
Welke plaats heeft energie-efficiëntie van 
thermodynamische systemen in de wereld?

Concreet: wat wordt er wereldwijd gedaan om energie-efficiëntie binnen 
de koel- en airconditioningsector te bevorderen? Wordt wereldwijd 
dezelfde aanpak gebruikt? Welke factoren hebben hierop invloed?

Een interview van Emilie Kugener, Corporate & Web Communication Manager bij Climalife, met de directie van 
verschillende Climalife-vestigingen om in Europa en internationaal diverse standpunten over het onderwerp
te verzamelen.

Welke oplossingen worden toegepast om de
energie-efficiëntie van koelinstallaties te promoten?
In Hongarije, Spanje en ook Frankrijk, bijvoorbeeld in 
de detailhandel, worden verschillende inspanningen 
geleverd om het elektriciteitsverbruik van thermody-
namische systemen te verminderen. Er komen steeds 
meer deuren voor koelvitrines, regulatiesystemen op 
positieve en/of negatieve koudecentrales, compres-
soren met toerenregelaars, hogedrukvlottermodules... 
Hiermee kan niet alleen de prestatiecoëfficiënt van de 
installatie worden verhoogd, maar kan in bepaalde 
gevallen een andere koelvloeistof worden gebruikt 
met een lagere koelcapaciteit. Mercedes Cerquera – 
directeur van Climalife Spanje legt uit: "Het meest cou-
rante voorbeeld is de ombouw van R-134a vloeistof 
naar R-450A, maar we hebben ook extremere geval-
len zoals de conversie van R-404A naar R-450A, die 
mogelijk is met de installatie van deuren op de open 
kasten die op R-404A werken, waarbij ook de door-
snede van de buizen moet worden herzien. Dankzij 
deze verbeteringen kunnen producten met een lagere 
GWP worden aangewend, waarvoor een lagere belas-
ting op gefluoreerde broeikasgassen geldt".

In Groot-Brittannië wordt de nadruk gelegd op het 
informeren van de gebruikers, verklaart Peter Dinnage, 
technisch directeur van Climalife UK: "Wij organiseren 
technische seminaries en open dagen. Tijdens deze 
contactmomenten met klanten discussiëren we veel 
over alle technologische aspecten om de energie-ef-
ficiëntie te verbeteren: de nieuwe koudemiddelen met 
laag GWP, olie voor compressoren of koudemiddelen, 
maar ook het belang van correct gebruik en onderhoud 
van koelsystemen. 

Ook trachten wij de jongere generaties koeltechnici/
klimaattechnici te beïnvloeden, zodat zij ook voor duur-
zaamheid kiezen".

Wat was de impact inzake de beperkte
beschikbaarheid van R-404A in Europa sinds 
2017? Heeft dit geleid tot een verbetering van
de energie-efficiëntie?
Ook al was de situatie van R-404A eind vorig jaar 
gespannen in Frankrijk, Groot-Brittannië en andere 
Westeuropese landen, toch gold dit niet voor heel 
Europa. Volgens László Szalay-Nagy - Directeur van 
Climalife Hongarije en Roemenië "had dit niet zoveel 
invloed op de Hongaarse en Roemeense markt voor 
commerciële en industriële koeling, vanwege de ille-
gale invoer en de beschikbare voorraden". Hij merkt 
echter op dat "Onder invloed van de internationale 
directie van grote distributieketens, sommige super-
markten bepaalde installaties die R-404A bevatten, 
hebben vervangen door R-448A. Maar we kunnen niet 
spreken van een massale ombouw van R-404A door 
een tekort zoals in West-Europa is gebeurd".

Is energie-efficiëntie een bewuste keuze bij
vervangende oplossingen?
Gefluoreerde broeikasgassen, de beschikbaarheid van 
het product, milieuvriendelijke oplossingen zijn onder-
werpen waarover wij dagelijks praten met klanten. De 
verlaging van de quota in 2018 geeft echter de toon 
aan en vormt de grootste reden voor de verlaging van 
GWP van koudemiddelen. Peter Dinnage benadrukt: 
"Onze klanten willen de efficiëntere producten met een 
laag GWP graag leren kennen en gebruiken, inclusief 
de A2L koudemiddelen met zeer laag GWP".
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Heeft de Brexit gevolgen
voor de regelgeving in Groot-Brittannië?
"Het merendeel van de Europese regelgeving 
is al overgeheveld naar Brits recht en het Ver-
enigd Koninkrijk houdt zich meestal strikt aan de 
wet. Na de Brexit hoopt het Verenigd Koninkrijk 
een strengere regelgeving in te kunnen voeren, 
zodat de economie en de bedrijven beter kun-
nen functioneren terwijl het milieu optimaal 
beschermd blijft", licht Peter Dinnage toe.

Is de energie-efficiëntie van thermodynami-
sche systemen ook een actueel onderwerp 
in de opkomende landen?
Anton Hunink, directeur van de afdeling Clima-
life Export wijst erop dat de industrie zich over 
het algemeen erg bezighoudt met energie-effici-
entie. "Wij werken er allemaal hard aan om min-
der afhankelijk te worden van het gebruik van 
energie, maar dit vereist vele inspanningen en 
soms zijn we niet in staat om deze doelstelling te 
behalen zonder ondersteuning van regelgeving, 
zoals F-gas in Europa of het Amendement van 
Kigali op wereldwijde schaal". Volgens Anton 
Hunink "zijn er 2 verschillende niveaus ontwik-
kelingslanden: ontwikkelingslanden die geen 
ontwikkelingsland zijn maar die deze status 
nog steeds hebben, en ontwikkelingslanden 
die energie nodig hebben om de levenskwali-
teit, gezondheid en hygiëne te verbeteren". "Om 
het energieverbruik te beperken in combinatie 
met milieuvriendelijkere technologieën, is regel-
geving noodzakelijk" benadrukt Anton Hunink. 
"Het is echter van essentieel belang om het 
gebrekkige onderwijs en de vaardigheden van 
plaatselijke technici te verbeteren."
Dus ja: ik denk dat ontwikkelingslanden werken 
aan het verminderen van het energieverbruik, 
maar zij hebben daarvoor veel meer internatio-
nale ondersteuning nodig voor het introduceren 
van nieuwe technologieën zoals het gebruik van 
hernieuwbare energiesoorten."

Welke koudemiddelen worden momenteel 
veel gebruikt in de opkomende landen?
A.H.: Met het Protocol van Montreal is de 

afgelopen drie decennia een regelgeving ont-
staan voor het gebruik van gassen die de ozon-
laag aantasten. Het Amendement van Kigali 
versterkt momenteel deze wijziging, door de 
invoering van nieuwe technologieën in nieuwe 
en bestaande systemen. Internationale con-
cerns willen heel graag hun koolstofvoetafdruk 
beperken op de plaats waar zij zijn gevestigd. In 
landen waar momenteel weinig beleid gevoerd 
wordt om over te stappen naar technologieën 
die milieuvriendelijker en energiezuiniger zijn, 
is dit een extra drijfveer voor het creëren van 
nieuwe kansen met HFO-koudemiddelen.

Welke ontwikkelingen gebeuren 
er momenteel? 
A.H.: De prestaties van de nieuwe koudemid-

delen met laag GWP zijn goed onthaald door 
de fabrikanten van airconditioningssystemen en 
werden bijgevolg op de markt gebracht.
De Europese richtlijnen voor mobiele aircondi-
tioning hebben zeker bijgedragen aan de snelle 
invoering van HFO-koudemiddelen in de auto-
mobielindustrie; diverse toepassingen met HFK/
HFO-mengsels worden gerealiseerd en zullen in 
de komende jaren volledig worden ingevoerd. 
We zijn goed op weg naar energie-efficiëntie!

Zoom
Aandacht voor
de in 2014 in
Spanje ingevoerde 
belasting
Mercedes Cerquera – Directeur Climalife 
Spanje

Hoe is de invoering van de belasting
tot stand gekomen?
M.C.: We moesten ons aanpassen, de over-

heid heeft ons niet gespaard. Dit heeft tot 
veel extra werk geleid omdat distributeurs en 
installateurs de IGFEI (belasting op gefluoreerde 
broeikasgassen) moeten innen. Het ingevoerde 
systeem is gebaseerd op een register van distri-
buteurs en installateurs, waarin de inkomende 
en uitgaande koelvloeistof (inkoop en verkoop) 
wordt bijgehouden. We betalen de belasting om 
de vier maanden. Er gelden tal van uitzonderin-
gen op dit belastingtarief; zo moet er bijvoor-
beeld op de vergoeding van nieuwe installaties 
en nieuwe machines geen belasting worden 
afgedragen.
Het systeem is in wezen gebaseerd op het prin-
cipe dat de vervuiler betaalt: De eerste vulling, 
die dus niet in de atmosfeer wordt uitgestoten, 
is vrijgesteld van belasting.
In de algemene Spaanse begroting voor 2018 
wordt het IGFEI-tarief teruggebracht van 0,020 
naar 0.015. Het GWP wordt dus vermenigvul-
digd met 0,015. De belastingvermindering op 
de aankoop van geregenereerde gassen wordt 
bovendien opgetrokken van 15% naar 50%.

Welke impact heeft de belasting
op de markt?
M.C.: De economische impact was erg groot 

toen de belasting vier jaar geleden werd inge-
voerd. De impact voor professionals in de koel-
sector was uiterst negatief. Waarom werd deze 
belasting exclusief voor Spanje ingevoerd?
Hierdoor is een zwarte markt ontstaan die wordt 
geschat op 40% van de totale koelvloeistof die 
in ons land wordt gebruikt. Maar uiteindelijk 
kwamen er steeds meer controlesystemen voor 
directe en indirecte gaslekkages, hetgeen bevor-
derlijk is voor het milieu. De installaties worden 
vaker gecontroleerd en de scholing van tech-
nisch personeel is aanzienlijk verbeterd en is 
nu zelfs beter dan de regelgeving voorschrijft. 
Volgens schattingen is het gemiddelde GWP 
in Spanje nu lager dan 1500; het laagste GWP 
in Europa. In deze context wordt de uitdaging 
waargemaakt om de quota te verlagen door het 
GWP van de koudemiddellen die door de instal-
lateurs worden gebruikt, te verlagen.
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