
Mekkora szerepet kap az 
energiahatékonyság kérdésköre a 
nagyvilágban?

Milyen intézkedéseket vezetnek be az energiatakarékosabb 
hűtés és légkondicionálás érdekében? Mindenhol azonosak a 
megközelítések? Melyek a főbb befolyásoló tényezők?

Emilie Kugener, a Climalife vállalati- és internetes kommunikáció menedzserének interjúja a témakör különböző 
nézőpontjairól Európában és világszerte.

E. K.: Milyen megoldásokkal igyekeznek növelni a 
hűtőberendezések hatékonyságát?

Magyarországon, Spanyolországban, és Franciaor-
szágban is számos intézkedést hozunk a hűtőrend-
szerek energiafogyasztásának csökkentésére. Egyre 
több hűtőpultra szerelnek ajtókat, illetve egyre több 
pozitív és/vagy negatív hűtőközpontot szerelnek fel 
vezérlőrendszerekkel, fordulatszabályozós kompresz-
szorokkal, és HP modulokkal, melyek nem csak a telje-
sítménytényezőjét növeli, hanem bizonyos esetekben 
lehetővé teszi a hűtőközeg teljes lecserélését alacso-
nyabb hűtési kapacitásúra. Mercedes Cerquera, a Cli-
malife Espagne igazgatónőjének elmondása szerint: 
”A legjobb példa az R-134a hűtőközeggel működő 
berendezések átállítása R-450A közegre, azonban 
vannak ennél jóval szélsőségesebb esetek is, például 
az R-404A közeg lecserélése R-450A közegre, ami-
hez az R-404A közeggel működő nyitott hűtőpultokat 
ajtókkal kell ellátni, és a csővezeték átmérőjét is módo-
sítani kell. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik, hogy 
alacsonyabb globális felmelegedési potenciálú termé-
keket használjunk, amivel csökkentjük a fluortartalmú, 
üvegházhatású gázok után fizetett adó összegét is.”

Nagy-Britanniában a hangsúly elsősorban az érintet-
tek tájékoztatásán van. Peter Dinnage, a Climalife UK 
műszaki igazgatójának szavaival: ”Számos műszaki 
szemináriumot és nyílt napot szervezünk, és gyakran 
tárgyalunk ügyfeleinkkel az energiahatékonyság javí-
tásának módjairól: többek között az alacsonyabb glo-
bális felmelegedési potenciálú hűtőközegekről, jobb 
minőségű kompresszorolajokról és közvetítőközegek-
ről, és természetesen nem feledkezünk meg a helyes 
eljárások és a hűtőberendezések karbantartásának 

fontosságáról sem. Igyekszünk arra ösztönözni a 
hűtés- és klímatechnikusok következő generációját, 
hogy gondolkodjanak fenntartható megoldásokban.”

E. K: Milyen hatással volt az R-404A hűtőközeg 
elérhetősége 2017-ben Európában? Várható, hogy 
az energiatakarékosság javítása érdekében lecse-
rélik a meglévő hűtőközegeket?

Bár az R-404A hűtőközeg Franciaországban és 
Nagy-Britanniában egyre népszerűtlenebb, Euró-
pában nem mindenhol hasonló a helyzet. Magyar-
országon például ez ”az illegális import és a meglévő 
készletek miatt nem volt komolyabb hatással a keres-
kedelmi és ipari hűtés piacára” mondta el Szalay-Nagy 
László – A Climalife magyar és román leányvállala-
tának igazgatója. Ugyanakkor megjegyezte, hogy 
”bizonyos hipermarketek a nemzetközi ellátóláncok 
tendenciáit követve megkezdték az R-404A hűtőközeg 
lecserélését az R-448A hűtőközegre. Azonban nem 
mondhatjuk el, hogy Nyugat-Európához hasonlóan 
az R-404A hűtőközeg hiányának hatására itt is széles 
körben megindult volna az R-404A-t használó beren-
dezések átalakítása.”

E.K: Mennyire fontos szempont az energiahaté-
konyság az új hűtőközeg kiválasztásában?

Az ügyfelekkel folytatott megbeszéléseinkben a 
leggyakoribb témák a fluortartalmú üvegházhatású 
gázok, a termékek ára és elérhetősége, és a környe-
zetbarát megoldások. 
A 2018-as kvótacsökkentés a fő oka az alacsony 
GWP-jű megoldások alkalmazásának.  Peter Dinnage, 
a Climalife UK műszaki igazgatója szerint: ”Ügyfeleink 
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egyre nagyobb mértékben érdeklődnek az ala-
csony GWP-jű, hatékonyabb hűtőközegek iránt, 
beleértve a nagyon alacsony GWP-jű enyhén 
gyúlékony (A2L) hűtőközegeket is”.

E.K.: Milyen hatással volt a Brexit a 
Nagy-Britannia-i szabályozásra?

”Az európai rendelkezések nagy részét már 
átültették a brit jogrendszerbe, és az Egyesült 
Királyság általában szigorúan ragaszkodik a 
meglévő törvényekhez. Azt reméljük, hogy a 
Brexit ellenére megerősítik ezeket a rendelke-
zéseket, ha ez segít a vállalkozásoknak és a gaz-
daságnak, illetve segíti a környezet védelmét”, 
magyarázza Peter Dinnage.

E.K.: A hűtőrendszerek 
energiatakarékossága a fejlődő 
országokban is aktuális téma?

Anton Hunink, a Climalife Export leányvállalat 
igazgatója szerint a teljes iparágon belül fon-
tos kérdéskör az energiahatékonyság. ”Folya-
matosan azon dolgozunk, hogy minél kevésbé 
függjünk az energiafogyasztástól, azonban ez 
gyakran nem könnyű, és sok esetben csak 
az Európai F-Gáz-hoz és a nemzetközi Kigali 
Egyezményhez hasonló rendelkezések segítsé-
gével tudjuk elérni a céljainkat”. Anton Hunink 
szerint ”a fejlődő országokon belül 2 különböző 
szintet különböztethetünk meg: azokat az orszá-
gokat, amelyek már csak névlegesen tartoznak 
ebbe a kategóriába, illetve azokat, amelyeknek 
több energiára van szükségük az életminőség, 
az egészségügyi helyzet, és a higiénia javításá-
hoz”. ”Ahhoz, hogy a környezetbarátabb tech-
nológiák segítségével csökkenteni tudjuk az 
energiafogyasztást, szabályokra is szükségünk 
van”, hangsúlyozza Anton Hunink. ”Ugyanakkor 
az is nagyon fontos, hogy pótoljuk az ismeretek 
hiányát a helyi technikusok továbbképzésével. 
Bár hiszek benne, hogy a fejlődő országok 
mindent megtesznek az energiafogyasztásuk 
csökkentése érdekében, úgy gondolom, több 
nemzetközi támogatásra van szükségük az új 
technológiák, többek között a megújuló ener-
giaforrások bevezetéséhez.”

E. K.: Mely hűtőközegek a legelterjedtebbek 
a fejlődő országokban?

A. H.: Az elmúlt három évtizedben a Mont-
reali Egyezmény szabályozta az ózonréteget 
károsító gázok használatát. A Kigali Módosítás 
ezeket a rendelkezéseket erősítette meg az új 
technológiák bevezetéséhez mind az új, mind 
a meglévő rendszerekben. A nemzetközi vállal-
kozások mindent megtesznek a szénlábnyom 
csökkentése érdekében, bárhol tevékenykedje-
nek is. Ez jó lehetőséget ad arra, hogy elkezdjük 
bevezetni a HFO hűtőközegeket az olyan orszá-
gokban is, ahol nincs elég helyi kezdeménye-
zés a gazdaságosabb és energiatakarékosabb 
technológiák átvételéhez.

E. K.: Melyek a jelenleg zajló főbb 
változások?

A. H.: A klímaberendezések gyártói széles kör-
ben elismerik az alacsonyabb globális felmele-
gedési potenciálú hűtőközegek teljesítményét, 
ezért ezek egyre több piacon jelennek meg. Az 
európai MAC irányelvek természetesen jelen-
tősen hozzájárultak a HFO hűtőközegek gyors 
terjedéséhez az autóiparban, ezen kívül pedig 
számos új HFC/HFO keverék alkalmazást dol-
goztak ki, melyek a következő néhány év során 
fognak mind nagyobb szerephez jutni. Minden 
lehetőségünk adott egy energiatakarékosabb 
jövő felépítéséhez!
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E. K: Hogyan kezelték az új adó 
bevezetését?

M. C.: Meglehetősen gyorsan kellett alkal-
mazkodnunk, mert az adminisztráció minket 
sem kímélt. Ez sok pluszmunkával járt, mivel 
az IGFEI (az üvegházhatású, fluortartalmú 
gázok) adó beszedéséért a szolgáltatók és 
telepítők a felelősek. A rendszert a hűtőköze-
geket vásárló és értékesítő szolgáltatók és 
telepítők nyilvántartása alapján vezették be. 
Az adót négy havonta kell befizetni. Az adóra 
számos mentességi feltétel vonatkozik, melyek 
közül kiemelném, hogy az új berendezések és 
rendszerek első üzembe helyezésére az adó 
nem vonatkozik.
Ez azért van, mert az adó a ”szennyező fizet” 
elven működik, így a rendszer első feltöltése, 
mivel nem kerül káros anyag a légkörbe, adó-
mentes. A 2018-ban készülő állami költségve-
tés szerint az IGFEI adókulcs, melyet hűtőközeg 
GWP-jével kell megszorozni 0,020-ról 0,015-re 
csökken. Emellett a regenerált gázok vásár-
lására érvényes 15%-kos adócsökkentés 50%-
osra módosul.

E. K.: Milyen hatással volt az adó a piacra?

M. C.: Az adó négy évvel ezelőtti beveze-
tésekor jelentős hatással volt a gazdaságra. 
Ez a hatás a hűtőiparban dolgozók számára 
rendkívül negatív volt, és sokan nem értették, 
miért csak Spanyolországban vezetik be az 
adót. Az adó bevezetése után az országban 
használt hűtőközegek 40%-a a feketepiacról 
származott. Bizonyos idő elteltével azonban 
egyre több rendszert szereltek fel közvetlen és 
közvetett szivárgásérzékelőkkel, ami természe-
tesen jót tett a környezetnek, a berendezéseket 
egyre gyakrabban ellenőrizték, és a személyzet 
képzése sok esetben jelentősen meghaladta az 
előírások követelményeit. Becsléseink szerint 
Spanyolországban az alkalmazott hűtőközegek 
átlagos GWP-je 1500 alatt van, ami Európa 
legalacsonyabb értéke. A kvóták csökkenését 
egyre inkább a hűtőközegek GWP-jének csök-
kentésével igyekeznek ellensúlyozni.

Peter Dinnage,
A Climalife UK 
műszaki igazgatója

Anton Hunink,
A Climalife Export 
vezérigazgatója

4 | DOSSZIÉ | 2018. szeptember | Climalife contact #14


