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ΑΑννάάκκττηησσηη  ––  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηη  ήή  ΚΚαατταασσττρροοφφήή;;

ΤΤιι  εεννννοοοούύµµεε  µµεε  ττοονν  όόρροο  ""ααννάάκκττηησσηη"",,  ""αανναακκύύκκλλωωσσηη""  κκααιι  ""αανναα--
γγέέννννηησσηη""  ττοουυ  ψψυυκκττιικκοούύ  µµέέσσοουυ;;

««ΑΑννάάκκττηησσηη»» είναι η συλλογή και αποθήκευση των ψυκτικών
µέσων από εξοπλισµό ψύξης και φιάλες κατά τη συντήρηση ή
την επισκευή τους, ή ακόµα και πριν από τη διάθεσή τους.

««ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηη»» είναι η επαναχρησιµοποίηση ανακτηθέντος ψυ-
κτικού µέσου µετά από µια στοιχειώδη πράξη καθαρισµού.

««ΑΑννααγγέέννννηησσηη»» είναι η εκ νέου επεξεργασία του ανακτηθέντος
ψυκτικού µέσου (ελεγχόµενη ουσία) για να πληρεί τις ίδιες προ-
διαγραφές επιδόσεων, όπως η παρθένα ουσία, λαµβάνοντας
υπόψη τη χρήση για την οποία προορίζεται.

ΤΤρρόόπποοιι  δδρράάσσηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  
εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς  ττοουυ  χχώώρροουυ......
Ένα βασικό στοιχείο της υπεύθυνης χρήσης και διαχείρισης των
ψυκτικών υγρών είναι η ανάκτηση και η ανακύκλωση τους
ώστε να µπορούν να υποβληθούν σε επανεπεξεργασία για πε-
ραιτέρω εµπορική χρήση ή να καταστραφούν. Το R22 µπορεί
να ανακτηθεί και να ανακυκλωθεί  από πολλές εφαρµογές
ψύξης και κλιµατισµού.
Πρέπει όλοι µας να κατανοήσουµε τα περιβαλλοντικά και οι-
κονοµικά οφέλη από την ανάκτηση, και την ανακύκλωση. Η οι-
κολογική µας συνείδηση ας γίνει κριτήριο δράσης και
καθηµερινότητας. 

ΑΑππόό  11//11//22001100  κκάάθθεε  ττεεχχννιικκόόςς  πποουυ  θθαα  έέρρχχεεττααιι  ααννττιιµµέέττωωπποοςς  µµεε  έένναα
κκύύκκλλωωµµαα  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  RR2222  κκααιι  θθαα  ααππααιιττεείί  κκέέννωωσσηη  ααππόό  ττοο
ψψυυκκττιικκόό  µµέέσσοο,,  θθαα  έέχχεειι  22  εεππιιλλοογγέέςς:

ΕΕππιιττόόππιιαα  ααννάάκκττηησσηη  //  αανναακκύύκκλλωωσσηη
Επιτόπια ανάκτηση (µε συσκευή – σταθµό ανάκτησης). Επιτόπια
ανακύκλωση (µε φορητό σταθµό ανακύκλωσης) ο οποίος συν-
δέεται µε τον σταθµό ανάκτησης, και επαναχρησιµοποίηση του

R22 από τον τεχνικό στην ίδια εγκατάσταση ή στον ίδιο πελάτη.
Η ΤΕΨΕ είναι σε θέση να σας προσφέρει υψηλής τεχνολογίας,
εξειδικευµένα συστήµατα ανάκτησης και ανακύκλωσης ψυκτι-
κών υγρών ανάλογα µε τις ανάγκες σας.  Επικοινωνήστε µαζι
µας για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΣττααθθµµοοίί  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ψψυυκκττιικκώώνν  ρρεευυσσττώώνν
Συγκοµιδή του R22 από τον τεχνικό σε καθαρές ειδικές φιάλες,
µε σήµανση “ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟ R22”(δεν το αναµιγνύουµε µε άλλα
υγρά). Μεταφορά σε τόπο συγκέντρωσης, εκ νέου µεταφορά µε
ειδικά οχήµατα διαχείρισης αποβλήτων σε ολοκληρωµένες µο-
νάδες θερµικού διαχωρισµού που λειτουργούν σε  χώρες της
Ευρώπης (Γερµανία-Ιταλία-κ.α.) και αναµένεται η λειτουργία κά-
ποιων και στον Ελλαδικό χώρο. 

Ελέγχεται χηµικά το υγρό, διαπιστώνεται η δυνατότητα του να
ανακυκλωθεί και προχωρά η διαδικασία ανά 4-8 τόνους περί-
που. Στη συνέχεια πιστοποιείται γραπτώς η ανακύκλωσή του,
και το υγρό επαναδιοχετεύεται στην αγορά. Αν το υγρό βρεθεί
καθαρό σε ποσοστό λιγότερο από 95%, και αναµεµειγµένο
µε άλλα ψυκτικά υγρά, οδηγείται προς καταστροφή, καθώς δεν
είναι δυνατή η αναγέννηση του.

Η ΤΕΨΕ στα πλαίσια της προσπάθειας της για καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των συνεργατών της, ενεργεί σε συνενόηση µε το ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε ώστε να καταστεί αρχικός σταθµός συγκέντρωσης
ανακτηµένου R22 για την Β. Ελλάδα. 

Σταθµός 
ανάκτησης CR700E 

Σταθµός 
ανακύκλωσης CRXRM
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Το έγγραφο αυτό προορίζεται για χρήση ως οδηγός για τα κύρια ζητήµατα που περιγράφονται. ∆εν πρόκειται για
ακριβή περιγραφή  του νόµου και των διατάξεων του.  Η ΤΕΨΕ ΑΕ δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη για τυχόν λάθη
ή παραλείψεις.



ΗΗ  ννόόµµιιµµηη  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ττωωνν  HHCCFFCC  ππλληησσιιάάζζεειι!!

Το R22 καταργείται οριστικά σε παγκόσµιο
επίπεδο µέσα στα πλαίσια της διεθνούς
συµφωνίας για την προστασία της στοιβά-
δας του όζοντος.  Ποιες δυσκολίες θα
προκύψουν αν δεν δραστηριοποιηθούµε
άµεσα στην αναµενόµενη απαγόρευση
του R-22; 
Φανταστείτε τον κόσµο, εάν τα συστήµατα
ψύξης  έπρεπε να σταµατήσουν λόγω της
έλλειψης R-22. Γραφεία που δεν έχουν
κλιµατισµό, βιοµηχανίες επεξεργασίας
τροφίµων σε στασιµότητα, αποθήκες τρο-
φίµων κλειστές, τα νοσοκοµεία και άλλα
ιδρύµατα περίθαλψης να έχουν παραλύ-
σει ... οι πιθανές αρνητικές συνέπειες  στην
κοινωνία µας είναι πολλαπλές!

Αποµένουν µόνο λίγες µέρες µέχρι την
απαγόρευση των υδροχλωροφθοραν-
θράκων (HCFC’s) σε όλη την Ευρωπη.

Μια νέα εποχή ξεκινά για τον κόσµο της
ψύξης και τους επαγγελµατίες του κλιµα-
τισµού.
Από την 1η Ιανουαρίου 2010, η χρήση
των παρθένων καθώς και των µειγµάτων
υδροχλωροφθορανθράκων (HCFC’s) θα
απαγορευθεί. Θα επιτρέπεται µόνο η
χρήση ανακυκλωµένων υδροχλωροφθο-
ρανθράκων αποκλειστικά για τη διατή-
ρηση και συντήρηση των υπαρχόντων
συστηµάτων ψύξης και κλιµατισµού µέχρι
το τέλος του 2014, όπου και θα απαγο-
ρευτεί τελικά πλήρως.

ΤΤαα  ααπποοθθέέµµαατταα  ττοουυ  RR2222  
εεξξααννττλλοούύννττααιι......  
Εκτιµάται ότι περίπου 100.000 τόνοι R-22
είναι σήµερα σε χρήση στην Ευρώπη. 
Γνωρίζουµε ήδη οτι η ποσότητα του R-22

που θα ανακτηθεί σε ετήσια βάση ξεκι-
νόντας από το 2010 θα υπολείπεται κατά
πολύ των αναγκών συντήρησης και επι-
σκευής των συστηµάτων που χρησιµο-
ποιούν ήδη R-22.  Ως εκ τούτου, η ανάγκη
να βρεθεί ο διάδοχος του R-22 είναι πε-
ρισσότερο επιτακτική από ποτέ.

ΟΟ  κκααννοοννιισσµµόόςς  22003377//22000000  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααιικκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς
Βάση του κανονισµού της Ευρωπαικής Ένωσης EC µε αριθ. 2037 / 2000 σχετικά µε τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που έχει δηµοσιευθεί στην επίσηµη
εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τον Ιούνιο του 2000, “από 1η Ιανουαρίου 2010,
Απαγορεύεται η χρήση παρθένων υδροχλωροφθορανθράκων για τη συντήρηση και
εξυπηρέτηση ειδών εξοπλισµού ψύξης και κλιµατισµού που υφίστανται κατά την ηµε-
ροµηνία αυτή. ΗΗ  χχρρήήσσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  υυδδρροοχχλλωωρροοφφθθοορρααννθθρράάκκωωνν  θθαα  ααππααγγοορρεευυττεείί  ππλλήή--
ρρωωςς  ααππόό  ττηηνν  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ,,  22001155..””
Για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία επισκεφθείτε τον δια-
δυκτιακό µας χώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: wwwwww..tteeppssee..ggrr  

ΝΝοοµµοολλοογγίίαα

ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  RR2222  µµεε  τταα  υυππάάρρχχοονντταα  υυγγρράά

RR440044AA,,  RR--550077,,  RR113344aa,,  RR440077cc  

∆ιατίθενται στην αγορά εδώ και αρκετά χρόνια, µε
γνωστές πλέον συµπεριφορές και σε τιµές λίγο ακρι-
βότερες του R-22.

Καθαρισµός του κυκλώµατος και αλλαγή λαδιών
της εγκατάστασης (πολυεστερικά λάδια). Αλλαγή
εκτονωτικών βαλβίδων.

+

-

ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  RR2222  µµεε  τταα  
ΝΝέέαα  ΨΨυυκκττιικκάά  ΥΥγγρράά    

+

-

Μη αναγκαία αλλαγή λαδιού στις περισσό-
τερες των  περιπτώσεων. ∆εν χρειάζεται αλ-
λαγή εκτονωτικών βαλβίδων, µόνον
ρύθµιση.

Πολύ ακριβή τιµή αγοράς σε σχέση µε τα 
R-404A, R-507 και R-134a. Μη επαρκείς 
ποσότητες σε αρχικό στάδιο.

ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΟΟΣΣ
ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  
ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ

ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ ΨΨΥΥΚΚΤΤΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟ
ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ  

ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ

SSoollvvaayy

SSoollkkaannee  2222MM
Εφαρµογές κλιµατισµού και
συστήµατα άµεσης εκτόνω-

σης (τριχοειδούς).

Συµβατό µε όλα τα ψυκτέ-
λαια: ορυκτέλαια(ΜΟ), 

αλκυβενζοϊκά(ΑΒ),
πολυεστερικά(POE). 

Κρίσιµη Πίεση: 41.0 bar
Σηµείο Ζέσης: -38.0 οC 

SSoollkkaannee  2222LL
Συστήµατα µέσων και χαµη-

λών θερµοκρασιών 
(έως -30oC).

Συµβατό µε όλα τα  
ψυκτέλαια: 

AB /MO/POE

Υπόσχεται τις καλύτερες επιδό-
σεις έναντι των λοιπών αντικατα-

στατών ιδιαίτερα σε σκληρές
συνθήκες υψηλών πιέσεων.               

Κρίσιµη Πίεση: 38.3 bar

Σηµείο Ζέσης: -44.9οC. 

DDuuPPoonntt

IIsscceeoonn  MMOO2299    ((RR--442222DD)) Συστήµατα µέσων και χαµη-
λών θερµοκρασιών.

AB /MO/POE
Κρίσιµη Πίεση: 39.04 bar

Σηµείο Ζέσης: -45οC. 

IIsscceeoonn  MMOO5599  ((RR--441177AA)) Κλιµατιστικές µονάδες µικρό-
τερες των 50,000btu/h.

Προτιµότερη η χρήση των
πολυεστερικών.

Κρίσιµη Πίεση: 40.35 bar
Σηµείο Ζέσης: -38οC. 

IIsscceeoonn  MMOO7799  ((RR--442222AA)) Συστήµατα που δεν µπορεί
να εφαρµοστεί το ΜΟ29.

AB /MO/POE
Κρίσιµη Πίεση: 37.50 bar

Σηµείο Ζέσης: -49οC. 

ΙΙnneeooss
RR440077AA

Συστήµατα µεσαίων και χα-
µηλών θερµοκρασιών.

Συµβατό µόνο µε ΡΟΕ.
Καµία αλλαγή στην εγκατά-
σταση. Σηµείο Ζέσης: -45.3οC 
Πίεση: 12.58 bar στους 25oC.

RR440077CC Υπόλοιπες εφαρµογές. Συµβατό µόνο µε ΡΟΕ.
Κρίσιµη Πίεση: 48.20 bar

Σηµείο Ζέσης: -44οC. 

AArrkkeemmaa FFoorraannee  442277aa  ((RR442277aa))
Κατάλληλο για όλες τις

εφαρµογές.
ΡΟΕ

(10% ανοχή στα ορυκτέλαια)

Συµπεριφορά παρόµοια µε
του R22.

ΗΗοοnneeyywweellll

GGeenneettrroonn  2222LLTT
((ααννααµµέέννεεττααιι))

Κατάλληλο για όλες τις
εφαρµογές.

ΡΟΕ
( 20% ανοχή στα ορυκτέλαια)

Συµπεριφορά παρόµοια µε
του R22.

GGeenneettrroonn  442222DD
Συστήµατα µέσων και χαµη-

λών θερµοκρασιών.
AB /MO/POE

Κρίσιµη Πίεση: 39.04 bar
Σηµείο Ζέσης: -45οC. 

2 Τρόποι δράσης
Kατάργηση του R22        01/01/2010

ΟΟδδηηγγόόςς  ννέέωωνν  ψψυυκκττιικκώώνν  µµεειιγγµµάάττωωνν..  ΧΧρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  µµόόννοο  µµεεττάά  ααππόό  ΠΠΛΛΗΗΡΡΗΗ  ΑΑΦΦΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΗΗ  ττοουυ  RR2222..

ΠΠοοιιάά  ψψυυκκττιικκάά  υυγγρράά
εεππηηρρεεάάζζοοννττ  ααιι;;

------>> RR--2222,,  RR440022AA,,  RR440022BB,,  RR440033BB,,          
RR440088AA,,  RR440099AA,,  RR440099BB,,……

ΣΣηηµµααννττιικκέέςς  ΗΗµµεερροοµµηηννίίεεςς
------>>11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001100::  AAππααγγόόρρεευυσσηη  
δδιιάάθθεεσσηηςς  κκααιι  χχρρήήσσηηςς  ππααρρθθέέννωωνν  
υυδδρροοχχλλωωρροοφφθθοορρααννθθρράάκκωωνν  ((HHCCFFCC))..

------>>  ΑΑππόό  ττηηνν  0011..0011..22001100  µµέέχχρριι  ττιιςς  
3311..1122..22001144::  ΜΜόόννοο  αανναακκττηηµµέέννοο  κκααιι  
αανναακκυυκκλλωωµµέέννοο  RR--2222  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  
γγιιαα  ττηηνν  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  
υυππάάρρχχοοννττοοςς  εεξξοοππλλιισσµµοούύ..  

------>>  ΑΑππόό  ττηηνν  0011..0011..22001155::  ΠΠλλήήρρηη
ααππααγγόόρρεευυσσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  όόλλωωνν  ττωωνν
υυδδρροο--χχλλωωρροοφφθθοορρααννθθρράάκκωωνν  σσττηηνν
ΕΕυυρρώώππηη..

Μέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί ένα και µόνο ψυκτικό µείγµα  για την αν-
τικατάσταση του R22.  Οι παραγωγοί ψυκτικών ρευστών έχουν δηµι-
ουργήσει τουλάχιστον 8 διαφορετικά µείγµατα αντικατάστατα του R22,
τα οποία δηµιουργήθηκαν µε οικολογικά δεδοµένα, ως την καλύτερη
«προσοµοίωση» του R22. 

ΈΈνναα  δδύύσσκκοολλοο  σσεεννάάρριιοο......  

wwwwww..tteeppssee..ggrr wwwwww..tteeppssee..ggrr

IIσσττοορριικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  ττοουυ  RR2222  
Από 0011//0011//22001100 η παραγωγή και
πώληση παρθένου RR2222 ΣΤΑΜΑΤΑ.

22001100--22001155 Eπιτρέπεται η χρήση
µόνο ανακτηµένου R22.  Η ζήτηση
αναµένεται να ξεπεράσει κατά πολύ
την προσφορά.

Η παραγωγή εφαρµογών
κλιµατισµού µε R22        
σταµάτησε το 2003.

ΑΑππόό  0011//0011//22001155
ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΕΕΤΤΑΑΙΙ κκααιι  ηη  χχρρήήσσηη
αανναακκττηηµµέέννοουυ  RR2222..  

ΠΗΓΗ: www.airtempac.co.uk


