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A2L hűtőközegek alkalmazás szerint

Alkalmazás Hűtőközeg GWP* Kiegészítő információk

Kereskedelmi / Ipari 
hűtés

R-455A (L40X)
R-454C

R-1234ze

146
146

<1

Csoportaggregátok
Beépített aggregátos bútorok
Mélyhűtés

CO2 kaszkád

Klímaberendezések
R-452B (L41y)
R-454B
R-32

675
466
677

Hőszivattyúk
R-452B (L41y)
R-454B
R-455A (L40X)

675
466
146

Folyadékhűtők R-1234ze <1

Háztartási hűtés R-1234yf <1 Hűtőszekrények

Gépjárművek 
klímaberendezései

R-1234yf <1 Új gépjárművekben 2011 óta

* Az IPCC 5 szerint

A3 B3

A2 B2

A2L B2L

A1 B1

Hűtőközegek 
osztályozása

Toxicitás - gyúlékonyság
ASHRAE Standard 34 szerinti osztályozás

Fokozottan tűzveszélyes

R-32
R-1234yf
R-1234ze
R-455A

Toxicitás

Tűzveszélyes

Enyhén
 tűzveszélyes

Nem tűzveszélyes

Hűtőközegek gyúlékonysága: mik a legnagyobb 
szakmai kihívások?
Az alacsony GWP-jű hűtőközegek fejlesztésével egyre több olyan termék kerül piacra, 
amelyek gyúlékony anyagnak minősülnek. Hogyan osztályozzák a hűtőközegeket? Milyen 
óvintézkedésekre van szükség? Mennyi hűtőközeget lehet felhasználni egy berendezésben? Az 
alábbi dosszié ezeket a kérdéseket tisztázza, különös tekintettel az A2L osztályú hűtőközegekre.

Az európai rendelkezések bizonyos alkalmazási 
területeken már most is, és a jövőre nézve is 
rendkívül alacsony GWP-jű hűtőközegek hasz-
nálatát írják elő. Az új követelmények teljesí-
téséhez a hűtőközegek gyártói új HFO mole-
kulákat fejlesztettek ki, melyekkel akár 1-nél 
alacsonyabb globális felmelegedési potenciál 
is elérhető. Azonban minél alacsonyabb a 
GWP, annál inkább nő a gyúlékonyság. Ezért 
volt fontos megtalálni a középutat a GWP és 
a gyúlékonyság között, hogy a megoldások 
megfeleljenek a szakma igényeinek, a környe-
zetvédelmi szempontoknak és a teljesítménnyel 
kapcsolatos elvárásoknak is.

Az új A2L hűtőközegek számos alkalmazási 
területen használhatók, ahol korábban a HFC / 
HCFC közegeket részesítették előnyben, vala-
mennyi vonatkozó jogszabály és tűzvédelmi 
javaslat betartásával. Az új hűtőközegek jelen-
leg kizárólag ezt a tulajdonságot számításba 
vevő új építésű berendezésekben, vagy 
kifejezetten ezekhez a termékekhez terve-
zett rendszerekben használhatók. A megfe-
lelő tanulmányok elvégzése és tanúsítványok 
beszerzése nélkül egy nem gyúlékony hűtő-
közeg semmilyen esetben sem retrofitálható 
gyúlékony hűtőközeggel.

Néhány példa az alkalmazási területekre:
- Az R-32 az R-410A hűtőközeg helyét veheti 
át új, 3 kg-nál alacsonyabb töltőtömegű split-
rendszerekben. Termodinamikai jellemzői és 
A2L besorolása miatt a rendszer különleges 
átalakításokat igényel, ezért nem használható 
az R-410A közeg helyett meglévő berendezé-
sekben, mint drop-in közeg.

- Az R-1234yf hűtőközeget elsősorban 2017. 
január 1. után gyártott gépjárművek klímabe-
rendezéseiben használják. 

- Az R-1234ze a folyadékhűtő-gyártók többsége 
által elfogadott R-134a helyettesítő új berende-
zések esetén. Magas hőmérsékletű alkalmazá-
sokhoz is kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.

- Egyéb alkalmazási területekhez R-32, 
R-1234yf vagy R-1234ze tartalmú A2L keveré-
keket fejlesztettek, amiket a berendezésgyártók  

vagy már el is fogadtak, vagy éppen tesztelés 
alatt állnak. 

- Az R-455A és az R-454C az R-404A-t helyet-
tesíti kereskedelmi, vagy akár ipari hűtésben. 

- Az R-452B és az R-454B az R-410A helyette-
sítésének jelöltjei.

A 
hűtőközegeket az ASHRAE 34 
szabvány szerint sorolják bizton-
sági osztályokba, a toxicitást és 
gyúlékonyságot vizsgáló szabvá-

nyos tesztek eredményei alapján. 

Az ISO 817 szabvány két kategóriát külön-
böztet meg (A és B), hogy meghatározza a 
közegek toxicitását. Az A kategóriába a nem 
mérgező, a B kategóriába pedig a mérgező 
hűtőközegek tartoznak.

Gyúlékonyság alapján 4 csoportot különböz-
tetünk meg (1 = nem tűzveszélyes, 2L = eny-
hén tűzveszélyes, 2 = tűzveszélyes, 3 = foko-
zottan tűzveszélyes).
Az F-gáz alacsony GWP-jű anyagok haszná-

lata iránti elvárása miatt nemrégiben egy új 
osztályt hoztak létre, az A2L-t, és ezt lépésről 
lépésre figyelembe veszik a biztonságtechni-
kai szabványok fejlesztésénél. Így történt ez 
a hűtőrendszerek és hőszivattyúk biztonsági 
és környezetvédelmi követelményeiről szóló 
EN378 esetében is, amit 2016-ban módosí-
tottak, hogy integrálják az utóbbi évek fejlesz-
téseit. Néhány A2L osztályú közeg: R-1234yf, 
R-32, R-455A. Ezen közegek esetében a láng 
terjedési sebessége kisebb, mint 10 cm/s és a 
gyúlékonysági tartományuk is szűkebb, mint 
a tűzveszélyes A2, illetve a fokozottan tűzve-
szélyes A3 osztályú anyagoké.
 
A különböző kritériumok szerinti kombináció-
kat szemlélteti a bal oldali ábra.

A2L hűtőközegek: hogyan, és milyen alkalmazási területeken használhatók?

Az ASHRAE osztályozási 
rendszer
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Az A2L hűtőközegek töltőtömege: milyen 
hivatkozási értékekkel számolhatunk?

A 
hűtő- és klímaberendezések töl-
tőtömegét nemzetközi szabványok, 
illetve európai és helyi rendelkezé-
sek szabják meg. A berendezések 

gyártói például elsősorban a termékbiztonsági 
szabványt veszik figyelembe (Pl.: a háztartási 
hűtésre vonatkozó EN 60335-2-24 szabvány). 
Ha az A2L osztály még nem került beépítésre 

a szabványban, akkor a második legfontosabb 
szempont a hűtőközpont biztonsági szabványai-
nak betartása. Jelenleg az EN378: 2016 európai 
szabvány van használatban. A szabvány a 
hatályba lépése előtt készült rendszerekre 
nem, csak a meglévő rendszerek bővítéseire 
vagy átalakításaira, illetve a másik üzemi kör-
nyezetbe átszállított rendszerekre vonatkozik. 

Ez a szabvány vezette be a kockázatelemzési 
eljárást. Az EN 378 szabvány többek között 
lehetővé teszi a berendezés maximális töl-
tőtömegének kiszámítását 3 szempont alapján: 
a hűtőközeg jellemzői, a hozzáférési kategória, 
illetve a berendezés helye.

A technikusok és a személyzet továbbképzése 
rendkívül fontos, és ezért kötelező. A zárt 
térben elhelyezett berendezések biztonságos 
karbantartása érdekében javasolt betartani 
néhány alapvető szabályt: 
• A helyiséget az A2L hűtőközegeknek meg-
felelő biztonsági- és szellőzőrendszerrel kell 
ellátni. 
• A munkaterületen szivárgásérzékelő rend-
szert kell elhelyezni. 
• Véletlen szivárgás esetén belépés előtt a 
helyiséget ki kell szellőztetni. Szükség esetén 

légzőkészüléket kell használni. 
Az A2L kategóriájú hűtőközegeket a vonat-
kozó rendelkezések szerint kötelező visz-
szanyerni. Ehhez a balesetek elkerülése 
érdekében csak gyúlékony anyagokhoz rend-
szeresített, megfelelően felcímkézett palackok 
használhatók. 

A karbantartáshoz szükséges felszerelés 
az érintett berendezés típusától függ. Bizonyos 
eszközök, például a flexibilis tömlők és csap-
telepek (ügyelve a szennyeződés kockázatára) 

használhatók, azonban elektromos áramkö-
röket vagy motorokat tartalmazó eszközöket 
kizárólag abban ez esetben lehet alkalmazni, ha 
kifejezetten az A2L hűtőközegekhez készültek, 
és megfelelnek a helyi előírásoknak (pl. ATEX). 
Az A2L hűtőközeges berendezéseknél hasz-
nált vákuumszivattyúknak, lefejtőgépeknek és 
szivárgásérzékelőknek szintén speciális előírá-
soknak kell megfelelniük. Soha ne használjon 
A2L közegekhez készített berendezéseket A3 
kategóriájú, fokozottan tűzveszélyeshez!

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

Számítási módszer az EN378-1 C Melléklete alapján
A hűtőközegek töltőtömegére vonatkozó korlátok

Példák a töltőtömeg kiszámítására alkalmazási terület szerint az EN378 alapján

A2L hűtőközeggel töltött berendezések karbantartása

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

Hűtőközeg
Figyelembe veendő 
korlát az EN 378 
szabvány szerint

Töltőtömeg 
kg-ban az EN378 
szabvány szerint

R-290 (A3) Gyúlékonyság 0,15

R-455A (A2L) Gyúlékonyság 2,54

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

Maximális töltőtömeg kg-ban

R-290 (A3) Gyúlékonyság 0,34

R-455A (A2L) Gyúlékonyság
6,9, vagy 2 biztonsági intézkedés 
esetén 82,5

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

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

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

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

Megjegyzés: Ez a cikk nem terjed ki az EN378-ben meghatározott összes elemre, és nem garantálja a megfelelést.
A dokumentumban közöltek tájékoztató jellegűek. - Lásd a www.boutique.afnor.org webhelyen elérhető szabványt

Ha a nemzeti vagy helyi előírások szigorúbbak, akkor felülírják az EN378-as szabványt.

ATEL: AcuteToxicity Exposure Limit – Akut Mérgezés Kitettségi Határértéke
** ODL: Oxygen Deprivation Limit – Oxigén kiszorítási határérték
*** LFL: Lower Flammability Limit – Alsó gyulladási koncentráció
Megjegyzés: ez a számítási módszer nem veszi figyelembe az EN378 szabvány összes követelményét, és nem garantálja, hogy a rendszer megfelel annak
Nem szerződéses információk - Olvassa el a www.boutique.afnor.org oldalon található szabványt.
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