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Deze lezing wordt u aangeboden door: 



 
• IT Enclosures 
• IT Cooling 
• IT Power 
• IT Security 
• IT Monitoring 
• IT Services 
• RiMatrix projects 



Agenda 

• Verbod koudemiddel R22 per 01-01-15 

 

• F-gassen 

 

• Duurzame koeloplossingen 

 



De Gelderlander 
afgelopen zaterdag 



Nederland 
Sinds 1900: 2,5C stijging! 



De ozonlaag  



De ozonlaag  

 
• De aarde wordt bedekt door een laag gassen, dampkring of atmosfeer 

genaamd de ozonlaag -die het gas ozon (O3) bevat-  bevindt zich in de 
stratosfeer.  
 

• Dit is het deel van de dampkring dat zich op een afstand van 15 tot 45 
kilometer van de aarde bevindt. 

 
• De ozonlaag weert de ultraviolette (uv) straling van de zon. Dit is belangrijk, 

omdat uv-straling schadelijk is voor mens, plant en dier. 
 

•  Als mensen lang aan uv-straling worden blootgesteld, kan dit huidkanker 
veroorzaken. 



CFK, HCFK, HFK 

Chloor (C) tast de ozonlaag aan 



Verbod R22 per 01-01-15 
 

 
• Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries- en 

airconditioninginstallaties die zijn gevuld met R22 (Freon®), bij te vullen met 
nieuwe R22 koudemiddelen (HCFK’s).  

 

• Dit verbod komt voort uit het Montreal Protocol van 1987 waarin afspraken zijn 
gemaakt voor het terugdringen van schadelijke gassen die de ozonlaag aantasten 
(CFK’s en HCFK’s) 

 

• Vanaf 1 januari 2015 mogen er in Europa helemaal geen R22 of met R22 
gemengde servicekoudemiddelen gebruikt worden en in 2030 over de gehele 
wereld (ontwikkelingslanden 2040) 

 

• Het koudemiddel R12 (CFK) is al langere tijd verboden. 

 



Uitfasering HCFK’s 
 
 

• Uitfaseren HCFK’s moet geen infasering van HFK’s 
  worden. 



Europese F-gassen verordening 
Verordening (EU) Nr 517/2014 

 

http://fgassenverordening.nl 



Wat zijn CO2-equivalenten en wat is GWP? 
 

• Rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling 
te kunnen vergelijken 

 

• CO2-equivalenten, afgekort CO2-eq         (CO2 wordt dus gesteld op 1) 

 

• Het is gebaseerd op het ‘Global Warming Potential’ (GWP) 

 

• GWP is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect 

 



Wat zijn CO2-equivalenten en wat is GWP? 
 

• GWP kan gelezen worden als kg CO2 per kg gas 

 

• Koudemiddel R22 heeft een GWP van 1700 CO2-eq 

 

• Dat houdt in dat 1 kilo R22 over een periode van 100 jaar 1700 keer zoveel aan het 
broeikaseffect bijdraagt als 1 kilo CO2 

 

• Koudemiddel R404A heeft een GWP van 3922 CO2-eq en warmt dus 3922 keer 
meer op dan CO2 

 



Wat zijn CO2-equivalenten en wat is GWP? 

Broeikasgas-emissie (ton CO2- equivalent) 

1000 



Doel nieuwe F-gassen verordening 

Doel: 

 

• Bijdrage EU-klimaatdoel 80-95% emissie reductie in 2050;  

 

• 40% in 2030, ook NL-doel – klimaatagenda; 

 

• Innovatie en toepassen van klimaatvriendelijke technologieën. 

 



Basis nieuwe verordening 

Insluiting van F-gassen- voorkomen 
lekkage. 

[zie huidige verordening] 
 

• Preventie, zorgplicht, terugwinning 
en vernietiging. 
 

Via: 

• Lekcontrole, training en 
certificering, labelling, .... 

Beperken van HFK’s op de markt. 

[Nieuw] 
 

• GWP gebaseerd Europees uitfaseer schema 

 

• Specifieke verboden voor toepassingen / 
apparatuur. 

 

• Onderhouds-/bijvulverbod GWP ≥ 2500 
(2020/2030). 

+ 



Doel nieuwe F-gassen verordening 

Afbouwschema HFK’s  

Van 2015 naar 2030 van 100% naar 21% 

 

• 2015: 100% 

• 2016- 2017: 93% 

• 2018- 2020: 63%  

• 2021- 2023: 45% 

• 2024- 2026: 31% 

• 2027- 2029: 24% 

• 2030: 21% 

 



Doel nieuwe F-gassen verordening 
Frequenties lekcontroles 
Vanaf 1 jan 2015 niet meer gebaseerd op de koudemiddel inhoud in kg per installatie 

maar op basis van CO2 equivalenten inhoud. Deze equivalent is afhankelijk van het 
toegepaste koudemiddel 

 
• Van 5 tot 50 ton CO2 eq           1x per 12 maanden (was 3 tot 30kg koudemiddel) 

 

• Van 50 tot 500 ton CO2 eq      1x per 6 maanden (was 30 tot 300kg koudemiddel) 

 

• Meer dan 500 ton CO2 eq       1x per  maand met verplichte lekdetectie  (was meer                                                
      dan 300kg koudemiddel) 

 

• Bij toepassing van lekdetectie dient deze 1x per 12 maanden gecontroleerd te 
worden 



 

 

• Huishoudelijke koel en vrieskasten: GWP ≥ 150 – jaar: 2015; 

 

• Commerciële koel en vrieskasten, hermetisch gesloten GWP ≥ 2500 – jaar: 2020; 

 

• Commerciële koel en vrieskasten, hermetisch gesloten GWP ≥ 150 – jaar: 2022; 

 

• Stationaire koelapparatuur: GWP ≥ 2500 – jaar: 2020; 

 

 

 

 

 

 

 

Verboden voor op de markt brengen  
van apparatuur/producten 

 



 

• Commerciële koelsystemen met centraal opgestelde  
  compressoren (≥ 40kW): GWP ≥ 150 – jaar: 2022 
  (uitzondering: primair koelcircuit van cascadesystemen indien GWP < 1500); 

 

• Mobiele hermetisch afgesloten airco’s: GWP ≥ 150 – jaar: 2020; 

 

• Single split airconditioning met < 3 kg vulling:  GWP ≥ 750 – jaar: 2025; 

 

• Schuimen met HFK’s GWP ≥ 150: jaar: 2020;  
  andere schuimen jaar: 2023; 

 

• Technische aërosolen GWP ≥ 150 - jaar: 2018. 

 

 

Verboden voor op de markt brengen  
van apparatuur/producten 

 



Uitzonderingen oa. 
 

 

Uitfasering – Quotaregeling: 

 

• Militaire apparatuur 

 

• Medische doseerinhalatoren 

 

• Toepassingen bij productie van halfgeleiders 

 

 



Bijvulverbod koelapparatuur 
 

Bijvulverbod voor F-gassen per 1 januari 2020:  

 

• Indien volume ≥ 40 ton CO2-eq; 

• Indien GWP > 2500. 

 

Uitzonderingen: 

• Met geregenereerde/gerecycelde F-gassen tot 1 januari  2030; 

• Vriesapparatuur die werken onder- 50 °C;  

• Militaire apparatuur. 



Consequenties voor koudemiddelen 
GWP> 2500 



Planning Nederlandse regelgeving 

 

• Voorzieningen benodigd voor uitvoering in  
  Nederlandse regelgeving (certificering, examinering  

  en sancties) 

 

• Tevens verwerking resultaten verbetertraject 
  uitvoering en handhaving (plan-do-check-act) 

 

• Communicatie en voorlichting. 

 

 
 

 



Conclusie 
• Nieuwe F-gassenverordening: 1-1-2015;  
  aanpassen NL regels 
  

• Strengere EU regels:  
  Uitfasering HFK’s, bijvulverbod en 
  verboden voor op de markt brengen van producten  
  (grens GWP = 2500) 

 

• Stimuleren van innovatie en toepassen van 

  klimaatvriendelijke technologie (klimaatdoelen). 

 

• Bij gebruik F-gassen: voorkómen lekkage  
  en terugwinnen.  

 

 



Wat doet onze branche: 



Warmte koude opslag  



Gas warmtepomp  



TOEKOMST R718? 



Computerroom airconditioner  

Drycooler 

Toekomst  



Motor voldoet aan energieklasse  IE4 
Super Premium Efficiency 



Adiabatische koeling 



  Adiabatische koeling 



LCP Hybrid CW 

 
 

Zijaanzicht serverrack 



IBM water-cooled chip 
stack 
 
“Interlayer cooling," door 
de stack wordt water 
gepompt 
 
Oktober, 2013 



Vragen  



Contactgegevens 

• Bedrijfsnaam: Rittal B.V. 

• Adres: Hengelder 56 

• Telefoonnummer: 0316-591660 

• E-mailadres: sales@rittal.nl 

• Standnummer: 36 



Deze lezing werd u aangeboden door: 


