Ustawa F-Gazowa
Poradnik Instalatora

Głównym dokumentem prawnym w Polsce
jest 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), zwaną
potocznie Ustawą F-gazową, która dotyczy realizacji Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014
w zakresie stosowania fluorowanych
gazów cieplarnianych.

Powyższe akty prawne regulują zasady dotyczące wprowadzania do obrotu produktów
i urządzeń, które zawierają f-gazy oraz obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług związanych ze stosowaniem f-gazów, a także
obrotem produktami zawierającymi f-gazy
oraz obowiązki osób fizycznych lub prawnych (tzw. Operatorów) sprawujących kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń.

Ustawa F-gazowa wprowadza kilka podstawowych pojęć:
Współczynnik GWP (Global Warming
Potential) – współczynnik globalnego ocieplenia, który jest wskaźnikiem
porównującym siłę oddziaływania f-gazów na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania CO2. Całkowity współczynnik
GWP dla pompy ciepła jest zależny od
typu czynnika i ilości czynnika w instalacji chłodniczej. Dla przykładu 1 kg czynnika R410A oddziałuje na ocieplenie klimatu
tak jak 2 088 kg CO2, co oznacza, że 1 kg
R410A, to ekwiwalent 2 088 kg CO2.
Operator – osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad
technicznym działaniem pompy ciepła.
Zazwyczaj operatorem urządzenia domowego lub małego urządzenia komercyjnego jest osoba fizyczna, która jest
właścicielem/użytkownikiem tego urządzenia, natomiast w zastosowaniach
handlowych i przemysłowych operator
jest zwykle osobą prawną (często przedsiębiorstwem), która jest odpowiedzialna za udzielanie pracownikom instrukcji
dotyczących bieżącego technicznego
funkcjonowania urządzeń.

Urządzenia hermetycznie zamknięte
– urządzenia, w których wszystkie części zawierające f-gazy są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody
trwałego łączenia która może obejmować
także zabezpieczone zawory lub wejścia
serwisowe. Informacja taka umieszczona
jest na tabliczce znamionowej urządzenia.
Do urządzeń hermetycznie zamkniętych
zaliczamy: pompy ciepła solanka/woda –
Vitocal 2xx-G, 3xx-G oraz pompy powietrze/woda typu monoblok – Vitocal 2xx-A,
3xx-A. Urządzenia te mogą być instalowane przez osoby posiadające uprawnienia
producenta do montażu pomp ciepła.

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

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
W przypadku urządzeń niehermetycznie
Certyfikat
personelu
Max. power consumption,
control
unit
5W
zamkniętych, do których należąElektr.
pompy
 Osoba
dokonująca
odzyskumax.
f-gazów,
Leistungsaufnahme
interne
Pumpen/Ventile
ciepła typu split musi być wykonana
kontroli szczelności
urządzeń,internes
Puissance électrique absorbée
maxi pompes/vannes
Max. power
internal pumps
/valves serwisowania
227 W
usługa instalowania (uruchomienia),
czyliconsumption
instalowania,
naprawy,
Nachheizung
/ Appointurządzeń
chauffagezawierających
/ Booster
wykonania połączenia chłodniczego przez
i likwidacji
Nennspannung
Nachheizung
1 / Nsplit
/ PE / 230 V~ / 50 Hz
podmiot certyfikowany. Wyróżniamy
dwa
f-gazy, (optional)
czyli np. pomp ciepła typu
Tension nominale appoint au chauffage (en option)
3 / N / PE / 400 V~ / 50 Hz
rodzaje certyfikatów nadawanych
przez
 Wymagane minimalne wyposażenie
Rated voltage booster (optional)
3 / PE / 400 V~ / 50 Hz
Urząd Dozoru Technicznego:
techniczne
Leistung der elektrischen Nachheizung
Viessmann
Puissance appoint 
au Firma
chauffage
électriqueprowadzi szkolenia
do ubiegania się
Output of the electricalupoważniające
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

06.12.2016 09:16:59

*1

Mit Anlaufstrombegrenzung o
/ Avec
limiteur de
courant de départ
/ With starting current limiter
wydanie
uprawień
personelu.

Certyfikat przedsiębiorstwa

naprawy, serwisowania i likwidacji
urządzeń zawierających f-gazy, czyli
np. pomp ciepła typu split
 Musi zatrudniać pracownika
posiadającego certyfikat personelu
 Posiada i stosuje w głównym miejscu
wykonywania działalności oraz we
wszystkich oddziałach procedury
prowadzenia działalności

Material: PP-Folie mit Laminat, transparent
Druckfarbe: schwarz

5583804-03

Viessmann Werke 
GmbH
& Co.
KG
Allendorf/Germany
Firma
świadcząca
usługiD-35107
instalowania,
Viessmann (Schweiz) AG
CH-8957 Spreitenbach

5583804-03
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Sprzedaż urządzeń niehermetycznych

Zgodnie z ustawą f-gazową pompy ciepła
typu split mogą być sprzedawane wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną przedstawione dowody, że instalowanie zostanie
przeprowadzone przez podmiot certyfikowany. Oznacza to, że pompę ciepła Vitocal
typu Split może zakupić Firma Partnerska,
która albo posiada certyfikat dla przedsię-

biorstwa albo przedstawi umowę na wykonanie usługi instalowania przez podmiot
posiadający odpowiedni certyfikat.
W związku z tym FP, która chce zakupić
pompę ciepła Vitocal typu split może złożyć
zamówienie zgodnie z jednym z poniższych
schematów:

FP posiada certyfikat UDT dla przedsiębiorcy

Umowa na wykonanie
instalacji grzewczej wraz
z usługą „instalowania”
pompy ciepła split

Klient
końcowy
/ Operator

Zamówienie
wraz z kopią
certyfikatu
przedsiębiorcy

Firma
Partnerska
z certyfikatem
przedsiębiorcy

Jeżeli FP posiada certyfikat przedsiębiorcy,
to wraz z zamówieniem dostarcza kopię certyfikatu do firmy Viessmann. Kopia certyfikatu wraz z danymi pompy ciepła, tj. nazwą,
typem i numerem fabrycznym urządzenia
jest przechowywana w rejestrze przez okres
5 lat. W takim przypadku sprzedając urządzenie Klientowi zobowiązana jest do wykonania usługi instalowania (uruchomienia)
pompy ciepła Vitocal typu Split.

Archiwizacja kopii
certyfikatów przez 5 lat

Jeżeli natomiast FP odsprzedaje urządzenie
innemu podmiotowi (instalatorowi), to musi
prowadzić rejestr sprzedanych urządzeń
przez 5 lat wraz z certyfikatami podmiotów,
którym zostało sprzedane urządzenie.

FP nie posiada certyfikatu UDT dla przedsiębiorcy

Umowa na wykonanie
instalacji grzewczej z pompą
ciepła split z zapisem,
że usługę „instalowania”
przeprowadzi firma
Viessmann posiadająca
certyfikat przedsiębiorcy
Klient
końcowy
/ Operator

Zamówienie
wraz z zawarciem
umowy na usługę
„instalowania”
pompy ciepła
split przez
firmę Viessmann
Firma
Partnerska
bez certyfikatu
przedsiębiorcy

W przypadku kiedy FP nie posiada certyfikatu przedsiębiorcy może zakupić
pompę ciepła, ale po zamontowaniu musi
wypełnić formularz uruchomienia pompy
ciepła typu Split i dostarczyć do działu
serwisu firmy Viessmann. Formularz uruchomienia pompy ciepła typu Split jest
dostarczany wraz z urządzeniem. Dostępny
jest również na stronie internetowej:
https://fgaz.viessmann-serwis.pl/
Jeżeli urządzenie zawiera czynnik w ilości
przekraczającej 5 ton ekwiwalentu CO2
należy poinformować Klienta o konieczności
założenia konta w CRO (Centralny Rejestr
Operatorów) i założenia Karty Urządzenia.

Zeskanuj kod urządzeniem
mobilnym i odwiedź naszą stronę:
https://fgaz.viessmann-serwis.pl/

Archiwizacja kopii
certyfikatów przez 5 lat

Pompy ciepła, które wymagają
założenia Karty urządzenia w CRO:
 Vitocal 1xx-S typ 101.A12...A16
 Vitocal 2xx-S typ 201.D10...A16
	Vitocaldens / Vitolacaldens 222-F
typ 222.A29
Pompy ciepła, które nie wymagają
założenia Karty urządzenia w CRO
o ile nie przekraczają podanej długości
przewodów chłodniczych:
	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

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
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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.

