
Hűtőközeg útmutató 
kereskedők számára

Általános információk

Az R290 tulajdonságai
Az R290 a szénhidrogének közé sorolható. Alacsony lobbanás-
pontja miatt az R290 a rendkívül gyúlékony 1. gázkategóriába 
tartozik, így azt ennek megfelelően kell jelölni. Az alábbiakban 
olyan jelölési példákat mutatunk be, amelyeket az aroTHERM 
plus hőszivattyú esetén is használunk:

Kémiai szempontból az R290 magas tisztaságú, adalékoktól men-
tes propán, ami széles körű felhasználhatóságával (akár –40 °C) 
és nagyon jó hatásfokával tűnik ki. Mindezek mellett az R290 hű-
tőközegnek rendkívül alacsony a globális felmelegedési potenciálja 
(GWP = 3). Ez háromszor akkora, mint az azonos mennyiségű CO2, 
a légkörbe jutva. Összehasonlításként: az R410a GWP értéke 2088. 

A szigorúbb környezetvédelmi előírások miatt egyre gyakrabban 
használják az R290-et a fluor-tartalmú szénhidrogének helyett, 
főleg és elsősorban az EU-ban. 

Az R290 azonos hőmérsékleten és nyomáson a levegőnél nehe-
zebb és a gyakorlat szerint magasabb koncentrációt ér el a talaj 
közelében. Ez a gáztípus szagtalan, ennek ellenére problémák nél-
kül detektálható kereskedelemben kapható gázérzékelő és szivár-
gás-kereső készülékekkel. 

Kérjük, forduljon a Vaillant vevőszolgálatához vagy a fel-
jogosított szervizpartnerekhez, amennyiben kérdése van 
a gázérzékelők vagy a Vaillant által javasolt szervizeszkö-
zök témájával kapcsolatban. 

Ami a klímavédelmet szolgálja, az nem lehet káros az em-
berekre, ezért különleges biztonsági előírások vonatkoz-
nak az R290 hűtőközegre. Az R290 hűtőközeggel kapcso-
latos részletes információk a megfelelő biztonsági adatla-
pokban találhatók, amelyek egyszerűen, online letölthetők.

A Vaillant bevezeti az aroTHERM plus levegő-víz hőszivattyút. A Vaillant eddig a monoblokk és split rendszerű aroTHERM hőszivaty-
tyúkban az R410a hűtőközeget használta, ezzel szemben a 6. generációs új hőszivattyúk már a természetes R290 hűtőközeggel 
töltöttek. 

Az R290 az A3-as kategóriájú hűtőközegek közé sorolható (a DIN EN 378 szabvány szerint). Tulajdonságai alapján az R290 nagyon 
hasonló a szintén gyakran használt, A3-as osztályú R600A (izobután) hűtőközeghez, amit a gyártók és a szállítmányozók a gyakor-
latban „fehér árunak“ neveznek. Az R290 és R600A hűtőközegekkel többek között a kereskedelemben kapható hűtőszekrényeket, 
páramentesítőket, mobil klímákat és szárítógépeket töltik évek óta meg.

Az A3-as kategóriájú hűtőközegek kezelése tehát nem új és nem is ismeretlen. Mindazonáltal figyelembe kell venni néhány alapvető 
óvintézkedést a tárolás és a szállítás kapcsán, amelyeket a következő oldalakon szeretnénk részletesebben elmagyarázni. 

Ez a nagykereskedelmi partnereinknek szóló információs anyag alapve-
tően csak az Ön tájékoztatására szolgál, és nem érinti a kezelés, szállí-

tás és tárolás jogi kötelezettségeinek felelősségteljes betartását. Ezen kívül a 
Vaillant nem szavatolja a felsorolt előírások teljességét.

Természetes 

hűtőközeg
GWP 3

R290

Tűzveszélyes anyagok 
jelzése

Tilos a dohányzás és a 
nyílt láng használata

Olvassa el a kezelési- és tele-
pítési útmutatót



Mire kell a tárolás során ügyelni?

1   Veszélyes anyagokat érintő törvény: REACH-, CLP-,  
           és a veszélyes anyagok rendelete

A hűtőközeg a REACH szerint nem tartozik a nagyon veszélyes 
anyagok (SVHC) listájába. Az R290 hűtőközeg kiengedése ugyan-
csak szükségtelen az új aroTHERM plus hőszivattyúból. Ezért nincs 
semmilyen kötelem információk továbbadására a REACH 33-as 
bejegyzése értelmében. (REACH: 1907/2006/EK rendelet a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, jóváhagyásáról és korláto-
zásáról; SVHC: Substance of Very High Concern (nagyon veszélyes 
anyag)). 

Hőszivattyúink esetén készre szerelt termékekről beszélünk, ame-
lyek már gyárilag tartalmazzák az R290 hűtőközeget, így azt nem 
kell például palackokban elkülönítve szállítani és betölteni. Ezért a 
veszélyes anyagokról szóló európai vagy nemzeti jogszabályok ál-
talánosan nem alkalmazandók jelen esetben. Kérjük, ellenőrizze 
ettől függetlenül a helyi irányelveket és törvényeket. 

2   Égés elleni védelem

Az R290 hűtőközeggel töltött hőszivattyúk tárolásával nő a tűz-
veszélyesség. A lehetséges veszélyek korai felismerése érdeké-
ben meg kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell az egyes 
rakathelyek tűzoltási terveit. A tárolt R290 mennyiségének függ-
vényében kell felülvizsgálni a tűzvédelmi koncepciókat is, és ezt a 
helyi követelményektől függően szükséges külön jóváhagyatni.

3  Robbanás elleni védelem

A hűtőközeg egy hermetikusan zárt hűtőkörben található. Mind-
egyik készülék csak úgy kerül ki a gyárból, hogy előtte tömörségi 
vizsgálaton esik át. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy kivételes 
esetekben szállítási sérülések keletkeznek, amelynek következté-
ben hűtőközeg szabadul ki. Ezért ügyelni kell arra, hogy elkerül-
hetőek legyenek a gyújtóforrások (pl.: szikra vagy dohányzás) és 
megfelelően jelöljük a tároló helyeket.

Nagyobb mennyiségű aroTHERM plus hőszivattyú tárolás előtt 
tanácsos előzőleg ellenőriztetni a raktár robbanásveszélyességét. 
Ehhez a hőszivattyúk darabszámát, azok mindenkori hűtőközeg 
mennyiségével, a raktár légterét, valamint a technikai berendezé-
seket vesszük alapul. 

Egyedi esetekben speciális intézkedések összehangolása szüksé-
ges a gyúlékony gázkeverékek képződése elleni védelem biztosítá-
sa érdekében.

… például: 
a)  Esetleges gyújtóforrások megszűntetése raktározási területen.
b)  Mesterséges szellőztetés, pl.: padlón keresztül történő elszívás-

sal, legalább kétszeres légcserével óránként. Abban az esetben, 
ha robbanóelegy keletkezhet (pl.: az R290 szivárgása során), ak-
kor csak RB típusú ventilátorok alkalmazhatóak.

c)  R290 detektálására alkalmas gázérzékelő készülék telepítése. 
d)  Riasztáskor bekövetkező intézkedések meghatározása, pl.: sze-

mélyzet figyelmeztetése, kapuk kinyitása a kereszthuzat bizto-
sításához, a mesterséges szellőztetés automatikus indítása (ha 
rendelkezésre áll).

e)  Tűz- és robbanásveszélyes területek megjelölése figyelmeztető 
táblák segítségével.

f)  Tűzoltó készülékek biztosítása, amelyek típusa és mennyisége 
szükség szerint meghatározható.

g)  Munkavállalói viselkedésképzés tűz- és robbanásveszélyes terü-
leteken.

h)  Tűzvédelmi megbízott vagy asszisztens kijelölése és betanítása.
i)  Robbanásvédelmi dokumentum létrehozása, zóna-beosztással 

együtt.
j)  Tárolás közbeni ütközésvédelem, hogy elkerülhetőek legyenek a 

szállító járművek által okozott sérülések.

A Vaillant hőszivattyúk adatai
Az új aroTHERM plus hőszivattyú monoblokk építési elv szerint ké-
szült. Mindez azt jelenti, hogy a teljes hűtőkör a hőszivattyú kül-
téri egységében foglal helyet. A kiszállított készülékek hűtőkörei 
hermetikusan zártak és gyárilag vannak R290 hűtőközeggel fel-
töltve. 

Teljesítmény alapján új hőszivattyúink eltérő mennyiségű R290 hű-
tőközeget tartalmaznak:

Termékmegnevezés R290 hűtőközeg 
mennyiség

aroTHERM plus VWL 35/6 és 55/6 600 gramm

aroTHERM plus VWL 65/6 és 75/6 900 gramm

aroTHERM plus VWL 105/6 és 125/6 1300 gramm



A veszélyes árukról szóló európai törvény (ADR)
A veszélyes áruk szállítását Európa szerte az ADR szabályozza 
(Európai Egyezmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítására köz-
úton („European Agreement concerning the International Carria-
ge of Dangerous Goods by Road“)). Ez rendelkezéseket tartalmaz 
a veszélyes anyagok osztályba sorolásával, csomagolásával, meg-
jelölésével és dokumentációval kapcsolatban. Az ADR aktuális álla-
pota szerint az R290 hűtőközeggel töltött új aroTHERM plus hőszi-
vattyúkra nem kell különleges előírásokat figyelembe venni. 

Utolsó mérföld
A fent említett követelmények természetesen a viszonteladókra, 
valamint a kivitelezőkre is érvényesek a telepítés helyszínén.

Visszáruzás
Az ADR 1.4-es előírása értelmében a címzett kényszerítő ok nél-
kül nem késleltetheti vagy tagadhatja meg a veszélyes áruk köz-
úti szállítását. Ezen kívül garantálni kell a veszélyes áruk kirako-
dását is, feltéve, hogy ez a művelet biztonságosan elvégezhető.

Szállítási sérülések
Amennyiben szállítási sérülés keletkezik, a veszélyes árut azonnal 
egy biztonságos helyre kell a szabadban vinni, ahol 6 méteres su-
garú körzetben nem lehet semmilyen szikraforrás. Itt a hűtőkö-
zeg veszély nélkül tud távozni szivárgás esetén vagy azt a szerviz 
technikus szakszerűen tudja lefejteni, illetve megsemmisíteni.

Ezek kívül javasoljuk, hogy minden szállítóegység legyen ellátva 
mobil gázérzékelő készülékkel, mert ezzel a szállítást végző sze-
mély például baleset során meg tudja vizsgálni, hogy nincs-e hű-
tőközeg szivárgás.

Az alábbi esetekben a hőszivattyú szállítása előtt a hűtőközeget 
szakszerűen kell lefejteni:
•	 Eredeti csomagolás nélkül szállított készülékek
•	 Tömörtelen vagy egyéb módon sérült készülékek szállítása (pl.: 

szállítási sérülésből adódóan)
Ugyanez érvényes a gyártóhoz történő visszaszállításra is. A hűtő-
közeg lefejtését csak megfelelő képzettséggel rendelkező szakem-
ber végezheti, a készülékhez mellékelt telepítési- és karbantartási 
útmutató előírásainak figyelembe vétele mellett. Visszáruzás ese-
tén is be kell tartani a veszélyes áruk szállítására vonatkozó köve-
telményeket.

Mire kell a szállítás során ügyelni?

A szállítás módja
Az R290 a hőszivattyúba már gyárilag betöltött és hermetikusan 
lezárt, ezért az új aroTHERM plus szállítása során nem kell figye-
lembe venni semmilyen különleges szabályt. Mindezektől függetle-
nül tekintettel kell lenni a következő, általános tudnivalókra:

•	 A	szállítás	csak	felállított	helyzetben	lehetséges,	mert	a	fektetett	
szállítás a készülék károsodásához vezethet.

•	 A	szállítás	csak	az	eredeti	csomagolásban	engedélyezett.
•	 Szállítás	közben	gondoskodjon	a	kielégítő	átszellőztetettségről.	
•	 Kerülje	a	gyulladást	okozó	forrásokat	(dohányzás,	szikrázások).
•	 Amennyiben	lehetséges,	a	hőszivattyúkat	a	talajfelszín	felett	tá-

rolja, természetes összeszellőztetettséggel a külső tér felé.

R290

> 6 m

R290

R290



Új verzió, átmeneti időszakkal 2022. december 31-ig
Az ADR azonban a közelmúltban módosult: az új verzió értelmé-
ben hőszivattyúink a „tűzveszélyes gázt tartalmazó termékek” ka-
tegóriájába kerültek. Ennek alapján a jövőben hőszivattyúink szállí-
tására az ADR előírásai is érvényesek. „A jövőben” azt jelenti, hogy 
az átmeneti időszak lejárta után, ami 2022. december 31-án befe-
jeződik. Csak innentől kezdve érinti új hőszivattyúinkat az ADR mó-
dosított rendelete.

Jelölési kötelezettség
Ettől az időponttól kezdve az R290 hűtőközeget tartalmazó hőszi-
vattyúk csomagolását speciális jelöléssel kell ellátni. Ide tartoznak:
•	 Az	új	UN	3537	szállítási	kategória	adatai
•	A 100 x 100 (mm) nagyságú 2.1-es veszélyességi címke felragasz-

tása a csomagolásra 
•	 Irányjelző	nyilak	(fekete	vagy	piros)	a	helyzetjelölésre	a	csoma-

golás két ellentétes oldalán

          
                    

Hőszivattyúink az UN 3537 szállítási kategória 4-es osztályába 
tartoznak, így nincs semmilyen korlátozás az egy szállítóeszközön 
fuvarozható készülékek mennyisége kapcsán. 

Dokumentáció az ADR szerint, 2023. január 1-től
A jogi előírások betartása magában foglalja a teljes dokumentálást 
is. A gyakorlatban ehhez Önnek csak a szállítólevél struktúráját kell 
korrigálni, hogy azt néhány további adattal kiegészíthesse:

1.  UN 3537 adat, „Tűzveszélyes gázt tartalmazó termékek, LPG 
(Propan)“, 2, (E)

2.  Feladó neve és címe
3.  Címzett neve és címe
4.  Csomagolt egységek darabszáma
5.  Szállítás az ADR 1.1.3.6 kivételi rendelkezése szerint
6.  Az R290 hűtőközeg teljes mennyisége kg-ban, az összes cso-

magolási egységben BK4 rövidítéssel

Felelősségek a veszélyes áruk szállításában az ADR szerint 
(2023. január elsejétől)
Egy lánc csak annyira erős, mint annak leggyengébb láncszeme. 
Ugyanez érvényes a veszélyes áruk szállítási láncára is, ezért ab-
ban minden érintett egyformán felel a biztonságos szállításért.

A veszélyes áruk szállítása nem csupán a közúti, vasúti vagy vízi 
szállítást foglalja magába, hanem ennél sokkal többet: az egyes 
áruk csomagolását, a fuvarokmányok létrehozását, a szállítandó 
egységek berakodását, a szállítási folyamat esetleges megszaka-
dását, valamint a veszélyes áruk kirakodását.

Minden dolgozónak, aki ebben a folyamatban részt vesz, előzőleg 
átfogó képzést kell kapnia az ADR 1.3 szerint.

Fontos adatok
Összefoglalva mindez az alábbiakat jelenti:
•	 2022.	december	31-ig	a	Vaillant	aroTHERM	plus	hőszivaty-

tyúit különleges feltételek nélkül lehet szállítani.
•	 Ezek	a	termékek	azonban	2023.	január	elsejétől	a	veszé-

lyes áruk 2-es csoportjába kerülnek és a tűzveszélyes gá-
zok miatt a 6 F osztályba-sorolási kódot kapják. 

! További kötelezettségek a módosított ADR szerint  
2023. január elsejétől:
1.  Minden, a veszélyes áruk szállításában részt vevő személy 

számára kétévenként megismételt képzést kell tartni az 
ADR 1.3 szerinti előírásokról.

2.  Egy 2 kg-os, porral oltó tűzoltó-készülék biztosítása. 
3.  ATEX kompatibilis (robbanás-biztos) elemlámpa rendelke-

zésre állása.
4.  Szigorú dohányzási tilalom a szállítóeszközben a szállítás 

időtartama alatt.
5.  A csomagolást nem szabad megbontani.
6.  A berakodott szállítási egységeket egy biztonságos he-

lyen kell felállítani.

!

Vaillant Saunier Duval Kft
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
www.vaillant.hu


