De nieuwe A2L-koudemiddelen:

kies voor een zen-houding

HANDLEIDING
goede praktijken

Context
A2L -classificatie: veiligheid
en ontvlambaarheid

Vanaf nu en voor de komende jaren schrijft de Europese
wetgeving het gebruik van koudemiddelen met zeer laag
GWP voor in bepaalde toepassingen.

De veiligheidsclassificatie van koudemiddelen is geregeld
in de internationale norm ISO 817 en opgenomen in de
Amerikaanse norm ASHRAE 34 op basis van de toxiciteit
en ontvlambaarheid.
Toxiciteit - Ontvlambaarheid
ASHRAE-classiﬁcatie standaard 34

De letter geeft het
toxiciteitsniveau aan:

Om aan deze eisen te voldoen, hebben
de fabrikanten nieuwe HFO-moleculen
ontwikkeld waarmee een atmosfeer
temperatuursstijging van minder dan 1
kan bereikt worden. Maar hoe lager het
GWP, hoe hoger de ontvlambaarheid,

er moest dus een compromis worden
gevonden tussen ontvlambaarheid en
GWP om zo goed mogelijk te voldoen
aan de behoeften van de professionals
en om milieuvriendelijke en efficiënte
oplossingen te leveren.

Classiﬁcatie
koelvloeistof

A = Koudemiddel
met een lage toxiciteit
B = Koudemiddel met
een hoge toxiciteit

Licht ontvlambaar
Ontvlambaar

Het cijfer geeft het
ontvlambaarheidsniveau
aan:
1 = onbrandbaar
2L = lage ontvlambaarheid
2 = ontvlambaar
3 = licht ontvlambaar

De nieuwe A2L-koudemiddelen (lage ontvlambaarheid) kunnen net als
de HFK/HCFK-koudemiddelen worden gebruikt in vele toepassingen en
verschillende processen, terwijl volledig wordt tegemoetgekomen aan
de huidige wetgeving en de aanbevelingen met betrekking tot de ontvlambaarheid. (Conform de normen en eisen van de bouwvoorschriften).
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Lage
ontvlambaarheid
onbrandbaar

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

A3

B3

A2

B2

A2L

B2L

A1

B1
Toxiciteit

Belangrijkste parameters voor de mate van ontvlambaarheid
van een koudemiddel:
- de onderste en bovenste ontvlambaarheidsgrens (LFL en UFL)
- de verbrandingssnelheid (BV)
- de minimale ontbrandingsenergie (MIE)
- de verbrandingswarmte (HOC)
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Geldende normen

voor de veiligheid van de installaties
Koel- en klimaatregelingsinstallaties zijn ontworpen overeenkomstig de veiligheidsnorm van het product (bv. norm
EN 60335-2-24 voor huishoudelijke koeling). Als de nieuwe A2L-classificatie niet is geïntegreerd, moet de in aanmerking te
nemen referentie de veiligheidsnorm van de groep zijn. De huidige bijgewerkte referentie is de Europese EN378: 2016.
Deze is niet van toepassing op systemen die ontworpen zijn vóór de ingangsdatum van deze norm. Ze is wel van
toepassing op uitbreidingen of wijzigingen die werden aangebracht op systemen na publicatie van de norm of indien
systemen worden verplaatst en gebruikt op een andere lokatie. In de EU is het eveneens mogelijk om een risico-evaluatie
te laten uitvoeren door een organisatie die hiervoor gecertifieerd is.
Applicaties

Veiligheidsnormen
product

Norm
EN 378

Koudemiddelen

GWP*

LFL kg/m3**

VLE***

VLE

PED

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

Groep 1
Groep 1
Groep 1
Groep 2

Commerciële
koeling / Industriële
koeling

EN 60335-2-89

x

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

Huishoudelijke
koeling

EN 60335-2-24

x

R-1234yf (Solstice® yf)

<1

0,289

6,2

0,47

Groep 1

Chillers

EN 60335-2-40

x

R-1234ze (Solstice® ze)

<1

0,303(2)

6,5(2)

0,28

Groep 2

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

Groep 1
Groep 1
Groep 1
Groep 1
Groep 2

Vaste
airconditioning

EN 60335-2-40

x

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

Warmtepompen

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

Groep 1
Groep 1
Groep 1

Airconditioning in auto’s

ISO 13043[1]

R-1234yf (Solstice® yf)

<1

0,289

6,2

0,47

Groep 1

* IPPC5 - ** LFL = Onderste ontvlambaarheidsgrens - *** VLE = Grenswaarde voor blootstelling (ATE/ODL)
(1) Onder de norm ISO 13043 vallen alleen de koudemiddelen R-134a, R-744 en R-1234yf, alle andere alternatieven vallen buiten dit toepassingsgebied. ISO 5149 1 en ISO 5149 2,
Sluit specifiek mobiele klimaatregeling (MAC) uit.
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Toegestane vulling met A2Lkoudemiddel in koel- en
klimaatregelingsystemen

Berekeningsmethode
Eisen met betrekking tot maximale vulling koelvloeistof

De maximale vulling wordt bepaald
op basis van:
Toxiciteitsklasse
(A ou B)
De hoogste waarde
tussen ATEL/ODL
of praktische limiet

Eigenschappen
van de vloeistof
Ontvlambaarheid
1-2-2L-3
Waarde van LFL

Berekeningsmethode in stappen:
Er zijn verschillende berekeningsniveaus mogelijk - Kies de hoogste waarde van de twee risico’s (toxiciteit /
ontvlambaarheid) - Vervolgens bepaalt de laagste van de 2 waarden de maximale vulling

Toegangscategorie
a-b-c

Categorie
van de plaatsing
I II III IV
maximale vulling

Verzegeld systeem
Vloeistof A
20 m2 x ATEL of 150 g

Toegangscategorie
a-b-c

Maximale vulling: laagste
op grond van toxiciteit
en ontvlambaarheid
Toepassingen comfort
of Overige toepassingen

Categorie
van de plaatsing
I II III IV
maximale vulling

Verzegeld systeem
1,5 kg of
20 % x LFL x Volume

Voor het vullen van koudemiddelen in koel- en
airconditioningsinstallaties gelden internationale,
Europese of zelfs lokale normen.
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Subcategorie maximale
vulling op basis
van toxiciteit

Met EN378 kan onder andere de maximale vulling
van een installatie worden berekend op basis van 3
criteria: de eigenschappen van de gekozen vloeistof,
de toegangscategorie en de plaats van de apparatuur.
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Toegestane vulling met A2L-koudemiddel
in koel- en klimaatregelingsystemen
Voorbeelden van belastingberekening
per toepassing volgens EN378

Vergelijking van de alternatieven
en de vullingbeperking

Voorbeelden van de berekening vulling per toepassing volgens EN378
Verzegeld systeem in een vestiging van 150m3 met
ontvangst van publiek (categorieën a en I)
Vloeistof

Betreffende limiet
volgens EN 378

Vulling in kg
volgens EN378

R-290 (A3)

Ontvlambaarheid

0,15

R-455A (A2L)

Ontvlambaarheid

2,59

R-1234ze (A2L)

Ontvlambaarheid

1,81

R-448A (A1)

Toxiciteit

7,76

In de normen ISO 5149 en EN 378 wordt de maximale vulling
met koudemiddel berekend op basis van de plaatsing van het
systeem, het gebruiksdoel en de veiligheidsklasse van het
koudemiddel. Door Solstice® L40X (R-455A) in een openbare
ruimte te gebruiken en rekening te houden met de minimale
afmetingen van de ruimte, kan meer koudemiddel worden
gebruikt, zoals in de grafiek hieronder wordt geïllustreerd.
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Betreffende limiet

Maximale vulling in kg

R-290 (A3)

Ontvlambaarheid

0,34

R-455A (A2L)

Ontvlambaarheid

6,9 of 84
met 2 veiligheidsmaatregelen

R-32 (A2L)

Ontvlambaarheid

4,6 of 59,9
met 2 veiligheidsmaatregelen

R-452B (A2L)

Ontvlambaarheid

4,66 of 60,5
met 2 veiligheidsmaatregelen

R-410A (A1)

Toxiciteit

22 of zonder beperking
met 2 veiligheidsmaatregelen

Indien er strengere nationale of regionale voorschriften bestaan, hebben deze
voorrang op EN 378.
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Toegestane vulling [kg]

Vloeistof

Enkel secundair circuit (chiller, machinekamer)

90

Comfort-installatie, geïnstalleerd aan de muur, in een ruimte van 50m3
waarvan 20m² wordt gebruikt voor bedden (categorieën a en l)

+ twee aanvullende maatregelen
(veiligheidskleppen, alarmen,
ventilatie)

70

+ één aanvullende maatregel
(veiligheidsklep, alarmen, ventilatie)
57,7 kg

60
50
40
30
20

+ inrichtingen constructies
(plaatsing klasse II)
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Standaardsysteem

0

0
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Oppervlakte van de ruimte [m2]
Hoogte van de ruimte 2,5 m. LII 431 g/m3.
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84,0 kg

16,8 kg

140

160

180 300

2,6 kg (geen minimumoppervlakte
van de ruimte onder 2,6 kg)
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Gebruik van A2Lkoudemiddel

in koel en klimaatregelingsystemen
A2L-koudemiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt in
nieuwe apparatuur die specifiek hiervoor is ontworpen
of in speciaal ontwikkelde systemen voor het werken met
deze producten.
In geen geval mag een systeem dat
werkt met een niet-ontvlambare
vloeistof worden omgebouwd met
een ontvlambare vloeistof zonder

voorafgaand onderzoek, herkwalificatie
en toestemming om te blijven voldoen
aan de geldende regelgeving.

De algemene veiligheidsnorm van systemen EN378:2016 en de
veiligheidsnormen van apparaten zoals EN60335-2-40, EN60335-2-89
geven aanbevelingen, zodat men bijvoorbeeld kan controleren of
de koudemiddelvullingen in een specifieke zone niet overschrijdt
de maximaal toegestane limiet niet overschrijdt.
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Conversie van de bestaande apparatuur die
ontworpen is voor onontvlambare koudemiddelen
naar ontvlambare koudemiddelen kan leiden tot
verlies van het CE-keurmerk.
Een passende opleiding en kwalificatie zijn
uiterst belangrijk en verplicht voor het veilig
hanteren van de koudemiddelen. Norm EN13313
betreffende ‘Koelsystemen en warmtepompen Vaardigheden van het personeel’ geeft nuttige
adviezen over de vereiste vaardigheidsniveaus voor
alle soorten koudemiddelen.
Installateurs of gebruikers van koel- en
klimaatregelingsystemen moeten de installatieen gebruiksinstructies van de fabrikanten.
Ze moeten er eveneens voor zorgen dat wordt
voldaan aan de normen en aan de lokale
wetgeving.
Een installateur of een gebruiker die de
apparatuur wijzigt, of zijn eigen apparatuur
monteert, wordt een ‘fabrikant’ en zal dus
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van deze
apparatuur.
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Gebruik van de A2Lkoudemiddel

SPECIALE VERPAKKINGEN
VOOR A2L-VLOEISTOFFEN

TERUGWINNINGSFLESSEN

SPECIFIEKE MATERIALEN
AANGEPAST AAN LICHT
ONTVLAMBARE A2L-VLOEISTOFFEN

VERVOER EN OPSLAG
(VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
- RUBRIEK)

• Herkenbaar aan de rode
cilinderkraag.

• Het terugwinnen van A2L-vloeistoffen is uit regelgevingsoogpunt verplicht en moet gebeuren
in verpakkingen die specifiek
bestemd zijn voor ontvlambare
vloeistoffen en die als zodanig
geëtiketteerd en geïdentificeerd
zijn.

• Vacuümpomp (terugstroombeveiliging door geïsoleerde elektromagnetische klep bij stroomonderbrekingen - geïsoleerde schakelaar of
schakelaar verwijderd van de
terugstroomzone).
• Lekdetector en gasmelder.
• Manifold en standaard slangen:
manometerschalen en slangen die
zijn aangepast aan de druk van de
vloeistof.

• Veiligheid en gebruik: naleven
van veiligheidsadviezen voor
gebruik, vervoer en opslag van
koudemiddelen.

• Rood etiket met vlam.
• Beproevingsdruk
in de verpakking
gegraveerd.
• Linkse
schroefkoppeling.
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Voorzorg- en
veiligheidsmaatregelen

• Lees het veiligheidsinformatieblad.
Ten aanzien van de risico’s
moeten alle relevante
veiligheidsmaatregelen worden
genomen. Bij elke hantering
van of blootstelling aan het
product moeten de persoonlijke
beschermingsmiddelen
zoals voorgeschreven in het
veiligheidsinformatieblad worden
gedragen.

BELGIE
dehon service belgium
Carton de Wiartlaan, 79
B-1090 BRUSSEL
Tél.: 00 32 2 421 01 70
Fax: 00 32 2 426 96 62
climalife.be@climalife.dehon.com

• De gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen voor het
gebruik moeten worden nageleefd
en het is absoluut verboden om
met een open vlam te lassen,
solderen, snijden, slijpen stappen
of een lek op te sporen op een
circuit dat koudemiddel bevat.
Het gebruik van elektrische
booglasapparaten of andere
krachtige ontstekingsbronnen is
verboden.

NEDERLAND
dehon service nederland
Van Konijnenburgweg 84
NL-4612 PL BERGEN OP ZOOM
Tél.: 00 31 164 212 830
Fax: 00 31 164 212 831
climalife.nl@climalife.dehon.com

• Omdat dampen van
koudemiddelen zwaarder zijn dan
lucht, moet de werkplek worden
geventileerd door te voorzien
van afzuiging in onderste
gedeelte van de ruimte. Deze
koudemiddelen mogen niet
zonder de nodige maatregelen
in kelders worden gebruikt.
• Gebruik geen ventilatiebuizen
om dampen af te voeren.

• Bij het gebruik van een
koudemiddel is het belangrijk
om een risicobeoordeling uit te
voeren, in een document vast te
leggen, ervoor te zorgen dat alle
risico’s daarin zijn opgenomen en
dat alle voorzorgsmaatregelen zijn
genomen om te voorkomen dat
deze risico’s ontstaan.

