
Nepremična oprema za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (HKTČ) 
 
Nepremična oprema je opredeljena kot oprema, ki se med delovanjem običajno ne premika. 
To je najbolj široko področje uporabe OSŠ in F-plinov, ki obsega: 
 
 Oprema in naprave za hlajenje: je namenjena ohlajanju izdelkov ali skladiščnih prostorov pod 

temperaturo okolja. Ta oprema vključuje gospodinjske hladilnike in zamrzovalnike, vitrine za 
sladoled, hlajena skladišča, hladilnice in sisteme za hlajenje industrijskih postopkov. Aplikacije 
hladilne opreme so raznovrstne: od gospodinjske uporabe (hladilniki) prek prodajaln na drobno do 
industrijske uporabe (velike hladilnice). Količina  F-plinov se giblje od manj kot 0,1 kg (hlajenje v 
gospodinjstvih) do več tisoč kg (hlajenje v industriji). 

 
 Oprema in naprave za klimatizacijo: glavna funkcija  te opreme je hlajenje in/ali uravnavanje 

temperature v prostorih ali stavbah do določene stopnje. Velikost opreme sega od majhnih enot 
(npr. premičnih sistemov z vtikačem) do velike nepremično nameščene opreme za hlajenje 
celotnih stavb, kot so poslovne stavbe ali bolnišnice. Oprema za klimatizacijo se uporablja v 
zasebnem, trgovskem, javnem in industrijskem sektorju. Glede na razporeditev je mogoče ločiti 
med enodelnimi klimatskimi napravami (vsi bistveni sestavni deli so vgrajeni v eno ohišje) in tako 
imenovanimi “deljenimi/split sistemi” (bistveni sestavni deli postopka hlajenja/ogrevanja so 
vgrajeni v več ohišij). Poslovne stavbe, prodajalne na drobno ali bolnišnice so običajno opremljene 
z različnimi sistemi, kot so majhni split sistemi in veliki, centralni sistemi, ki pogosto uporabljajo 
sekundarni sistem z ohlajeno vodo. 
Polnitev hladilnega sredstva v opremi za klimatizacijo znaša od manj kot 0,5 kg do več kot 100 kg 
za velike negospodinjske sisteme. 

 
 Toplotne črpalke: so naprave, ki odvajajo (zbirajo) energijo (toploto) iz okolja (zrak, voda ali 

zemlja) ali vira odpadne toplote in jo dovajajo kot uporabno toploto. Obstajajo tudi  reverzibilni 
sistemi, ki imajo tako funkcijo hlajenja kot funkcijo ogrevanja. 
Toplotne črpalke se uporabljajo tako v stanovanjskih hišah kot v trgovskem in industrijskem 
sektorju za ogrevanje in hlajenje, za pripravo tehnološke vode, za pridobivanje toplote in v drugih 
aplikacijah. Lahko so hermetično zaprti sistemi ali deljeni/split sistemi. Polnitev hladilnega sredstva 
znaša od 0,5 kg v toplovodnih toplotnih črpalkah do približno 100 kg v industrijskih toplotnih 
črpalkah.  

 
Vsi trije sistemi temeljijo na istem termodinamičnem procesu in so napolnjeni s podobnimi hladilnimi 
sredstvi. Obstajajo neposredni in posredni sistemi za doseganje hlajenja in ogrevanja: za neposredni 
sistem je značilen en krogotok, ki vsebuje hladilno sredstvo. Toplota se izmenjuje tam, kjer je potrebno 
hlajenje ali ogrevanje. Posredni sistem ima dva krogotoka s prvo izmenjavo toplote med tekočinama 
primarnega in sekundarnega krogotoka ter drugo izmenjavo toplote na mestu, kjer je potrebno hlajenje 
ali ogrevanje. Prvi krogotok vsebuje hladilno sredstvo. 
 
 
Obveznosti so opisane v rubriki Obveznosti iz zakonodaje: po zakonodaji je večina obveznosti na 
strani upravljavcev. Upravljavec je po definiciji fizična ali pravna oseba, ki ima dejanski nadzor nad 
tehničnim delovanjem izdelkov in opreme, ki vsebujejo hladilne pline. 
 
 
Uporaba alternativnih plinov v nepremični opremi za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke 
 
Na voljo so tudi že hladilni plini, ki lahko v določeni opremi (za določene namene) zamenjajo F-pline in 
s tem zmanjšajo vpliv na okolje pri emisijah v zrak, ker imajo nizek toplogredni učinek. Prav je, da se 
pri načrtovanju nove opreme za hlajenje, klimatizacijo ali toplotne črpalke upošteva tudi ta možnost, 
kjer je to tehnično izvedljivo in ne povzroča nesorazmernih stroškov v primerjavi z opremo, ki vsebuje 
F-pline. Nekatere možnosti: 

  Amoniak: za večje industrijske sisteme za hlajenje in klimatizacijo je dobro (učinkovito) 
hladilno sredstvo. Nima toplotnega učinka in ne vpliva na ozonsko plast. Je pa zelo strupena 
in rahlo vnetljiva snov, zato je njegova uporaba omejena. 

 Ogljikovodiki – izo-butan: zelo primeren za male sisteme (naprave, opremo), ki vsebujejo 
pod 100 g hladilnega plina.. Imajo zelo nizek GWP in nič ODP. Ker so zelo vnetljivi in pri 
polnitvi več kot 1 kg je lahko problematično 



 
 Ogljikov dioksid-CO2 : uporaba za hladilno sredstvo  je v porastu. Uspešno se ga uporablja 

v malih sistemih, večjih komercialnih sistemih (supermarketi) in v določenih industrijskih 
aplikacijah. GWP=1, ODP=0. Problem je, ker sistemi delujejo pri veliko višjih pritiskih kot pri 
polnitvah z F-plini in to povzroča kar nekaj tehničnih problemov pri izvedbi in uporabi. 

 


