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Bilteknisk informasjon
Avgass målere
Utstyr for service av klimaanlegg
ADAS – utstyr for kalibrering av radar og kamera





F-Gass forordningen 

EU Direktiv

>2006

EU 842/2006

The first f-gas regulation

Focus:

▪ Reducing emissions

▪ Preventing leaks 

▪ Enforcing responsible end-of-

life recovery and destruction

> 2015, Jan 1st

EC 517/2014

Product and equipment bans - restrictions on the 

placing on the market of certain gases and 

equipment 

Service and maintenance bans - Limiting on the 

use of higher GWP gases

Cap and phase down - Reductions on the placing 

on the market of f-gases

Responsible supply – certification and training 

restrictions to users handling with f-gases

Replaces and updates

the previous version

Key Changes:



Kjølemediet

R134a

1,1,1,2-Tetrafluoroethane / C2H2F4

✓ Det er kjølemediet som brukes 

på ca 99% av alle biler utstyrt 

med et AC system.

✓ Etter R12 er R134a det  det 

mest brukte kuldemediet.

✓ Det kan brukes å konvertere 

R12 systemer til R134 

systemer.

✓ På grunn av sin GWP høyere 

enn 150, det er delvis forbudt 

og vil bli faset ut til nye biler 

etter 2017.

▪ GWP 1430

▪ ODP 0

Chemical name



Kjølemediet

R1234yf

2,3,3,3-Tetrafluoropropene / C3H2F4

✓ Utviklet og patentert av

DuPont & Honeywell

✓ Ren kjølegass med meget lavt

GWP tall

✓ Lav brennbar godkjent av EU

Commision og bilfabrikanter

✓ Koster mer en R134a

✓ Får konkurranse fra andre type 

gasser NB!!▪ GWP 4

▪ ODP 0

Chemical name



For HFO1234yf skal denne label være i motor rom



Verksteder i Europa har sett mange tilfeller av falsk kjølegass solgt som R134a. 

Dette kan ha svært farlige konsekvenser ikke bare for AC systemer, men også for 

teknikere.

Dette falske kjølemediet er produsert ved å blande et billigere kuldemedium som 

R-40 (methyl klorid), R-22, R-290 (propan) og R-142b (ekstremt brennbar)

Bruken av disse kjølegassene kan føre til kostbare problemer (korrosjon spesielt) 

både for AC servicestasjonen og kjøretøyets klimaanlegg, men skaper også en fare 

for eksplosjon på grunn av blandingens ustabilitet.



Bakgrunn for falsk kjølegass – penger.

Pris nivået på R134a – kraftig økning siden august 2017
Årsaken - januar 2018 - EU kvotesystemet F-gass, fastsetter at  
kvote holdere er forpliktet til å redusere importen av F-gass til EU.

Ifølge kvotesystemet for EU F-gass i 2018 vil bare 63% av start 
volumet fra 2015 kunne bli importert til EU. Dette er også betydelig 
reduksjon i forhold til 2017 kvantumet, som var 93%.

Produseres for lite R134a i EU. Kina, USA og Mexico store 
produsenter. 



Kjølemediet

R152a

1,1-Difluoroethane / C2H4F2

▪ Den er solgt i USA under 

merkenavnet Mr. Freeze

▪ Brukes som en alternativ 

kjølemediet R134a

▪ Miljømessig riktig med en lav

GWP

▪ Meget brannfarlig

▪ GWP 124

▪ ODP 0

Chemical name



www.envirosafe.no

www.electroshop.no

http://www.envirosafe.no/
http://www.electroshop.no/








Kjølegass identifiserings kit

Texa RID (Refrigerant Id) 

Neutronics Gas Identifisering



Klimaanlegg for R1234yf – fylles med R134a?

✓ Dessverre så forekommer det.

Kan R134a systemer konverteres til R1234yf? 

Nei de kan ikke det og det av flere grunner:

✓ Serviceporter

✓ Komponenter

✓ PAG oljen

✓ Typegodkjenning (2006/40/EF)

Konvertere klimaanlegg?

Klimaanlegg for R12 Freon – fylles med R134a?

Det er ingen problem, finnes fortsatt konverterings kit å få kjøpt.



Hvilken type olje?

Hybrid og Elektriske biler bruker normalt en elektrisk kompressor. 

Som tegningen viser så sirkulerer olje/kjølegass i høyspent delen 

(300 – 350 volt) Av den grunn må slike A/C systemer bruke en 

olje som har en isolerende effekt, dvs at den ikke skal lede strøm. 

POE olje spesifikt for elektriske kompressor er den mest brukte for R134a & 

R1234yf kjølegass. 

Noen systemer bruker PAG olje med isolerende effekt, på elektrisk 

kompressor.

Dette gjelder for R134a & R1234yf 

Elektrisk A/C kompressor

Hvorfor?



UV Sporstoff

✓ Må tilfredsstille SAE J2297 / J2298. Brukes i R134a / R1234yf anlegg

✓ Må være «Solvent Free»  Ingen løsemiddel.
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