
Új A2L hűtőközegek :
válassza a nyugodt 
megoldást! ÚTMUTATÓ 

a legjobb gyakorlathoz 



Az új A2L (enyhén tűzveszélyes) hűtőközegek számos alkalmazási
területen használhatók, ahol korábban a HFC / HCFC közegeket 
részesítettek előnyben, valamennyi vonatkozó jogszabály és 
tűzvédelmi javaslat betartásával.

Kontextus

Az európai rendelkezések bizonyos alkalmazási
területeken már most is, és a jövőre nézve is rendkívül 
alacsony GWP-jű hűtőközegek használatát írják elő.

Az új követelmények teljesítéséhez
a hűtőközegek gyártói új HFO molekulá-
kat fejlesztettek ki, melyekkel akár 1-nél 
alacsonyabb globális felmelegedési 
potenciál is elérhető. Azonban minél 
alacsonyabb a GWP, annál inkább nő a 
gyúlékonyság.

Éppen ezért fontos volt megtalálni a 
középutat a GWP és a gyúlékonyság 
között, hogy a megoldások megfe-
leljenek a szakma igényeinek, a kör-
nyezetvédelmi szempontoknak és a 
teljesítménnyel kapcsolatos elvárasok-
nak is.

A2L osztályozás: 
biztonság és gyúlékonyság
A hűtőközegek biztonsági besorolása az amerikai 
ASHREA 34 szabvány által is átvett nemzetközi ISO 817 
szabvány szerint történik, számításba véve toxicitásukat 
és tűzveszélyességüket.

A betűk a toxicitási szintet jelzik: 
A = Alacsony toxicitású hűtőközeg
B = Magas toxicitású hűtőközeg

A számok a tűzveszélyességi 
szintet jelzik : 
1 = Nem tűzveszélyes
2L = Enyhén tűzveszélyes
2 = Tűzveszélyes
3 = Fokozottan tűzveszélyes

Fő paraméterek, amelyek jellemzik a 
hűtőközeg tűzveszélyességi fokát:
- a gyulladási koncentráció alsó (LFL) és felső határa (UFL)
- az égési sebesség (BV)
- a minimális gyulladási energia (MIE)
- az égéshő (HOC)
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Alkalmazandó szabványok
a berendezések biztonsága érdekében

A hűtő- és klímaberendezések a termékekre vonatkozó biztonságtechnikai szabvány figyelembe vételével készülnek (pl.: a 
háztartási hűtőszekrényekre vonatkozó EN 60335-2-24 szabvány). Amennyiben az új A2L osztályozást még nem foglalták 
bele ebbe a szabványba, akkor a központokra vonatkozó szabványt kell figyelembe venni. A jelenleg érvényes európai szab-
vány az EN 378:2016. Ez nem vonatkozik a hatályba lépése előtt készült rendszerekre, de vonatkozik a kiadása után elvég-
zett módosításokra illetve bővítésekre, vagy arra az esetre, amikor egy berendezést egy másik telephelyre szállítanak, és 
ott használják. Ugyancsak megengedett az EU-ban kockázatértékelés alkalmazása az erre a célra hitelesített szervezetek 
bevonásával.

* IPPC5 - ** LFL = Alsó gyulladási koncentráció - *** VLE = Expozíciós határérték (ATEL/ODL)
(1) Az ISO 13043 csak az R-134a, az R-744 és az R-1234yf hűtőközegekre terjed ki, minden más alternatíva kívül esik e határokon. Az ISO 5149 1 és ISO 5149 2 szabványok kifejezetten kizárják a 
mobil légkondicionálót (MAC). (2) 30 °C alatt nem gyúlékony 
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Alkalmazások
Termékbiztonsági 
szabványok

EN 378-as 
szabvány

Hűtőközeg GWP* LFL kg/m3** LFL %** VLE*** PED

Kereskedelmi hűtés/
Ipari hűtés

EN 60335-2-89 x

R-455A (Solstice® L40X)
R-454A (OpteonTM XL40)
R-454C (OpteonTM XL20)
R-1234ze (Solstice® ze)

146
239
146
< 1

0,431
0,278
0,293
0,303(2)

11,8
8
7,7
6,5(2)

0,414
0,461
0,371
0,28

1. csoport 
1. csoport 
1. csoport 
2. csoport 

Háztartási hűtés EN 60335-2-24 x R-1234yf (Solstice® yf) < 1 0,289 6,2 0,47 1. csoport

Folyadékhűtők EN 60335-2-40 x R-1234ze (Solstice® ze) < 1 0,303(2)                            6,5(2) 0,28 2. csoport

Helyhez kötött 
klímaberendezések

EN 60335-2-40 x

R-32
R-452B (Solstice® L41y)
R-454B (OpteonTM XL41)
R-1234yf (Solstice® yf)
R-1234ze (Solstice® ze)

677
675
466
< 1
< 1

0,307
0,31
0,278
0,289
0,303(2)

12,7
11,9
11,7
6,2
6,5(2)

0,3
0,467
0,435
0,47
0,28

1. csoport
1. csoport
1. csoport
1. csoport
2. csoport

Hőszivattyúk EN 60335-2-40 x
R-452B (Solstice® L41y)
R-454B (OpteonTM XL41)
R-455A (Solstice® L40X)

675
466
146

0,31
0,278
0,431

11,9
11,7
11,8

0,467
0,435
0,414

1. csoport
1. csoport
1. csoport

Gépjárművek klímaberendezései ISO 13043[1]  R-1234yf (Solstice® yf) < 1 0,431 6,2 0,47 1. csoport



A2L hűtőközegek megengedett töltőtömege
hűtés- és klímatechnikai 
alkalmazásokban 
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A hűtő- és klímaberendezések megengedett töltőtömegét 
nemzetközi, európai, sőt helyi előírások is szabályozzák.
Az EN 378 szabvány többek között lehetővé teszi 
a berendezés maximális töltőtömegének

kiszámítását 3 szempont alapján:
a hűtőközeg jellemzői, a hozzáférési kategória,
illetve a berendezés elhelyezése.

Számítási módszer
az EN 378-1 C Melléklete alapján - A hűtőközegek töltőtömegére vonatkozó korlátok

Maximális töltőtömeg
az alacsonyabb érték

a toxicitás és 
tűzveszélyesség alapján 

számolt közül

Hűtőközeg 
jellemzői

Toxicitási osztály
(A vagy B)

ATEL*/ODL** értékek 
közül a nagyobb

vagy
Gyakorlati határérték

Hozzáférési kategória
a-b-c

Elhelyezési
kategória 

I    II    III     IV
maximális töltőtömeg

Elhelyezési
kategória 

I    II    III     IV
maximális töltőtömeg

Alkategória
Töltőtömeg 
határértéke 

a szerint
Hermetikusan zárt 

rendszer
„A” osztályú hűtőközeg

20 m3 x ATEL vagy 150 g

Hozzáférési kategória
a-b-c

Hermetikusan zárt 
rendszer

1,5 kg vagy 
  20% x LFL x térfogat

Alkalmazások
kényelmi vagy

egyéb alkalmazásokGyúlékonyság
1-2-2L-3

LFL*** érték

Maximális töltőtömeg 
megállapítása az alábbiak szerint

Számítási módszer:
a számítás többféleképpen is elvégezhető - a két kockázati tényező közül a magasabbat kell kiválasztani 
(toxicitás / gyúlékonyság) - a maximális töltőtömeget a 2 érték közül a kisebb határozza meg



A2L hűtőközegek megengedett töltőtömege
hűtés- és klímatechnikai 
alkalmazásokban 
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Az alternatívák és a töltethatárok összehasonlítása
Az ISO 5149 és az EN 378 szabvány szerint a maximális hűtő-
közegtöltetet a rendszer elhelyezése, a helyiség rendelte-
tése és a hűtőközeg biztonsági besorolása alapján számítjuk 
ki. Az alábbi grafikon a Solstice® L40X (R-455A) maximá-
lis töltőtömegét szemlélteti nyilvános helyiségben való fel-
használása esetén, figyelembe véve annak méreteit.

Példák a töltőtömeg kiszámítására 
alkalmazási terület szerint az EN 378 alapján

Hermetikkusan zárt rendszer 150m3 nyilvános épületben (a és I kategóriák)

Hűtőközeg Figyelembe veendő korlát Töltőtömeg kg-ban

R-290 (A3) Gyúlékonyság 0,15

R-455A (A2L) Gyúlékonyság 2,59

R-1234ze (A2L) Gyúlékonyság 1,81

R-600a (A3) Toxicitás 0,17

R-448A (A1) Toxicitás 7,76

Falra szerelt komfortklíma-berendezés, 50m3-es 20m²-es helyiségben, 
melyben ágyak vannak (a és I kategóriák)

Hűtőközeg Figyelembe veendő korlát Töltőtömeg kg-ban

R-290 (A3) Gyúlékonyság 0,34

R-455A (A2L) Gyúlékonyság
12,9, vagy 2 biztonsági 
intézkedés esetén 84

R-32 (A2L) Gyúlékonyság
4,6, vagy 2 biztonsági intéz-
kedés esetén 59,9

R-452B (A2L) Gyúlékonyság
4,66, vagy 2 biztonsági intéz-
kedés esetén 60,5

R-410A (A1) Toxicitás
22, vagy 2 biztonsági intézkedés 
esetén korlátlan

Ha a nemzeti vagy helyi előírások szigorúbbak, akkor felülírják az EN 378-as szabványt.
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Csak szekunder kör (folyadékhűtő, gépház)

Helyiség magassága 2,5 m LFL 431 g/m3.

A helyiség területe [m2]

M
eg
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 [k

g]

84,0 kg

57,7 kg

16,8 kg

2,6 kg (2,6 kg alatt nincs 
előírás a helyiség minimális 
területére vonatkozóan)

+ két kiegészítő intézkedés 
(biztonsági elzáró szelepek, 
riasztók, szellőzés)

+ egy kiegészítő intézkedés  
(biztonsági elzáró szelepek, 
riasztók, szellőzés)

+ hozzáadott építési előírások 
(elhelyezés II. csoport)

Standard rendszer



A2L hűtőközegek
használata 
hűtő- és légkondicionáló 
berendezésekben
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Az A2L hűtőközegek kizárólag ezt a tulajdonságot 
számításba vevő új építésű berendezésekben, vagy
kifejezetten ezekhez a termékekhez tervezett
rendszerekben használhatók.

A megfelelő tanulmányok elvégzése és 
tanúsítványok beszerzése nélkül egy 
nem gyúlékony hűtőközeg

semmilyen esetben sem retrofitálható
gyúlékony hűtőközeggel.

Az EN 378:2016 biztonsági követelmények szabványa és az EN 60335-2-40, 
EN 60335-2-89 eszközökre vonatkozó biztonsági előírások szabványa olyan 
ajánlásokat tartalmaznak, amelyek biztosítják például azt, hogy a hűtőköze-
gtöltet egy adott területen ne haladhassa meg a megengedett maximális 
határértékeket.

A meglévő, nem tűzveszélyes hűtőközeges 
berendezés gyúlékony hűtőközegre történő 
átalakítása a CE jelölés elvesztését eredmé-
nyezheti.

A megfelelő képzés és minősítés elenged-
hetetlen, vagyis kötelező a hűtőközegek biz-
tonságos kezeléséhez. A „Hűtőberendezéseken 
és hőszivattyús rendszereken tevékenységet 
végző személyzet felkészültségével” foglalkozó 
EN 13313 szabvány hasznos útmutatást nyújt 
minden típusú hűtőközeghez szükséges jártas-
sági szintről.

A hűtő- és klímatechnikai berendezések 
beüzemelőinek vagy felhasználóinak 
követniük kell a gyártók telepítési és használati 
utasításait. Biztosítaniuk kell a helyi előírások-
nak és jogszabályoknak való megfelelést is.

Egy olyan szerelő vagy felhasználó, aki 
módosítja a berendezést, vagy összeszereli 
a saját berendezéseit, „gyártóvá” válik, és ezért 
felelős a berendezés biztonságáért.



A2L hűtőközegek 
alkalmazása
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A2L HŰTŐKÖZEGEKRE 
SZABOTT PALACKOK

• Felismerhető a piros palackvállról. 
• Piros tűzveszélyt jelző piktogram.
• Hatósági nyomáspróba beütése 
a palackon.
• Balmenetes szelep.

LEFEJTŐPALACKOK

• Az A2L hűtőközegek visszanyerése 

a szabályozás szerint kötelező, és a 

visszanyerést a rendeleteknek meg-

felelően címkézett és azonosított 

tűzveszélyes lefejtő tartályokba kell 

végezni.

A2L HŰTŐKÖZEGEK KEZELÉSÉRE 
SZÁNT ÉS ADAPTÁLT ESZKÖZÖK

• Lefejtő készülék.
• Vákuumszivattyú (visszafolyás 
elleni védelem a mágnesszelep elzá-
rásával áramkimaradás esetén - szi-
getelt, vagy a nyomóoldal zónájától 
távol elhelyezett vészleállító).
• Szivárgáskereső és fix szivárgásér-
zékelő.
• Szabványos csaptelepek és töm-
lők: a hűtőközegek nyomásának 
megfelelő manométerek és tömlők.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS (BIZTON-
SÁGTECHNIKAI ADATLAP)

• Biztonság és alkalmazás: tartsa 
be a hűtőközegek használatára, 
szállítására és tárolására vonatko-
zó biztonsági előírásokat.



Óvintézkedések
és biztonság

• Olvassa el a biztonságtechnikai 
adatlapot! A kockázatkezelés 
érdekében minden megfelelő 
biztonsági intézkedést meg kell 
tenni. A termék kezelésekor vagy 
a termékkel való expozíciókor a 
biztonságtechnikai adatlap által 
javasolt személyi védőfelszerelést 
kell viselni. 

• Figyelembe kell venni a szokásos 
óvintézkedéseket. Kifejezetten tilos 
a hegesztés, forrasztás, vágás vagy 
a nyílt lánggal történő szivárgás-
keresés azon berendezéseknél, 
amelyek ilyen típusú hűtőközeget 
tartalmaznak. 
Az elektromos ív vagy más gyújtó-
forrás használata tilos.

• Mivel a hűtőközegek nehezeb-
bek a levegőnél, a munkahelyek 
szellőzését úgy kell megoldani, 
hogy a helyiség alsó részéből 
kell őket kivezetni, és csak akkor 
használja ezt a hűtőközeget 
alagsorban, ha minden szük-
séges óvintézkedést megtett.

• Ne használja a szellőzőcsator-
nákat a gőzök elszívásához.

• Hűtőközeg használata esetén 
fontos kockázatelemzést végezni 
és azt dokumentálni, biztosítva, 
hogy minden kockázat megértésre 
került és a szükséges óvintézke-
déseket megtették a kockázatok 
elhárítására. 
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