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517/2014 EU rendelet 
4. Cikk Szivárgásvizsgálat 

(1) A legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetőinek gondoskodniuk kell a berendezések 
szivárgásvizsgálatáról. 
(2) Az (1) bekezdés a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó alábbi berendezések üzemeltetőire 
vonatkozik: 
a.) helyhez kötött hűtőberendezések; 
b.) helyhez kötött légkondicionáló berendezések; 
c.) helyhez kötött hőszivattyúk; 
d.) helyhez kötött tűzvédelmi berendezések; 
e.) hűtőkamionok és - pótkocsik hűtőegységei; 
f.) elektromos kapcsoló-berendezések; 
g.) szerves Rankine-ciklusok. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatokat az alábbiakban meghatározott gyakorisággal kell elvégezni: 
a.) a legalább 5 tonna, de kevesebb mint 50 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú 
üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseken legalább 12 havonta, illetve amennyiben szivárgásészlelő 
rendszert szereltek fel, legalább 24 havonta;
b.) a legalább 50 tonna, de kevesebb mint 500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú 
üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseken legalább hathavonta, illetve amennyiben szivárgásészlelő 
rendszert szereltek fel, legalább 12 havonta;
c.) a legalább 500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmazó berendezéseken legalább háromhavonta, illetve amennyiben szivárgásészlelő rendszert szereltek 
fel, legalább hathavonta.

4) A (2) bekezdés d) pontjában említett, az (1) bekezdés szerinti, tűzvédelmi berendezésre vonatkozó követelmény a következő 
két feltétel teljesülése esetén tekintendő teljesültnek: 
a.) az ISO 14520 vagy az EN 15004 szabvány szerinti ellenőrzési rend működik, és 
b.) a tűzvédelmi berendezést a (3) bekezdésben előírt gyakorisággal ellenőrzik.

Tüzoltó rendszerekre vonatkozó konkrét előírások 
517/2014 EU rendelet 5. cikk Szivárgásészlelő rendszerek 

(1) A legalább 500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmazó, a 4. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjában felsorolt [ d) helyhez kötött tűzvédelmi berendezések ] 
berendezések üzemeltetőinek gondoskodniuk kell arról, hogy a berendezés fel legyen szerelve szivárgásészlelő 
rendszerrel, amely szivárgás esetén riasztja az üzemeltetőt vagy egy szervizelő vállalkozást. 
1497/2007/EK rendelete 
1. cikk: Tárgy és hatály 
Ez a rendelet a 842/2006/EK rendelet értelmében megállapítja a működő és átmenetileg üzemen kívül 
helyezett, egy vagy több összekapcsolt tartályból és meghatározott helyen fennálló különösen nagy tűzveszély 
ellensúlyozására szolgáló kapcsolódó részekből álló helyhez kötött rendszerek (a továbbiakban: tűzvédelmi 
rendszerek) szivárgás-ellenőrzésére vonatkozó normákat. 
4. Cikk: Szemrevételezés és kézi ellenőrzés 
(1) A károk és a szivárgásra utaló jelek időben történő észlelése érdekében a megfelelően képzett személyzet 
szemrevételezi a kezelőelemeket, tartályokat, valamint a nyomás alatt levő alkatrészeket és csatlakozásokat. 
(2) A tűzvédelmi rendszerben található fluortartalmú üvegházhatású gázok minden feltételezett szivárgását 
megfelelően képzett személyzet ellenőrzi. 

(3) Ha a következő esetek bármelyike fennáll, feltételezhető a szivárgás: 
a) a rögzített szivárgásérzékelő-rendszer szivárgást jelez; 
b) a tartályban a hőmérséklethez igazított nyomás 10 %-nál többel csökken; 
c) a tartályban levő oltóanyag mennyisége 5 %-nál többel csökken; 
d) egyéb, anyagveszteségre utaló jelek. 
(4) A nyomásmérőket és a súlyfigyelő berendezéseket a megfelelő működés érdekében évente egyszer 
ellenőrizni kell. 
Megjegyzés: ellentmondás a szivárgás-vizsgálatnál < 3 g / év a követelmény! 

A(z) rId2 azonosítójú képrész nem található a fájlban.



2017. 10. 12.

2

A HFC 227 palackokban a nyomás, szobahőmérséklet környezetében a töltési foktól 
függetlenül 1C hőmérséklet változásra kb.: 0,4 bar értékkel emelkedik, csökken. 
Ez a manométer 2 bar osztású. A kis nyomásváltozás pontosan leolvasható? 

Azaz: 
HFC 227 oltóanyagból 20C környezeti hőmérsékleten 8,5 tf% esetén 0,678 kg –al kell 
számolnunk a helyiség légtér m3 – enként. 
Peremfeltétel: 1497/2007/EK rendelete 4. cikk (3) 
c) a tartályban levő oltóanyag mennyisége 5 %-nál többel csökken 
Tehát: légköbméterenként 0,678 kg 5% - 0,0339 kg szivárgás esetén „feltételezhető a 
szivárgás”. 
Mivel ez az adat légköbméterre vonatkozik, 43,4 ppm koncentrációt jelent. 
Ez elvileg egy telepített szivárgást jelző berendezéssel kimutatható lenne, de …… 
-nem tudjuk, hogy a fenti súlyveszteség mennyi idő alatt következett be, 
-nem ismert a helyiség természetes szellőzése (légtömörsége), 
-frisslevegős szellőztetés a kiszivárgó oltóanyagot azonnal eltávolítja a helyiségből. 

Klímagáz adatbázis üzemeltetői feladat

I. Berendezés-tulajdonos teendői 
Amennyiben a berendezés a vonatkozó jogszabályok alapján szivárgásvizsgálatra 
kötelezett, azaz a benne lévő gáztöltet tömegéből számított CO2-egyenérték eléri 
vagy meghaladja az 5 tonna értéket, ami nem hab formájában van jelen 
(hermetikusan zárt berendezések esetében ez az érték 10 tonna CO2-egyenérték), úgy 
a Klímagáz Adatbázisban kötelező rögzíteni azt. 
Berendezés rögzítése lépésenként. 
1. Kattintson a Klímagáz Adatbázisba történő belépést követően a „Berendezések” 
menüpontra (1. ábra). 
https://Klímagáz adatbázis


