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IRÁNYELVEKAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/125/EK 
IRÁNYELVE(2009. október 21.)az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek létrehozásáról



ONLINEPropán

T2



ONLINEPropán r290



ONLINEÉrdekességek 

■ Gyúlékony hűtőközegek
– Azok a helyiségek, amelyek gyúlékony hűtőközeggel dolgozó hűtőberendezés

valamely részét tartalmazzák, kivéve az ammóniát vagy más gyúlékony
hűtőközegek korlátozott mennyiségét, feleljenek meg a „robbanásveszélyes
légkör” követelményeinek.
■ MSZ EN 378-1

■ Appliances with a protected cooling system and which use flammable refrigerants 
shall be so constructed as to avoid any fire or explosion hazard in the event of 
leakage of the refrigerant from the cooling system. 

■ MSZ IEC 60335-2-89
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Különösen az 
MSZ EN 378 betartása 
nem feltételezi a 
99/92 / EK irányelv-
nek (az „ATEX munka-
helyi irányelv”) való 
megfelelést.
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Link: 
https://nkvh.kormany.hu/download/3/5a/72000/eloadas_a%20hutestechnikaban_hasznal
t_alternativ_hutokozegek_nkvh_2019_szeptember.pdf

https://nkvh.kormany.hu/download/3/5a/72000/eloadas_a%20hutestechnikaban_hasznalt_alternativ_hutokozegek_nkvh_2019_szeptember.pdf


ONLINENos…

■ minden gyártó 30kW(?) felett ATEX Direktíva szerint megfeleltetett elektromos
kapcsolókkal (nyomáskapcsolók, kompresszor, evakuátor) szállítja a 
berendezéseket…

■ A kérdés: akkor a berendezés komplett ATEX v nem ATEX? TMT v nem TMT?
– Kell zónabesorolás?
– Élettartamkövetés?
■ Kell Rb felülvizsgálat?

– Rb személyi kompetencia?



ONLINE1996 évi XXXI tv szerint 
és a TMT – 22/2009 ÖM rendelet
■ i)17 tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezet, amelyet az anyagok és 

keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet 
módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)

– ia) tűzveszélyes gázok,
■ E rendelet követelményeit nem kell alkalmazni: 

– bf)6 amelyekben az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, 
a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, 
valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP-rendelet) 
szerint tűzveszélyes gázok vagy nyomás alatt lévő gázok veszélyességi osztályba tartozó gázt 
zárt rendszerben, kizárólag hűtésre használnak

■ (2)88 Minden tűz- vagy robbanásveszélyes technológia bevezetése, forgalomba hozatala, ezek 
hiányában alkalmazása előtt a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő, ezek 
hiányában a megrendelő vagy alkalmazó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása 
céljából szükséges vizsgálatokat, legalább a kijelölt tanúsító szervezetekre vonatkozó 
követelményeknek megfelelő vagy akkreditált szervezettel elvégezni vagy elvégeztetni, és a 
vizsgálatok eredményét a tűzvédelmi hatóság kérésére rendelkezésre bocsátani.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26565.383670
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124171.339201
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26565.383670


ONLINEATEX jellegű kérdések
■ Robbanásveszélyes tér kialakul?

– DEVICE FOR DETECTING LEAKS OF REFRIGERANT R290 (GAS LEAK 
DETECTOR) 
■ The refrigerant leak-detector installed inside the unit is ATEX certified and suitable 

for installation in zone 2. 
– The area should be marked as Temporary Flammable Zone. Local supervisor 

should be notified of the zone existence. All appropriate signs must be present; 
– Work outside or in a well ventilated area: open doors and windows to create 

athrough draft, or use a suitable ventilation fan (see photo – the fan motor is 
Ex rated and the lead is 5 m long so it can be plugged in outside the 3m zone)

– Make sure there is no source of ignition – flames and sparks – within 3 m (a 
typical safe area when working on refrigeration systems). This includes light 
and socket switches, heaters, other unsealed electrical switches, lit brazing 
torches; 
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ONLINEATEX jellegű kérdések
■ Potenciálisan robbanásveszélyes térben milyen kivitelű berendezéseket 

alkalmazhatok?
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Robbanásvédelmi Dokumentáció?
meghatározott munkáltatói kötelezettségek keretében köteles robbanásvédelmi dokumentációt készíteni, amelyet 
folyamatosan köteles felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. A robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése és 
felülvizsgálata munkabiztonsági szaktevékenység azzal, hogy a vizsgálatban legalább középfokú tűzvédelmi 
szakképesítésű személy részvétele szükséges.
(2) A robbanásvédelmi dokumentációnak különösen a következőket kell tartalmaznia:
a) a kockázatok felmérését és értékelését;
b) azoknak a megtett intézkedéseknek a felsorolását, amelyek az e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését 
szolgálják;
c) a munkaterületek 1. számú melléklet szerinti zónákba történő besorolását és azon területek felsorolását, amelyekre a 
3–4. §-ok szerinti követelmények vonatkoznak;
d) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjére vonatkozó 
intézkedéseket.
(3) A robbanásvédelmi dokumentációt a munkavégzés megkezdése előtt kell elkészíteni, változások esetén pedig 
módosítani kell, így különösen, ha
a) a munkahelyet kibővítették vagy átalakították;
b) az alkalmazott munkafolyamatban vagy technológiában változás történt.
(4) A robbanásvédelmi dokumentációt és annak módosításait ismertetni kell az érintett munkavállalókkal és 
munkavédelmi képviselőikkel.
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A 2014/34/EU irányelv alkalmazása bizonyos felszerelésekre
241.§ Inertizáló rendszerek
242.§ Festékszóró kamrák
243.§ Szűrőegységek és szellőztetett silótartályok
244.§ Gázturbinák
245.§ Gőzturbinák
246.§ Töltőállomások
247.§ Kábelek
248.§ Forgó mechanikus tömítések
249.§ Serleges felvonók
250.§ Targoncák
251.§ Szállítható túlnyomásos kabinok ("modulok")
252.§ Automata kenőrendszerek
253.§ Villamosellenállás-fűtési rendszerek
254.§ Motorvédelem 3. kategóriás motoroknak
255.§ Wi-Fi hozzáférési pontok
256.§ Illékony anyagok hűtő és tároló berendezései
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