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F-gasförordningen
”Trappan”
CO2-ekvivalenter = kg x GWP
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Kvot Minskning av 
ursprunglig 
mängd

Minskning av 
kvarvarande 
mängd

2015 100%
2016 93% -7% -7%
2017 93%
2018 63% -30% -32%
2019 63%
2020 63%
2021 45% -18% -29%
2022 45%
2023 45%
2024 31% -14% -31%
2025 31%
2026 31%
2027 24% -7% -23%
2028 24%
2029 24%
2030 21% -3% -13%



Tillbaka till gå!?
Källa: Danfoss



HFC och HFO! Vad är det?
HFC

• Hydrofluorocarboner

• T.ex. R134a
Etan och Tetrafluoretan (R134a)

• Livstid i atmosfären 14 år

• GWP(AR4) = 1430

HFO
• Hydrofluoroolefiner

• T.ex. R1234yf
Propan, propen och tetrafluorpropen 
(R1234yf)

• Livstid i atmosfären 10,5 dagar
• GWP(AR4) = 4
• Dubbelbindningen gör den instabil

De flesta HFO-blandningar verkar i dag bestå av framför allt R32 
(HFC) och R1234yf (HFO).



GWP! Varför finns det olika?

• AR4

• R1234yf = 4

• R449A = 1397

• R452A = 2140 

• AR5

• R1234yf < 1

• R449A = 1282

• R452A = 1945 

Det är AR4 som 
gäller för F-

gasförordningen!



Några viktiga datum
• GWP ≥ 2500

R404A = 3922
R507A = 3985
R422D = 2729 (R22 dropin)
Etc.

För R404A motsvarar 40 ton CO2-ekvivalenter ca. 10,2 kg köldmedium (40 0000 / 3922 = 10,2)

Källa: Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen



• Nytt köldmedium (”Virgin”)
Ingen begränsning fram till 2020. Därefter endast i anläggningar med mindre än 40 ton GWPe för köldmedier med GWP 
större än 2500 (d.v.s. ca. 10 kg R404A).

Spelar ingen roll att man nu har på lager!

• Regenererat
Ingen begränsning fram till 2030. Därefter endast i anläggningar med mindre än 40 ton GWPe (d.v.s. ca. 10 kg R404A) 
för köldmedier med GWP större än 2500.

Kvalitetskraven för regenererat köldmedium är de samma som för nytt. Finns företag som gör detta i dag (t.ex. A-GAS 
(England) och ECO Scandic (Finland).

• Återtaget
Får användas fram till 2030 men med begränsningen att det måste vara hos samma ”operatör” (inom samma 
organisationsnummer). Konsum skulle kunna göra detta men ICA får det svårare.
Inte att rekommendera då kvaliteten är mycket svår att bedöma (syror, oljerester, fukt, sammansättning etc.). Stor risk att 
överföra problem.

Efter 2030 endast i anläggningar med mindre än 40 ton GWPe (d.v.s. ca. 10 kg R404A) för köldmedier med GWP större 
än 2500 (med samma förbehåll om samma ”operatör”).

Vad är skillnaden?





Brännbart, explosivt? Farligt eller inte?

Källa: Något om köldmediers brännbarhet
skriven av Pavel Makhnatch (under handledning av Rahmatollah Khodabandeh och Björn Palm)
Publicerad 2015-06-22

Konsumentprodukter får inte riskera att ge 
brukaren en större gnista än 350 mJ.
5 cm/s = 0,18 km/h. 50 cm/s = 1,8  km/h.



Källa: Något om köldmediers brännbarhet
skriven av Pavel Makhnatch (under handledning av Rahmatollah Khodabandeh och Björn Palm)
Publicerad 2015-06-22



Brandtriangeln

Lufthastighet lägre
än flamutbredningshastigheten

Koncentration av gas 
mellan LFL och HFL

Närvaro av tändkälla
(låga/gnista/heta ytor)

Antändning av 
gasblandning



ATEX-direktivet
EU-direktiv 2014/34/EU

I Sverige implementerat via

ELSÄK-FS 2016:2
elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem
avsedda för användning i potentiellt explosiva
atmosfärer

AFS 2016:4
Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer



Det finns dock några fall då brandfarlig/explosiv gas kan förekomma i 
omgivningen.

Haveri eller rörbrott Ej normal drift och ATEX ska ej tillämpas, men 
risken ska konstrueras bort. Exempelvis slutet 
undertrycksventilerat hölje (undertryck minst 20 
Pa, minst 9 l/s/kg A3) med gasdetektorer.

För högt tryck i systemet Byggs bort med utblåsningsledning från 
säkerhetsventilen.

Vid service och ingrepp Noggranna instruktioner ska följa med 
aggregatet.



Standarder och regelstöd



Utloppsledningen

Ska leda ut i det fria minst 3 meter upp.

Undantag för ”annat utrymme” exempelvis garage om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

• Ventilerat 24 h/dygn med mekanisk ventilation.

• Ventilationsfläkt av EX-klassad typ.

• Totala installerade köldmediemängden i alla system motsvarar en 
koncentration än högst 20 % av LFL.
Utrymmets volym är golvytans nettoarea och höjden 1 meter.

• Riskbedömning utförd som visar på att inga risker finns för personer.



Tillåten fyllnadsmängd?

Styrs av utrymmet som ska kylas och vilken placering aggregatet har.

Rumskategorier:
A. Allmänt utrymme (T.ex. varuhus)
B. Övervakat utrymme (T.ex. kontor)
C. Endast behörigt tillträde (T.ex. tillverkningsindustri)

Placering av aggregat
I. Uppehållsområde där människor kan vistas.
II. Kompressor och tryckkärl i maskinrum eller utomhus.
III. Hela köldmediesystemet i maskinrum eller utomhus.
IV. Hela systemet i undertrycksventilerat hölje.

Maximal fyllnadsmängd
1. Vilken rumskategori (A, B eller C) och vilken placering (I, II, III eller IV)?
2. Maximal fyllnadsmängd med avseende på giftighet?
3. Maximal fyllnadsmängd med avseende på brännbarhet?
4. Vilket ger lägst fyllnadsmängd, 2 eller 3?



Upprätta klassningsplan

Vid risk för explosiv gasblandning ansvarar brukaren för att risk-
bedömning utförs och att detta dokumenteras i en klassningsplan.

Klassningsplan är ett underlag för vid val och installation av elektrisk 
utrustning. 

Har även inverkan på underhåll (programmet för fortlöpande tillsyn) och 
krav på kunskap hos servicepersonal.

Riskbedömning och klassningsplan



Riskområden i klassade zoner

Riskområden indelas i zoner efter hur ofta och varaktigt explosiv 
gasblandning förekommer.

Zon 0 – Explosiv gasblandning förekommer ständigt, långvarigt eller 
ofta.

Zon 1 - Explosiv gasblandning kan förekomma tillfälligt under normal 
drift.

Zon 2 – Explosiv gasblandning förekommer normalt inte under normal 
drift, men kan tillfälligt förekomma kortvarigt vid exempelvis 
ingrepp i köldmediekretsen.



Tillståndsplikt om ett eller flera aggregat är placerade inom samma 
anläggning (hus, byggnad, område) och totala fyllnadsmängden i dessa 
aggregat är 30 kg eller mer, så är anläggningen tillståndspliktig.

Tillstånd söks hos kommunen där anläggningen finns. Med tillstånd följer 
också skyldighet att tillbudsrapportera.

Avsyning (kontroll) av färdig tillståndspliktig anläggning sker innan 
denna tas i drift och utförs av kommunen (Räddningstjänsten).

Tillsyn (kontroll) av alla anläggningar (tillståndspliktiga eller inte 
tillståndspliktiga) kan ske under drift när som helst av kommunen 
(Räddningstjänsten).



Reparation och ingrepp i systemet

• Kunskap

• Riskbedömning

• El avslagen och inga gnistkällor får förekomma.

• Utrustning anpassad för köldmediet.

• Kunna skapa ventilation runt arbetsområdet.

• Bärbara gasdetektorer ska finnas (20 % av LFL). 

• Skydd för elektrostatisk urladdning – Kläder och potentialutjämning 
mellan aggregat, tömningsaggregat och köldmedieflaska.

• Genomsköljning av systemet med kvävgas innan och under lödning.

• Brandsläckare

• Personlig skyddsutrustning.

• Avgasande olja

Rutiner vid service



Källa: Danfoss



CO2 och propan



Enerblue

Ahlsell Ref har ett nordiskt 
distributionsavtal med Italienska Enerblue.
Avtalet gäller Sverige, Finland och 
Danmark.

Ahlsell kan i och med det erbjuda Enerblues
produkter såsom Propan-chillers och 
värmepumpar samt Högtemperatur-
värmepumpar med CO2.



• 2007 - Enerblue grundas

• 45 - Antal anställda

• 7,0 - Omsättning 2019 (M €)

• 14 - Produktserier

• 14 - Antal länder där Enerblue är verkstamt

• 60% - Andelen av omsättningen som går på export



Propan

• Chillers – Luft/vatten
Purple (ON/OFF)

Purple Inverter
Purple FC (Frikyla)

• Värmepumpar – Luft/vatten
Purple HP
(Reversibla)



• Naturligt köldmedium

• Faller utanför F-gasförordningen

• Separat utrymme för köldmediekretsen

• Alla relevanta komponenter i kompressorutrymmet är EX-klassade 
(kompressor, magnetventiler, elektroniska expansionsventiler etc.).

• Inbyggd fläkt (EX) för evakuering av köldmediekretsutrymmet. Styrs av 
gaslarm.

• Tyst utförande som standard

• Gott om tillval (extra tyst, tank, pump, värmeåtervinning, frostvaktsvärme, 
RS485, ytbehandlade lameller, utetemperaturskompenserat börvärde, 
distansövervakning etc).

Purple-aggregaten – R290



SÄKERHETSUTRUSTNING

GASLARM
Vid köldmedieläckage:
• kraftmatningen till kylkresen bryts
• evakueringsfläkten (EX) startas och tömmer utrymmet

• Den EX-klassade evakueringsfläkten är på tills utrymmet är
tömt på köldmedium.

• Alla relevanta komponenter i kompressorutrymmet är EX-
klassade (kompressor, magnetventiler, elektroniska 
expansionsventiler etc.).



VIBRATIONSDÄMPARE
i sug- och tryckledning

SUGGASVÄRME
VÄXLARE

SH = 5°C

SH = 
20°C

SC = 2°C

SC = 9°C

MICROCHANNELKONDENSOR:
Låg fyllnadsmängd
Lätt att rengöra
Tålig
Lätt

Elektronisk 
expansionsventil

KÖLDMEDIELARM
med ATEX-klassad 
sensor

Purple - Generellt



Purple

23 grundmodeller
28 till 290 kW kyleffekt (12/7°C – 35°C)
Utgående KB ned till -10°C

Microchannelkondensor
Elektronisk expansionsventil

Tillval:
Extra tyst
RS485 MODBUS
Värmeåtervinning
Tank och pump
EC fläktar



Purple Inverter

20 grundmodeller
28 till 290 kW kyleffekt (12/7°C – 35°C)
Utgående KB ned till -10°C

EC fläktar
Kondensorfläktsreglering
Frekvensomformad/e kompressor/er
Microchannelkondensor
Elektronisk expansionsventil

Tillval:
Extra tyst
RS485 MODBUS
Värmeåtervinning
Tank och pump



Purple Inverter



Purple Inverter



Purple FC (Frikyla)
11 grundmodeller
54 till 146 kW kyleffekt (12/7°C – 35 °C)
Utgående KB ned till -10°C

Microchannelkondensor
Elektronisk expansionsventil

Tillval:
Supertyst
RS485 MODBUS
Värmeåtervinning
Tank och pump
EC fläktar



Purple FC (frikyla)



Purple HP (Värmepump)
21 grundmodeller
26 till 222 kW värmeeffekt
22 till 182 kW kyleffekt
Insatsområde VP (omg.) -20°C – 38°C
Utgående vatten upp till 62°C

Elektronisk expansionsventil
Automatisk avfrostning
Varvtalsreglerade fläktar

Tillval:
Supertyst
RS485 MODBUS
Tank och pump
EC fläktar



Purple HP (Värmepump)



Purple HP (Värmepump)



Purple HP – 8 nya modeller

Nya modellerna 
tillgängliga från 
Januari 2020.



CO2-aggregat

• Värmepumpar – Luft/vatten

• Värmepumpar – Vatten/vatten



HP90 W

HP90



HP90 och HP90 W / 18 till 150 / R744
• Produkten
•  Luft/vatten- och vatten/vatten-värmepumpar med R744 (CO2)
•  Varmt vatten upp till 90°C, ned till -20°C omgivande.
• Applikationer
•  Hotell, Sjukhus, Gym, SPA, etc.
•  Central anläggning för flerfamiljshus
•  Livsmedelsindustri
•  Mycket bra lösning vid stort varmvattenbehov
• Teknik
•  ∆T in/ut > 30°C
•  Inkomande vattentemperatur T < 30°C
•  Högt COP vid alla driftfall
•  Ju högre ∆T desto högre COP
•  Konstant framledningstemperatur
•  «Kylåtervinning» möjlig



43

HP90 – R744

COP=3,19 TER=COP+EER=6,03

n



Generellt – Mini Boss



Generellt - Distansövervakning



Enerblue Purple Inverter 80.2
Salling Group – Monterat på taket till Salling i Aarhus
Komfortkyla



Enerblue Purple Inverter 80.2
Monterat hos To øl’s produktion i Svinninge

Levererar processkyla till öl- och spritproduktion



Enerblue Purple FC 35.1 – 2 st.
Grundfos – Är levererade men inte monterade
Grundfos i Langå



Enerblue Purple 30.1, 4 st. & 35.1, 2 st.
Monterat på en stor kontorsfastighet i Viby (Aarhus).

Komfortkyla



Enerblue Purple Inverter 60.1
Ramböll i Aarhus

Komfortkyla för kontor.



Enerblue Purple HP 20.2, 2 st. & 15.2, 2 st. + Mini Boss
Stort försäkringsbolag i Köpenhamn – PFA
Komfortkyla och uppvärmning (75 kW kyl/53 kW värme samt 88 kW kyl/60 
kW värme)
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