Ustawa F-Gazowa
Poradnik dla użytkownika pomp ciepła

Podstawowe pojęcia
Co powinien wiedzieć każdy użytkownik pompy ciepła?
w świetle Ustawy F-gazowej

Wciąż postępujące zmiany klimatyczne
narzucają konieczność wprowadzania kolejnych rozwiązań, które mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Do takich gazów zalicza się gazy fluorowane (tzw. f-gazy), stosowane m.in. jako
czynniki chłodnicze w pompach ciepła. Ich
produkcja i zużycie na świecie rośnie w bardzo szybkim tempie, przyczyniając się do
zmiany klimatu.

Aby temu zapobiec zostały określono
zasady dotyczące wprowadzania do
obrotu produktów i urządzeń zawierających f-gazy. Reguluje je Ustawa z dnia
15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO i niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.
z 2017 r., nr 1951), zwana potocznie Ustawą
F-gazową. Określa ona również obowiązki
spoczywające m.in. na instalatorach, serwisantach oraz użytkownikach pomp ciepła.
Co mówią zapisy tej ustawy i jak wpłyną
one na użytkowników pomp ciepła?

Ustawa F-gazowa wprowadziła kilka pojęć, z którymi warto się zapoznać:
Współczynnik GWP (Global Warming
Potential) – czyli współczynnik globalnego ocieplenia. Porównuje on siłę oddziaływania fluorowanego gazu cieplarnianego
na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla. Współczynnik GWP
f-gazów jest bardzo wysoki (w przypadku
niektórych gazów może być nawet kilkadziesiąt tysięcy razy wyższy od CO2).

Ustawa F-gazowa określa również typy
urządzeń, wykorzystujących f-gazy. Są to:

Operator – tak w ustawie określana
jest osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad technicznym
działaniem pompy ciepła. Zazwyczaj operatorem urządzenia domowego lub małego urządzenia komercyjnego jest osoba
fizyczna – właściciel / użytkownik urządzenia. W zastosowaniach handlowych i przemysłowych operator jest zwykle osobą
prawną (często przedsiębiorstwem).
Spoczywa na nim odpowiedzialność za
udzielanie pracownikom instrukcji dotyczących funkcjonowania urządzeń.

Do urządzeń hermetycznie
zamkniętych zaliczamy:
	pompy ciepła solanka/woda –
Vitocal 2xx-G, 3xx-G
	pompy powietrze/woda typu
monoblok – Vitocal 2xx-A, 3xx-A.

Urządzenia hermetycznie zamknięte,
czyli urządzenia, w których wszystkie
części zawierające f-gazy są szczelnie
zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody
trwałego łączenia.

Informację o tym, czy dane urządzenie
jest hermetycznie zamknięte znajdziemy
na jego tabliczce znamionowej.
Urządzenia niehermetycznie zamknięte
– należą do nich pompy ciepła typu split,
czyli składające się z dwóch jednostek –
zewnętrznej i wewnętrznej.

Wärmepumpe BWC / Pompe à chaleur BWC / BWC heat pump
Herstell-Daten / N° de fabrication / Serial no.

Typ/Type
Herstelljahr / Année de fabric. / Year of construction

BWC 301.B06
2017

Wärmepumpe / Pompe à chaleur / Heat pump
Nennspannung Wärmepumpe / Tension nominale pompe à chaleur
Rated voltage heat pump
3 / N / PE / 400 V~ / 50 Hz
Elektr. Leistungsaufnahme bei
B 0/W35
1,24 kW
Puissance électrique absorbée pour
W10/W35
1,24 kW
Power consumption at
cos φ 0,9
Elektr. Leistungsaufnahme max.
2,42 kW
Puissance électrique absorbée maxi
cos φ 0,9
Max. power consumption
Stromaufnahme / Consommation de courant / Current consumption
4,8 A
Betrieb / Fonctionnement / Operation
25 A
Anlauf*1 / Démarrage*1 / Start*1
Blockiert / Bloqué / Blocked
28 A
Wärmeleistung Wärmepumpe bei
B 0/W35
5,69 kW
Puissance calorifique, pompe à chaleur pour
W10/W35
7,51 kW
Heating output, heat pump at
COP
B 0/W35
4,60
Zul. Betriebsdruck Heizkreis / Min. Heizwasserdurchsatz
Pression de service maxi circuit de chauffage / Débit eau de chauffage mini
Max. working pressure heating circuit / Min. heating water flow rate
0,3 MPa (3 bar) / 520 l/h
Zul. Betriebsdruck Solekreis / Min. Soledurchsatz
Pression de service maxi circuit eau glycolée / Débit eau glycolée mini
Max. working pressure brine circuit / Min. brine flow rate
0,3 MPa (3 bar) / 860 l/h
Kältemittel/Kältemittelfüllmenge/GWP/CO2-äqu.
R 410 A/1,40 kg/2088/2,92 t
Fluide frigorigène/Charge fluide frigorigène/PRG/équiv. CO2
Refrigerant/Refrigerant filling/GWP/GWP/CO2-eq.
Hermetisch geschlossen nach F-Gase-Verordnung. Dieses Gerät enthält vom
Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase
Fermé hermétiquement selon le décret F sur les gaz. Cet appareil contient des
gaz à effet de serre fluorés mentionnés dans le protocole de Kyoto
Hermetically sealed acc. to F-Gas Regulation. This appliance contains fluorinated
greenhouse gases included in the Kyoto Protocol
Zul. Betriebsdruck
Kältekreis HD
Pression de service maxi
Circuit frigorigène HD
Max. working pressure
HD refrigeration circuit
4,5 MPa (45 bar)
Kältekreis ND
Circuit frigorigène ND
ND refrigeration circuit
2,8 MPa (28 bar)
Sole-Eintrittstemperatur / Température d'entrée eau glycolée
Brine inlet temperature
max. 25 °C/min. -10 °C
Regelung / Régulation / Control unit
Nennspannung Regelung/Elektronik
Tension nominale régulation/composants électroniques
Rated voltage, control unit/electronics
1 / N / PE / 230 V~ / 50 Hz
Nennleistung Regelung/Elektronik max.
Puissance nominale maxi régulation/composants électroniques
Control unit/electronics max. rated output
1000 W
Elektr. Leistungsaufnahme Regelung max.
Puissance électrique absorbée maxi, régulation
Max. power consumption, control unit
5W
Elektr. Leistungsaufnahme interne Pumpen/Ventile max.
Puissance électrique absorbée maxi pompes/vannes internes
Max. power consumption internal pumps /valves
227 W
Nachheizung / Appoint chauffage / Booster
Nennspannung Nachheizung (optional)
1 / N / PE / 230 V~ / 50 Hz
Tension nominale appoint au chauffage (en option)
3 / N / PE / 400 V~ / 50 Hz
Rated voltage booster (optional)
3 / PE / 400 V~ / 50 Hz
Leistung der elektrischen Nachheizung
Puissance appoint au chauffage électrique
Output of the electrical booster
max. 9 kW
*1

Mit Anlaufstrombegrenzung / Avec limiteur de courant de départ / With starting current limiter

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmann (Schweiz) AG

D-35107 Allendorf/Germany
CH-8957 Spreitenbach

Stromaufnahme / Consommation de courant / Current consumption
4,8 A
Betrieb / Fonctionnement / Operation
25 A
Anlauf*1 / Démarrage*1 / Start*1
Blockiert / Bloqué / Blocked
28 A
Wärmeleistung Wärmepumpe bei
B 0/W35
5,692/3
kW
Puissance calorifique, pompe à chaleur pour
W10/W35
7,51 kW
Heating output, heat pump at
COP
B 0/W35
4,60
Zul. Betriebsdruck Heizkreis / Min. Heizwasserdurchsatz
Pression de service maxi circuit de chauffage / Débit eau de chauffage mini
Max. working pressure heating circuit / Min. heating water flow rate
0,3 MPa (3 bar) / 520 l/h
Zul. Betriebsdruck Solekreis / Min. Soledurchsatz
Pression de service maxi circuit eau glycolée / Débit eau glycolée mini
Max. working pressure brine circuit / Min. brine flow rate
0,3 MPa (3 bar) / 860 l/h
Kältemittel/Kältemittelfüllmenge/GWP/CO2-äqu.
R 410 A/1,40 kg/2088/2,92 t
Fluide frigorigène/Charge fluide frigorigène/PRG/équiv. CO2
Refrigerant/Refrigerant filling/GWP/GWP/CO2-eq.
Hermetisch geschlossen nach F-Gase-Verordnung. Dieses Gerät enthält vom
Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase
Fermé hermétiquement selon le décret F sur les gaz. Cet appareil contient des
gaz à effet de serre fluorés mentionnés dans le protocole de Kyoto
Hermetically sealed acc. to F-Gas Regulation. This appliance contains fluorinated
greenhouse gases included in the Kyoto Protocol
Zul. Betriebsdruck
Kältekreis HD
Pression de service maxi
Circuit frigorigène HD
Max. working pressure
HD refrigeration circuit
4,5 MPa (45 bar)
Kältekreis ND
Circuit frigorigène ND
ND refrigeration circuit
2,8 MPa (28 bar)
Sole-Eintrittstemperatur / Température d'entrée eau glycolée
Brine inlet temperature
max. 25 °C/min. -10 °C
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Regelung / Régulation / Control unit
Nennspannung Regelung/Elektronik
Tension nominale régulation/composants électroniques
Rated voltage, control unit/electronics
1 / N / PE / 230 V~ / 50 Hz
Tabliczka znamionowa pompy ciepła Vitocal
300-G BWC
Nennleistung
Regelung/Elektronik max.
Puissance nominale maxi régulation/composants électroniques
Control unit/electronics max. rated output
1000 W
Elektr. Leistungsaufnahme Regelung max.
Puissance électrique absorbée maxi, régulation
Max. power consumption, control unit
5W
W przypadku
ciepła typu
split,
Kto może zainstalować pompę
ciepła?
Elektr.
Leistungsaufnahme
internepomp
Pumpen/Ventile
max.
a więc
urządzeń
niehermetycznie
zamknięPodział pomp ciepła na hermetycznie
i niePuissance
électrique
absorbée
maxi pompes/vannes
internes
Max.
power consumption
internal pumps /valves
227 W
tych, uruchomienie,
czyli wykonania połąhermetycznie zamknięte oznacza
konkretne
chauffage / Booster
czenia/ Appoint
układu chłodniczego
musi być
wytyczne dotyczące m.in. ich montażu. Nachheizung
Nachheizung
1 / certyN / PE / 230 V~ / 50 Hz
wykonane(optional)
przez osobę posiadającą
Nie bez znaczenia jest, kto tegoNennspannung
dokona.
Tension nominale appoint au chauffage (en option)
3 / N / PE / 400 V~ / 50 Hz
fikat dla personelu, popularnie nazywany
Rated voltage booster (optional)
3 / PE / 400 V~ / 50 Hz
uprawnieniami f-gazowymi (wydany przez
Urządzenie hermetycznie zamknięte może
Leistung der elektrischen Nachheizung
Dozoruélectrique
Technicznego).
zostać zainstalowane przez osobę
posiadaPuissance
appoint Urząd
au chauffage
jącą uprawnienia producenta doOutput
montażu
of the electrical booster
max. 9 kW
Material: PP-Folie mit Laminat, transparent
Druckfarbe: schwarz
Größe: 106 × 300 (+ 15) mm
Im Trägerpapier perforiert
Mit Barcode, 16-stellig, 2 ×
Herstell-Daten: 7509208...
Änderung: 30.11.2016
Version -03
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Mit Anlaufstrombegrenzung
/ Avec limiteur
courant depompy
départ / With
startingtypu
current limiter
Oznacza
to, żedemontaż
ciepła

split, prowadzenie rurociągu chłodniczego
pomiędzy jednostkami, lecz bez ich finalnego
Viessmann Werke podłączenia
GmbH & Co. można
KG
D-35107 Allendorf/Germany
zlecić instalatorowi
bez
Viessmann (Schweiz) AG
CH-8957 Spreitenbach
certyfikatu. Natomiast instalator, który łączy
jednostki pompy ciepła musi już posiadać
certyfikat f-gazowy.

5583804-03

i uruchomienia pomp ciepła.

583804-03
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Rejestracja pompy ciepła

Karta urządzenia
Ustawa F-gazowa wprowadziła obowiązek rejestracji urządzenia zawierającego
fluorowane gazy cieplarniane, czyli założenia mu tzw. Karty urządzenia. Obowiązek
ten dotyczy pomp ciepła zawierających co
najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych, oraz
co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 dla
urządzeń hermetycznie zamkniętych.
Pompami ciepła firmy Viessmann,
które wymagają założenia Karty
urządzenia są:
 Vitocal 1xx-S typ 101.A12...A16
 Vitocal 2xx-S typ 201.D10...A16
	Vitocaldens/Vitolacaldens 222-F
typ 222.A29
 Vitocal 300-G BW/BWS 301.A29 i A45
Pompami ciepła firmy Viessmann
niehermetycznie zamkniętymi,
które nie wymagają założenia Karty
urządzenia o ile nie przekraczają podanej
długości przewodów chłodniczych są:
	Vitocal 1xx-S typ 101.A04
od 5 m do 17 m
	Vitocal 1xx-S typ 101.A06...A08
od 5 m do 15 m
	Vitocal 2xx-S typ 201.D04...D06
od 3 m do 30 m
	Vitocal 2xx-S typ 201.D08
od 3 m do 12 m
	Vitocaldens / Vitolacaldens 222-F
typ 222.A26 od 3 m do 16 m

Kto zakłada Kartę urządzenia?
Gdzie i kiedy należy to zrobić?
Rejestracja pomp ciepła odbywa się
w Centralnym Rejestrze Operatorów
(CRO) na stronie http://www.cro.ichp.pl/.
Rejestracji dokonuje wspomniany wcześniej
Operator, czyli osoba fizyczna lub prawna,
sprawująca kontrolę nad pompą ciepła
(jej właściciel/użytkownik).
Operator ma obowiązek założyć kartę
w CRO do 15 dni od daty dostarczenia
(urządzenia typu monoblok) lub 15 dni od
uruchomienia (pompa ciepła typu split).
Jak wygląda rejestracja pompy ciepła?
Założenie Karty urządzenia nie jest
skomplikowane, wymaga podania kilku
podstawowych informacji.
W pierwszej kolejności należy założyć konto
w Centralnym Rejestrze Operatorów – po
wypełnieniu danych kontaktowych wysyła
się zgłoszenie i oczekuje na weryfikację
konta. Po pozytywnej weryfikacji konta
przez Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej
i Klimatu (BOWOiK) można zalogować się
do systemu.

Kolejne kroki wyglądają następująco:
1. Z listy kart należy wybrać „Nowa Karta”. System przekierowuje wówczas
do formularza, w którym automatycznie zostaną wypełnione komórki:

Podczas rejestracji Operator podaje dane adresowe. Jeżeli różnią się one
od miejsca zainstalowania urządzenia (np. gdy właściciel urządzenia posiada
wiele lokalizacji) należy wypełnić dodatkowo formularz „Siedziba”.
2. W następnej kolejności system przekierowuje do „Danych Urządzenia”.
Należy tu podać dane charakterystyczne pompy ciepła:

Jak wypełnić wymagane pola?
Informacje o rodzaju substancji lub gazu, jego ilości, nazwie urządzenia,
modelu, numerze seryjnym oraz dacie produkcji znajdziemy na tabliczce
znamionowej pompy ciepła.
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Kolejne kroki wyglądają następująco: (ciąg dalszy)
Kategorię i podkategorię urządzenia należy wybrać z poniższej listy:
	Kategoria -> 3 – fluorowane gazy cieplarniane – pompa ciepła;
	Podkategoria -> sposób użytkowania:
A – urządzenie do użytku domowego,
C – urządzenie handlowe (do wykorzystywania w obiekcie handlowym
lub usługowym, w szczególności supermarkecie, sklepie, restauracji,
centrum handlowym),
I – urządzenie przemysłowe (do wykorzystywania w obiekcie o charakterze
przemysłowym, w szczególności zakładzie produkcyjnym lub
przetwórczym, kopalni, porcie)
P – urządzenie inne (do wykorzystywania w innego rodzaju obiekcie,
w szczególności szkole, szpitalu, urzędzie, biurze).
Przykładowa tabliczka znamionowa jednostki zewnętrznej pompy ciepła
Vitocal 200-S (urządzenie niehermetycznie zamknięte):

Numer fabryczny urządzenia
Podajemy datę 01.01. roku
z tabliczki znamionowej
(dla tego urządzenia jest to
data 01.01.2017 r.)

Rodzaj zastosowanego czynnika
chłodniczego R410A, ilość napełnienia oraz ekwiwalent CO 2
(dla tego urządzenia:
rodzaj czynnika: R410A,
ilość napełnienia: 3,6 kg
ekwiwalent CO2: 7617)

3. Po prawidłowym wypełnieniu formularzu uaktywnia się przycisk „ZAPISZ”.
Po tej czynności możliwy jest tylko podgląd karty.
Jeden Operator może założyć karty dla kilku urządzeń, które posiada.
Następnie może je przeglądać oraz udostępniać certyfikowanemu
personelowi, czyli instalatorowi z uprawnieniami f-gazowymi, który dokonuje w
karcie wpisów o wykonywanych czynnościach serwisowych.

Korzystanie z Karty Urządzenia

1. Z
 amykanie karty
Każdy Operator może zamknąć Kartę
urządzenia, gdy zostało ono zlikwidowane. W tym celu należy wpisać informację o odzyskaniu czynnika chłodniczego
z urządzenia i przekazaniu do utylizacji
lub recyklingu.
2. P
 odgląd i zapis danych
Po otwarciu karty urządzenia istnieje możliwość podglądu oraz pobrania karty urządzenia w formacie PDF, gdzie znajdują się
podstawowe dane urządzenia oraz informacje odnośnie wykonany czynności
serwisowych.
3. Udostępnianie Karty serwisantowi
Podczas okresowych kontroli pompy ciepła Operator zobowiązany udostępnić
kartę urządzenia w celu dokonania wpisu.
Może być on wykonany przez uprawnioną
osobę posiadającą certyfikat odpowiedni
do zakresu wykonywania czynności.
4. W
 pis do Karty
Aby dokonać wpisu do karty należy
przejść do szczegółów karty i otworzyć
zakładkę „lista czynności”. Następnie
należy wybrać „Dodaj wpis” i wypełnić
dane osoby, która jest upoważniona certyfikatem do dokonania wpisu.
W ramach jednego wpisu można dokonać
wiele czynności oraz dopisać kolejne certyfikowane osoby wykonujące czynności przy
pompie ciepła.
5. Odblokowanie karty
Każda karta urządzenia jest zablokowana
przed niepowołanym dostępem. W celu
odblokowania dostępu do karty należy
ponownie podać dane logowania.
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Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli zajdzie konieczność naprawy
pompy ciepła Operator musi podjąć
kroku zmierzające do naprawy urządzenia oraz w ciągu miesiąca od naprawy
musi dokonać wpisu do Karty urządzenia, pamiętając, że naprawę może wykonać tylko osoba posiadająca stosowne
kwalifikacje.
Kupując pompę ciepła Operator zobowiązuje się zlecić jej uruchomienie (instalowanie) osobie posiadającej Certyfikat
dla Personelu. Najczęściej następuje to
w formie umowy przy zakupie urządzenia.
Wraz z pompą ciepła typu split dostarczany
jest formularz jej uruchomienia, który umożliwia zlecenie uruchomienia pompy ciepła do
działu serwisu firmy Viessmann Sp. z o.o.

Formularze oraz dodatkowe informacje
znajdują się również na stronie internetowej:
https://fgaz.viessmann-serwis.pl/
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Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i
rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw
autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów
przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić
się od prezentowanych w prospekcie.

Takie zlecenie daje gwarancję, że usługa
zostanie wykonana przez wykwalifikowany
personel posiadający wiedzę techniczną,
jak i stosowne uprawnienia.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl

