
F-Gas Solutions: az INGYENES mobil 
alkalmazás mindenkinek!

elérhet ő az Apple számára az App Store, valamint Android pla tformon a Google Play webáruházából egyaránt

�Szeretné megismerni az Ön által használt 
hűtőközeg helyes GWP értékeit? 

�Szeretné megtudni az Ön rendszerében található
hűtőközeg-töltet tonna CO 2-egyenértékét?

�Szeretné megismerni azokat az id őpontokat, 
amikor bizonyos h űtőközegek betiltásra kerülnek 
az alkalmazási területt ől függ ően?

�Tanácsra van szüksége, hogy melyik 
alacsonyabb GWP-j ű hűtőközeg lehet alkalmas az 
Ön rendszereiben?

�Naprakész szeretne maradni az F-Gáz rendelet 
szabályozásával kapcsolatban?

Hogyan válasszuk ki az F -Gáz II. rendelet 
változásainak megfelel ő hűtőközeget?

A Climalife választ ad ezekre, és 
még további kérdésekre!

Lapozzon a továbbiakért!



Ha Ön a hűtés-, klíma-, vagy f űtéstechnika, illetve a megújuló
energiafelhasználás területén aktív szakember, akko r győződjön meg róla, hogy 
az 517/2014 F-Gáz rendeletnek megfelel ő hűtőközeget választja!

Az F-Gas Solutions egy iPhone és Android platformon, több nyelven (magyar, francia, 
angol, német, holland…) elérhető INGYENES mobil alkalmazás. Egyszerű és 
ismeretterjesztő segítséget nyújt a szakemberek számára, hogy jobban 
felkészülhessenek a 2015. január 1-jével életbe lépő új, 517/2014 EU rendelet („F-Gáz 
II”) szabályozásával kapcsolatban.

Hogyan lehet letölteni az alkalmazást?

� Lépjen be az App Store vagy a Google Play webáruházba és 
keressen rá: „F-Gas Solutions”!
� Amikor ezt a logot látja, töltse le az alkalmazást!
� Letöltése és használata is teljesen INGYENES.

Hogy m űködik az alkalmazás?

� Lépjen be a töltet kalkulátor tonna CO 2-egyenérték menübe, majd 
válassza ki a 49 hűtőközeg egyikét, hogy megtalálja GWP-jét. Adja meg a 
rendszer töltetét és az alkalmazás kiszámolja annak tonna CO2-
egyenértékét.

� Lépjen be a Climalife megoldások F-Gázra hitelesítve menübe, 
majd válassza ki a 6 alkalmazási terület egyikét. Válasszon az új, vagy 
meglévő berendezések közül, hogy megtudja, milyen tilalom érvényesül.

� Amennyiben tilalom vonatkozik rá, válassza ki    ? (információ gomb). 
Az F-Gas Solutions tájékoztatja az F-Gáz rendelet vonatkozó
jogszabályairól.

� Az F-Gas Solutions lehetővé teszi, hogy megismerje a különböző
megoldásokat a választása szerinti kritériumok alapján.

� Az F-Gas Solutions segíti, hogy későbbi használatra egy táblázatban 
elérje az összes megoldást, melyet e-mail útján kap meg.

� Az F-Gas Solutions egyszerű színskálát alkalmaz a zöldtől       (Jó)
a pirosig       (Rossz).

� Meglévő kereskedelmi és nem-kereskedelmi alkalmazások területén a 
hűtőközeg töltetének megadásával tájékoztatást kap az alkalmazandó
tiltásokról, mielőtt a Climalife által javasolt megoldásokra lépne.

� Az összes hasznos információ egy helyen rendelkezésé re áll 
okostelefonján, így azt bármikor gyorsan el őhívhatja, akárhol is van.

www.climalife.dehon.com


