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Szanowni Czytelnicy

  

  

Niniejszym wydaniem, przygotowanym na przełomie roku 2017 i 2018, rozpoczynamy kolejny
rok naszej działalności wydawniczej, w trakcie którego będziemy chcieli przybliżać Państwu
najnowsze wytyczne, trendy oraz rozwiązania, jakie będą wprowadzane na nasz rynek.
Najbliższe 1-2 lata pokażą nam, w którym kierunku rozwiną się instalacje chłodnicze – czy będą
to naturalne czynniki chłodnicze, czy też tzw. czynniki alternatywne do obecnych, czyli nowe
mieszanki czynników chłodniczych o obniżonym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego

  

  

Zmiany w legislacji przynosi nam już sam styczeń – w zakresie działalności firm serwisowych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy F-gazowej z dnia 12 lipca 2017 r., zmianie uległ sposób
określania wielkości napełnienia instalacji czynnikami chłodniczymi. Zgodnie z unijnym
Rozporządzeniem (WE) 517/2014 wielkość tę musimy wyznaczać przy użyciu ekwiwalentu CO
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, a nie kilogramów, a w konsekwencji zmianie uległy też progi dotyczące kontroli instalacji i
urządzeń pod względem wycieków czynników. I tak:

  

    
    -  od 5 do 50 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na 12 miesięcy lub co najmniej raz na 24
miesiące, jeżeli instalacje (urządzenia) mają zainstalowany system wykrywania wycieków.
Wyjątkiem są urządzenia hermetycznie zamknięte, zawierające F-gazy w ilości mniejszej niż 10
ton ekwiwalentu CO 2 – jeśli są oznakowane jako
hermetycznie zamknięte, nie podlegają kontrolom szczelności; 
 
    -  od 50 do 500 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na 6 miesięcy lub co najmniej raz na
12 miesięcy, jeżeli instalacje (urządzenia) mają zainstalowany system wykrywania wycieków; 
 
    -  ponad 500 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na 3 miesiące lub co najmniej raz na 6
miesięcy, jeżeli instalacje (urządzenia) mają zainstalowany system wykrywania wycieków.
 

  

  

Ustawa i jej rozporządzenia wprowadzają jeszcze kilka dość istotnych zmian, z którymi warto
się zapoznać i stosować, gdyż rozbudowie uległ również wykaz naruszeń przepisów
F-gazowych oraz wielkość kar.

  

  

Styczeń to również kolejny etap wdrażania Rozporządzenia Komisji UE nr 1253/2014,
dotyczącego ekoprojektu (EcoDesign). Od 2018 r. obowiązkowa jest sygnalizacja zabrudzenia
filtra w centralach wentylacyjnych, jak również zwiększone zostają wymagania w zakresie
sprawności odzysku ciepła przez rekuperatory.
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W ramach Dyrektywy Ecodesign zmianie uległy również minimalne wymogi dotyczące
efektywności energetycznej agregatów chłodniczych. Jest to pierwszy etap, zaś wyższe wymogi
będą obowiązywać od stycznia 2021 r. Czy producenci przygotowali się do tego? Wiodące
marki – na pewno tak, a pozostałe zweryfi kuje rynek w najbliższych miesiącach Więcej na ten
temat już w kolejnym wydaniu.

  

  

Przed nami zatem, bardzo ciekawy okres – czas wyzwań i poznawania nowych technologii, do
czego okazją będą na pewno liczne targi branżowe: zarówno w Polsce – FORUM
WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA, INSTALACJE, jak również europejskie,
wyznaczające trendy dla całej branży w UE – MOSTRA CONVEGNO oraz CHILLVENTA.

  

  

  

Tymczasem życzę ciekawej lektury niniejszego wydania
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