalmazó 
állomáson mintát veszünk (6. kép), majd a 
Climalife laboratóriumában megvizsgáljuk a 
hűtőközeg tisztaságát és összetételét gázkro-
matográffal, nedvességtartalmát
Karl Fischer-módszerrel, nem kondenzálódó 
gáztartalmát vegyi elemzéssel.

Ha az analízisek során (7. kép) az R-22 
az előírt minőségi követelmények szerint 
megfelelőnek bizonyul, akkor tartályba töltjük 
(8. kép), majd palackozás után R-22T néven 
forgalomba hozzuk (a Climalife-nál ez az el-
nevezése a regenerált R-22-nek).

Amennyiben nem ez a helyzet, akkor újra 
kezeljük, hogy elérje a minőségi követelmé-
nyeket.

apat áll az Ön szolgálatára, hogy
sa a beavatkozások együttesét
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A berendezés újratöltése:
• új vagy regenerált hűtőközeg átfejtése



Termékek

A jövő hűtőközegeinek fejlesztése
A Honeywell alacsony üvegházhatású, 4. generációs hűtőközegeket fejleszt.

Yves Desuter, a hűtőközegek európai Senior Account & Marketing Managere felvázolja a jövő e hűtőközegeinek kutatás-fejlesztése 
során megtett lépéseket:
« Az Európai Unió üvegházhatású gázok alkalmazásának csökkentését célzó jogalkotásának (MAC irányelv és F-Gáz rendelet) következté-
ben a Honeywell különböző 4. generációs gázokat fejlesztett ki: a hidrofl uroolefi neket (HFO). 
Az első fejlesztés a gépjárműiparban alkalmazott R-134a helyettesítését tűzte ki célul, melynek eredménye a HFO-1234yf. AZ R-134a-t ha-
bosító anyagként is használják hőszigetelő termékekben és hajtógázként bizonyos aeroszolokban, ahol a HFO-1234ze fogja helyettesíteni. 
E két gáz GWP-jének (Global Warming Potential – Globális Felmelegedési Potenciál) értéke 4, illetve 6. A különböző jogszabályi rendelkezé-
sek célkitűzéseivel összhangban a termékek lehetővé teszik a velük töltött berendezések energiahatékonyságának fokozását.

A HFO-1234yf és a HFO-1234ze az R-134a közvetlen helyettesítői a célzott területen. 

A HFO-1234yf-t már több éve tesztelik a gépjárműiparban. Segítségével a légkondicionálási egységek bármely klímában működnek, ezért az SAE 
– Society of Automotive Engineers (Gépjárműmérnökök Társasága) állásfoglalása szerint ez a legmegfelelőbb és a legbiztosabb megoldás.
A Honeywell által 2007. óta forgalmazott HFO-1234ze az R-134a-hoz hasonló kémiai tulajdonságokkal bír és lehetővé teszi, hogy az egykomponensű 
habok megőrizzék fl exibilitásukat és szilárdságukat.

A HFO-1234yf és a HFO-1234ze összetétele lehetővé teszi, hogy később az R-134a-t más típusú berendezésekben is helyettesíthessük, 
mint például a kereskedelmi és az ipari hűtés területén. 
A Honeywell jelenleg ezen a fejlesztésen és a HFO termékskálájának szélesítésén dolgozik annak érdekében, hogy a hűtés- és klimatech-
nika szakembereinek minden igényét kielégíthesse.
A Climalife számos európai országban kulcsfontosságú partnerünk, ezért rendszeresen értesítjük a 4. generációs hűtőközegekkel kapcso-
latos kutatásaink eredményeiről és a jövőben legfőbb kapcsolattartónk lesz a környezetvédelmet, az energiahatékonyságot és a legjobb 
hatásfok elérését szem előtt tartó különböző európai iparágak szolgálatában.

Berendezéscímke – nélkülözhetetlen rendszere 
számára!
Az új berendezéscímke megfelel a jogszabályi követelményeknek, mely eltávolíthatatlan 
jelzés elhelyezését írja elő a hűtőközeget tartalmazó berendezéseken (Franciaországban,
2 kg töltet fölött). 
A berendezések szervizelésének megkönnyítése érdekében pontosan fel kell tüntetni a 
hűtőközeg típusát és a töltőtömeget kilogrammban, valamint az olaj típusát és mennyiségét.
Egy rubrika a karbantartó cég nevének és telefonszámának részére van fenntartva.
A címke két részből áll: A tulajdonképpeni címkéből, mely az információkat tartalmazza. 
Hátoldalán erős ragasztóréteg található, az eltávolítás kockázatának kiküszöbölésére. Egy 
különleges UV-védelemmel ellátott védőfóliából, mely a címkére ragasztva biztosítja, hogy 
az információkat ne lehessen módosítani vagy törölni. Alkoholos fi lctoll alkalmazását ajánljuk. 
25 címkét tartalmazó tekercsben kapható, 2 nyelven – franciául és németül – Franciaország, 
Németország, Svájc és Belgium számára. Egyéb országokban, ahol a Climalife jelen van, más 
megoldásokat kínálunk..

A Climalife Európában R-22T néven forgalmazza a regenerált R-22-t. Specifi kációja sze-
rint az R-22T-nek az ARI szabványban előírtnál szigorúbb, nevezetesen legalább 95%-os 
tisztaságot garantálunk. Az R-22T minőségének biztosítása érdekében az analízisekre 
minden esetben saját Climalife laboratóriumunkban kerül sor a regenerálási folyamat 
közben és végén. 
Az R-22T rendelkezésre áll kis palackban éppúgy, mint konténerben vagy tartályban. A Clima-
life vállalja egyrészt  R-22-jének megrendelésre történő kezelését és igény szerinti kipalacko-
zását, másrészt lehetőséget biztosít az Ön R-22T-jének telephelyeinken történő raktározására. 
Ebben az esetben raktározási szerződést kötünk ügyfeleinkkel.
A szolgáltatásainkért felelős csapatunk az Ön rendelkezésére áll bármilyen különleges 
igény esetén (helyszíni visszanyerés, berendezés töltése, stb.).
Ha további információt szeretne arról, milyen feltételekkel veheti igénybe ajánlatunkat, kérjük, 
lépjen kapcsolatba a Climalife kereskedelmi képviselőjével.

Fedezze fel az R-22T-t, a Climalife
regenerált termékét
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Evénements

Cool & Comfort Happening Kiállítás

A hűtés, légkondicionálás, szellőzés és 
hőszivattyú-technológia szektor szakmai 
rendezvénye 2009. október 22. és 23. között 
Nekkerhal Mechelenben nyitja meg kapuit. 
A Climalife csapata az 1-es csarnok 071 
standján fogadja Önt, hogy bemutathassa 
az R-22 helyettesítésére szolgáló megoldá-
sokat és a legfrissebb újdonságokat.

20. Y-Szimpózium 

November 11-én, Yverdon-les-Bains-ben 
kerül megrendezésre a Hűtés Szimpózium 
az ASF (Svájci Hűtős Egyesület) francia 
nyelvű részlegének szervezésében. A Pro-
chimac Climalife partnerként vesz részt ezen 
a napon, mely Svájc francia nyelvű részének 
hűtős szakembereit célozza.

Honeywell-Climalife Szimpózium „Végső 
visszaszámlálás: az R-22 helyettesítésére 
szolgáló megoldások”
Budaörs, 2009. szeptember 3-án. A felirat-
kozáshoz lépjen kapcsolatba a Climalife 
kereskedelmi képviselőjével!

A Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások 
Szövetsége (HKVSZ) 2009. november 4-6. 
között rendezi meg-a Szervízkonferenciát,  
helyszín: Hotel Ezüstpart, 8600 Balaton-szé-
plak, Liszt Ferenc sétány 2-4.

Események

Climalife Contact: kiadó a Climalife, Dehon Group.
26, av. du Petit Parc - FR - 94683 Vincennes Cedex 
Tél. : + 33 1 43 98 75 00 - Fax : + 33 1 43 98 21 51

• Felelős kiadó : Pierre-Etienne Dehon 
• Főszerkesztő : Delphine Martin / E-mail : dmartin@
climalife.dehon.com 
• Szerkesztő : Christine Rampelbergh, Emilie Kugener 
• Tervezés, kivitelezés : Elao

• Leányvállalatok : • Franciaország : dehon service 
SA (Direction et services) - contact@climalife.dehon.
com • Belgium-Luxemburg : dehon service belgium 
- dehonservice.be@climalife.dehon.com • Hollandia : 
dehon service nederland - dehon.nl@climalife.dehon.
com • Németország : dkf -infodkf@dehon.com • 
Magyarország : frigogáz kft - frigogaz@dehon.com • 
Spanyolország : friogas - administracion@friogas.es 
• Egyesült Királyság : IDS Refrigeration Ltd - mar-
keting@idsrefrigeration.co.uk • Svájc : prochimac - 
secretariat@prochimac.ch • Olaszország : dehon  

service italia - eusebio.greppi@climalife.dehon.com 
• Skandinávia : dehon nordic service - k.nilsson@de-
hon.se • Oroszország : Climalife Moscow - aageev@
climalife.com • Export : galco - info@galco.be
• Képek : Climalife, Pyc Edition, Tec Froid, Ritchie, 
Fotolia n°11132436, n° 830324, n°513555, IS-
tock4862659.

A cikkek részleges vagy teljes átvételekor jelölni kell: 
«forrás: Climalife Contact» - ISSN 1263-5545

A “Magyar Épületgépészek Napja” kiállítás 
2009. december 3-4. között kerül megren-
dezésre a Budapesti Műszaki Egyetemen 
(BME). 

Installatie Vakbeurs Hardenberg
A Climalife csapata a 4-es csarnok 453-as 
standján lesz megtalálható 2009. szeptem-
ber 8. és 10. között a hardenbergi épületgé-
pészeti szakkiállításon. 

Energies Froid Kiállítás

A termodinamikai és a hűtésszakma re-
gionális kiállításának színterei:  
- Rennes:  2009. szeptember 30-án és 
október  1-jén.
- Bordeaux : 2009. november 25-26-án.

A rendezvényen megismerkedhet a jogsza-
bályi változásokkal és termékeinkkel kapcso-
latos újdonságainkkal: 
- Frionett® új termékskála,
- a regenerált R-22T és a kiegészítő szolgál-
tatások, 
- közvetítő közegek választéka, 
- az új Thermonett® termékskála.
Igényelje ingyenes meghívóját a Climalife 
kereskedelmi képviseleténél!

Interclima

Az „Interclima+elec” energiahatékonysági 
kiállítás 2010. február 9-12. között kerül
megrendezésre a Porte de Versailles-nál.
Keresse a Climalife csapatát a 3-as csar-
nok F92 standján!

La Mostra Convegno 
A Climalife jelen lesz a 2010. március 23-27. 
között Fiera Milano-ban megrendezett 
Mostra Convegno-n, mely a fűtés-, hűtés- és 
klimatechnika kulcsfontosságú nemzetközi 
kiállítása.

AHR Expo 
A Galco Climalife részt vesz az AHR Expo 
2010-en, a HVAC&R világkiállításon és 
vásáron 2010. január 25-27. között a fl oridai 
Orlando-ban (USA).

Bővebb információ: 
www.climalife.dehon.com

A 2007-es Hőszivattyú szimpózium és 
a 2008-as Chillventa keretében megva-
lósult „Industrial Heat Pompe Village” 
sikerét követően a NürnbergMesse 2009. 
szeptember 9. és 10. között a hőszivattyú-
technológiának szentelt közös párbeszédnek 
nyújt platformot.

Belgium

Svájc

Magyarország

Hollandia

Franciaország

Olaszország

Németország

Egyesült Államok

Határidőnaplójába!
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Nálunk biztosan megtalálja az Ön 
számára megfelelõ megoldást!
Hûtõközegek teljes termékskálája és számos kiegészítõ 
szolgáltatás: 

• Termodinamikai modellezés
• Hõtechnikai berendezések ürítése – feltöltése
• Külsõ és belsõ tisztítás
• Hûtõközegek visszanyerése
• Laboranalízisek
• Értékteremtés: regenerálás – ártalmatlanítás

Climalife - Groupe DEHON
Frigogáz Kft - H-2040 Budaörs, Rét u. 2
Tel: +36 23 431 660 - Fax: +36 23 431 661

www.climalife.dehon.com

2010. január 1.: A HCFC-k vége (R-22)


