
NA!ÍZENÍ KOMISE (ES) ". 1516/2007

ze dne 19. prosince 2007,

kter!m se v souladu s na#ízením Evropského parlamentu a Rady (ES) ". 842/2006 stanoví
standardní po$adavky na kontrolu t%snosti stacionárních chladicích a klimatiza"ních za#ízení

a tepeln!ch "erpadel obsahujících n%které fluorované skleníkové plyny

(Text s v!znamem pro EHP)

KOMISE EVROPSK!CH SPOLE!ENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o zalo"ení Evropského spole#enství,

s ohledem na na$ízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
#. 842/2006 ze dne 17. kv%tna 2006 o n%kter"ch fluorovan"ch
skleníkov"ch plynech (1), a zejména na #l. 3 odst. 7 uvedeného
na$ízení,

vzhledem k t%mto d&vod&m:

(1) V souladu s na$ízením (ES) #. 842/2006 obsahují
záznamy o chladicích a klimatiza#ních za$ízeních
a tepeln"ch #erpadlech ur#ité informace. Za ú#elem ú#in-
ného uplat'ování na$ízení (ES) #. 842/2006 je vhodné
stanovit, které dal(í informace mají b"t v záznamech
o za$ízeních uvád%ny.

(2) V záznamech o za$ízeních by m%ly b"t uvedeny údaje
o náplni fluorovan"ch skleníkov"ch plyn&. Pokud není
známo mno"ství nápln% fluorovan"ch skleníkov"ch
plyn&, provozovatel p$íslu(ného za$ízení by m%l zajistit,
aby certifikovaní pracovníci stanovili mno"ství nápln%
pro ú#ely kontroly t%snosti.

(3) P$ed provedením kontroly t%snosti by se certifikovaní
pracovníci m%li podrobn% seznámit se záznamy
o za$ízení, aby se dozv%d%li o p$ípadn"ch p$edchozích
problémech a nahlédli do d$ív%j(ích zpráv.

(4) Aby kontrola t%snosti byla co nejú#inn%j(í, m%la by b"t
zam%$ena na ty #ásti za$ízení, u nich" je mo"nost úniku
nejpravd%podobn%j(í.

(5) Kontroly t%snosti by se m%ly provád%t pomocí metod
p$ímého nebo nep$ímého m%$ení. Metody p$ímého
m%$ení zji()ují únik pomocí detek#ních za$ízení, je"
jsou schopna stanovit, zda nápl' fluorovan"ch skleníko-
v"ch plyn& ze systému uniká. Metody nep$ímého m%$ení
jsou zalo"eny na zji(t%ní neobvyklého chodu systému
a na anal"ze p$íslu(n"ch parametr&.

(6) Metody nep$ímého m%$ení by m%ly b"t pou"ívány
v p$ípad% velmi pomalého v"voje úniku a p$i umíst%ní
za$ízení v dob$e v%traném prostoru, co" zji(t%ní úniku
fluorovaného skleníkového plynu ze systému do vzduchu
zt%"uje. Metody p$ímého m%$ení jsou nezbytné k p$esné
lokalizaci net%snosti. O pou"ití metody m%$ení by m%li
rozhodovat certifikovaní pracovníci, kte$í mají pot$ebnou
odbornou pr&pravu a zku(enosti k ur#ení nejvhodn%j(í
metody m%$ení podle konkrétního p$ípadu.

(7) Existuje-li podez$ení na únik, m%la by b"t provedena
kontrola za ú#elem zji(t%ní místa úniku a provedení
opravy.

(8) V zájmu zaji(t%ní bezpe#nosti opraveného systému by se
m%la následná kontrola stanovená na$ízením (ES)
#. 842/2006 zam%$it na ty #ásti systému, kde byla
zji(t%na net%snost, a #ásti v bezprost$edním okolí.

(9) Nesprávná instalace nov"ch systém& vyvolává v"znamné
riziko úniku. Proto by m%la b"t na nov% instalovan"ch
systémech provedena kontrola t%snosti bezprost$edn% po
jejich uvedení do provozu.

(10) Opat$ení stanovená tímto na$ízením jsou v souladu se
stanoviskem v"boru z$ízeného podle #l. 18 odst. 1
na$ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) #.
2037/2000 (2),

P*IJALA TOTO NA*ÍZENÍ:

!lánek 1

P#edm%t a oblast p&sobnosti

Toto na$ízení v souladu s na$ízením (ES) #. 842/2006 stanoví
standardní po"adavky na kontrolu t%snosti stacionárních chla-
dicích a klimatiza#ních za$ízení a tepeln"ch #erpadel, která jsou
v provozu nebo do#asn% mimo provoz, obsahujících nejmén% 3
kg fluorovan"ch skleníkov"ch plyn&.
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(1) Ú$. v%st. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2) Ú$. v%st. L 244, 29.9.2000, s. 1. Na$ízení naposledy pozm%n%né
rozhodnutím Komise 2007/540/ES (Ú$. v%st. L 198, 31.7.2007,
s. 35).



Toto na$ízení se nevztahuje na za$ízení s hermeticky uzav$e-
n"mi systémy, které jsou jako takové ozna#eny a obsahují mén%
ne" 6 kg fluorovan"ch skleníkov"ch plyn&.

!lánek 2

Záznamy o za#ízení

1. Provozovatel uvádí v záznamech podle #l. 3 odst. 6 na$í-
zení (ES) #. 842/2006 (dále jen „záznamy o za$ízení“) své
jméno, po(tovní adresu a telefonní #íslo.

2. V záznamech o za$ízení se uvádí nápl' fluorovan"ch skle-
níkov"ch plyn& pro chladicí a klimatiza#ní za$ízení nebo
tepelná #erpadla.

3. Pokud nápl' fluorovan"ch skleníkov"ch plyn& pro chla-
dicí a klimatiza#ní za$ízení nebo tepelná #erpadla není uvedena
v technické specifikaci v"robce nebo na (títku daného systému,
zajistí provozovatel, aby certifikovaní pracovníci nápl' ur#ili.

4. V záznamech o za$ízení se uvádí p$í#ina úniku, byla-li
zji(t%na.

!lánek 3

Kontrola záznam& o za#ízení

1. P$ed kontrolou t%snosti certifikovaní pracovníci zkontro-
lují záznamy o za$ízení.

2. Zvlá(tní pozornost je t$eba v%novat relevantním infor-
macím o opakujících se problémech a problémov"ch oblastech.

!lánek 4

Systematické kontroly

Provádí se systematické kontroly následujících #ástí chladicích
a klimatiza#ních za$ízení nebo tepeln"ch #erpadel:

1. spoj&;

2. ventil& v#etn% v$eten;

3. t%sn%ní v#etn% t%sn%ní na vym%niteln"ch dehydrátorech
a filtrech;

4. #ástí systému vystaven"ch vibraci;

5. napojení na bezpe#nostní a provozní za$ízení.

!lánek 5

Volba metody m%#ení

1. P$i provád%ní kontroly t%snosti na chladicím
a klimatiza#ním za$ízení nebo tepeln"ch #erpadlech pou"ijí

certifikovaní pracovníci metodu p$ímého m%$ení uvedenou
v #lánku 6 nebo metodu nep$ímého m%$ení uvedenou
v #lánku 7.

2. Metody p$ímého m%$ení mohou b"t pou"ity v"dy.

3. Metody nep$ímého m%$ení se pou"ijí, pouze pokud para-
metry za$ízení uvedené v #l. 7 odst. 1, které mají b"t analyzo-
vány, poskytují spolehlivé informace o náplni fluorovan"ch
skleníkov"ch plyn& uvedené v záznamech o za$ízení
a informace o pravd%podobnosti úniku.

!lánek 6

Metody p#ímého m%#ení

1. Ke zji(t%ní úniku pou"ívají certifikovaní pracovníci jednu
nebo více následujících metod p$ímého m%$ení:

a) kontrolu okruh& a sou#ástí, u nich" existuje riziko net%s-
nosti, pomocí za$ízení pro detekci plynu upraven"ch pro
chladivo pou"ité v systému;

b) zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do
okruhu;

c) pou"ití speciálního bublinového nebo m"dlového roztoku.

2. Za$ízení pro detekci plynu uvedená v odst. 1 písm. a) jsou
kontrolována jedenkrát za 12 m%síc&, aby bylo zaji(t%no jejich
$ádné fungování. Citlivost p$enosn"ch za$ízení pro detekci
plynu musí b"t alespo' 5 g/rok.

3. Zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva
do chladicího okruhu se provádí, pouze pokud v"robce za$ízení
schválil takové detek#ní metody jako technicky mo"né. Tuto
metodu mohou pou"ít pouze pracovníci certifikovaní
k provád%ní #inností, které p$edstavují zásah do chladicího
okruhu obsahujícího fluorované skleníkové plyny.

4. Jestli"e se pomocí metod uveden"ch v odstavci 1 tohoto
#lánku nezjistí únik a #ásti uvedené v #lánku 4 nevykazují
známky úniku, av(ak certifikovaní pracovníci se domnívají, "e
k úniku dochází, musí zkontrolovat ostatní #ásti za$ízení.

5. P$ed tlakovou zkou(kou pomocí dusíku bez obsahu
kyslíku nebo pomocí jiného plynu vhodného pro tlakovou
zkou(ku t%snosti je t$eba, aby pracovníci certifikovaní ke znovu-
získávání fluorovan"ch skleníkov"ch plyn& z daného typu za$í-
zení provedli znovuzískání fluorovan"ch skleníkov"ch plyn&
z celého systému.
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!lánek 7

Metody nep#ímého m%#ení

1. Ke zji(t%ní úniku provád%jí certifikovaní pracovníci
vizuální a manuální kontrolu za$ízení a anal"zu jednoho nebo
více následujících parametr&:

a) tlaku;

b) teploty;

c) proudu kompresoru;

d) hladiny kapalin;

e) mno"ství k dopln%ní.

2. Ka"dé podez$ení na únik fluorovaného skleníkového
plynu musí b"t ov%$eno zkou(kou t%snosti pomocí metody
p$ímého m%$ení uvedené v #lánku 6.

3. Podez$ení na únik zakládá jedna nebo n%kolik následují-
cích situací:

a) pevn% instalovan" systém detekce únik& hlásí únik;

b) za$ízení vydává neobvyklé zvuky, dochází k vibraci #i tvorb%
námrazy nebo je pozorována nedostate#ná chladicí kapacita;

c) známky koroze, úniku oleje a po(kození sou#ástí nebo mate-
riálu u mo"n"ch míst úniku;

d) známky úniku na pr&hledítkách nebo ukazatelích hladiny
nebo jin"ch vizuálních pom&ckách;

e) známky po(kození na bezpe#nostních spína#ích, tlakov"ch
spína#ích, m%$idlech a p$ipojeních #idel;

f) odchylky od b%"ného provozního stavu indikované analyzo-
van"mi parametry v#etn% údaj& z elektronick"ch systém&
pracujících v reálném #ase;

g) jiné známky úbytku nápln% chladiva.

!lánek 8

Oprava net%snosti

1. Provozovatel zajistí, aby opravu provedla osoba, která je
k takové #innosti certifikována.

Pokud je to nezbytné, provede se p$ed opravou od#erpání nebo
znovuzískání nápln%.

2. Provozovatel zajistí, aby v p$ípad% pot$eby byla provedena
zkou(ka t%snosti pomocí dusíku bez obsahu kyslíku nebo
pomocí jiného suchého plynu vhodného k tlakov"m zkou(kám,
po ní" bude následovat vyprázdn%ní, znovunapln%ní a zkou(ka
t%snosti.

V p$ípad% pot$eby se p$ed tlakovou zkou(kou pomocí dusíku
bez obsahu kyslíku nebo pomocí jiného vhodného plynu
provede znovuzískání fluorovan"ch skleníkov"ch plyn&
z celého za$ízení.

3. Pokud mo"no, zjistí se p$í#ina úniku, aby se p$ede(lo
opakování.

!lánek 9

Následná kontrola

Certifikovaní pracovníci se p$i následné kontrole podle #l. 3
odst. 2 druhého pododstavce na$ízení (ES) #. 842/2006 zam%$í
na ta místa, kde byly zji(t%ny a opraveny net%snosti, jako" i na
#ásti v bezprost$edním okolí, jestli"e byly b%hem opravy vysta-
veny tlaku.

!lánek 10

Po$adavky na nov% instalovaná za#ízení

Na nov% instalovan"ch za$ízeních se provádí kontrola t%snosti
bezprost$edn% po jejich uvedení do provozu.

!lánek 11

Vstup v platnost

Toto na$ízení vstupuje v platnost dvacát"m dnem po vyhlá(ení
v Ú"edním v#stníku Evropské unie.

Toto na$ízení je závazné v celém rozsahu a p$ímo pou"itelné ve v(ech #lensk"ch státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi
Stavros DIMAS

$len Komise

CSL 335/12 Ú$ední v%stník Evropské unie 20.12.2007


