
Nieuwe 
F-gasregelgeving
Klaar voor de aircomarkt van 2030 

Geen verbod op HFC maar een afbouw, waarom?
Om de impact van koelmiddelen op het milieu te beperken, wil de EU het verbruik alsook het gebruik 
van koelmiddelen in airconditioningssystemen en andere toepassingen beperken.  
HFC‘s blijven echter noodzakelijk in veel toepassingen wegens hun goede energierendementen, 
veiligheid en de economische voordelen. Er is geen verbod of uitfasering van HFC‘s maar een 
geleidelijke afbouw tot op een niveau welke noodzakelijk is voor een duurzame groei van de airco-
warmtepomp- en koelsector.

 

1. Het minimaliseren van de impact bij nieuwe installatie door de beperking van 
HFC-gassen met een hoge GWP-waarde

 ›  Voor specifieke sectoren, het overschakelen naar HFC-gassen met een lage  
GWP-waarde of naar natuurlijke gassen

 ›  Verminderen van de koelmiddelvulling
2. Het verminderen van het gebruik van koelmiddelen bij onderhoud HVAC-installaties
 ›  Beperken van lekken
 ›  Serviceverbod op HFC met een GWP-waarde hoger dan 2500 en inhoud hoger dan 

40 TonCO2eq* (vb R-404) 
*TonCO2eq = inhoud (kg) x GWP-waarde

3. Meer recuperatie en hergebruik van HFC's  
(alleen nieuwe HFC-gassen maken deel uit van de HFC-afbouw)

Er zijn 3 belangrijke domeinen met specifieke acties voor de afbouw:
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EU-afbouwdoelstellingen voor 2030

Uitgangswaarde = het gemiddelde HFC-verbruik tussen 2009 en 2012
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Waar komt het grootste aandeel vandaan?

Waarom wordt de doelstelling uitgedrukt in CO
2
-equivalenten?

Bepaalde types koelmiddel in een beperkt aantal sectoren worden verboden

 Airco in nieuwe personenwagens 

Vanaf 2017 wordt de GWP-waarde tot 150 gelimiteerd  
 verbod op R-134a 

 Koelinstallaties in supermarkten  

 › Voor vaste koelinstallatie1 komt er vanaf 2020 een limiet op de 
GWP-waarde - maximaal 2500. Dit wil zeggen dat er een verbod is 
op R-404A.

 › Proactieve aanpak van Daikin via condensingunits met 
inverter en het koelmiddel R-410A (50% minder CO2-eq)

 › GWP-waarde gelimiteerd tot 150 vanaf 2022 voor grote 
multipacksystemen  verbod op gecentraliseerde 
multipackkoelsystemen voor commercieel gebruik met een 
nominale capaciteit van meer dan 40 kW1 
 

 Enkele split-systemen met een koelmiddelinhoud 

minder dan 3kg 

 › Vanaf 2025 wordt de GWP-waarde gelimiteerd tot 750  
 verbod op R-410A voor de enkele split systemen waarbij de 
koelmiddelinhoud meer dan 3kg bedraagt.

 › Proactieve actie onder leiding van Daikin: omschakeling naar 
het koelmiddel R-32 (een vermindering tot 80% op het CO

2
-eq 

in vergelijking met R-410A) Een extra voordeel is dat met 
het koelmiddel R-32 en een vulling minder dan 7,4kg er geen 
frequente lektesten dienen te gebeuren

De doelstellingen voor de afbouw van koelmiddelen wordt uitgedrukt in CO
2
 eq = GWP-waarde van het koelmiddel x de inhoud in het 

systeem en zijn niet koelmiddel specifiek (de regelgeving legt alleen in specifieke gevallen een verbod op, zoals het verbod op R-404A voor 
koeltoepassingen). Dit laat de markt toe om op een flexibele manier gebruik te maken van de verschillende HFC’s en maatregelen: 
overschakelen op een koelmiddel met een lagere GWP-waarde, de inhoud verlagen of een combinatie van beide.

Voor de  
VRF-markt is de impact van de HFC-afbouw  zeer beperkt

  HFC's, niet voor RAC
  Overige HFC
  R-32
  R-410A:

Totale HFC-vraag EU
(nieuw HFC-gas + hergebruikt HFC-gas)

kT
 C

O
2eq

Grootste daling in andere markten 

dan airconditioning (bv. R-404A 

voor koeling).

Stijgend gebruik van R-32 als 
alternatief voor R-410A.

R-410A blijft behouden voor 
nieuwe VRF-systemen en het 
onderhoud ervan. 
De belangrijkste daling van R410-A 

komt er door kleine en middelgrote 

splitunits die overschakelen op R-32.

  Commerciële koeling en ijswatergroepen
  Splitpakketten en grote split
  VRV/VRF
  Kleine en middelgrote split

In alle toepassingen blijft het koelmiddel beschikbaar voor onderhoud aan bestaande units. De 

limiet geldt alleen voor de verkoop van nieuwe producten, met uitzondering van stationaire 

koelunits met een koelmiddelvulling van 40 TCO₂eq of meer.

Sommige productverboden of limieten qua GWP-waarde zijn ook van toepassing op koelkasten, 

diepvriezers, aërosolen, brandbescherming en andere sectoren.

Afbouwprogramma voor NIEUW HFC-

gas. Hergebruikt HFC-gas valt niet onder 

het afbouwprogramma, waardoor de 

totale vraag boven deze lijn komt.

(1)  Er zijn uitzonderingen



Volledig Daikin-assortiment met R-32 voor Split & Sky Air producten

Daikin is toonaangevend aangaande het gebruik van R-410A, CO2 en koolwaterstof in 
koelinstallaties 

 › Volledig Daikin-assortiment met R-32 voor Split- en Sky Air-systemen
 › Ook bij de concurrentie een duidelijke verschuiving naar R-32 

Daikin is toonaangevend qua gebruik van R-410A, CO2 en koolwaterstof in 
producten voor koeltoepassingen

Minder vulling in nieuwe producten

Ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën om de vereiste hoeveelheid 
koelmiddel in een systeem te verlagen 

 › Efficiënter koelmiddel zoals R-32 beperkt de vulling met 5% tot 30% in vergelijking met 
R-410A (Split, Sky Air)

 › Andere technologieën , zoals “micro channel” in de Daikin ijswatergroepen  - enkel 
koelen  - verlagen de koelmiddelinhoud met minstens 15%

Minder service en onderhoud 

Verdere beperking van het aantal lekken 

 › Uit cijfers blijkt dat VRV- en DX Split systemen reeds een laag ratio lekken hebben 
(gemiddeld minder dan 1%)

Producten van Daikin  
lopen voor op de 
F-gasdoelstellingen dankzij:
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Het milieu ligt heeft een speciale plaats in onze bedrijfsfilosofie. Wij willen een toonaangevend bedrijf zijn door middel van milieuvriendelijke 
praktijken. We lopen niet alleen voor op de regelgeving, we lopen ook voor op het vlak van milieu-innovatie ten opzichte van de concurrentie. 
Wij vormen een uitdaging voor onze concurrenten.

•  Voor de VRF-markt is impact van  
de HFC-afbouw beperkt

•  R-410A wordt NIET verboden voor  
VRF-toepassingen

Reeds beslist

Warmtepomp-
boiler

Commerciële airco

Residentiële airco

VRF

Ijswatergroepen
Residentiële lucht/water-warmtepomp

HFO en mengsels
R-32, R-407H,

CO2, ammoniak,
R-32 propaan...R-32

CO2

R-32

R-32

R-32
HFO en mengsels

R-32
CO2

Commerciële 
koeling

Wordt onderzocht

Het juiste koelmiddel voor de juiste toepassing 

Er is geen ideaal koelmiddel dat voor alle toepassingen bruikbaar 
is. In de toekomst zal er keuze zijn uit verschillende soorten 
koelmiddel en daarbij zullen bestaande HFC's, nieuwe HFC's en 
koelmiddel zonder HFC's allemaal een rol spelen. Daikin heeft op basis 
van de bovenstaande criteria bepaald dat R-32 een zeer voordelig 
koelmiddel is voor enkelvoudige airco's, multisplitairco's (inclusief 
VRV) en warmtepompen gebaseerd op bovenstaande criteria. Wij 
waren de eerste producent ter wereld die producten met koelmiddel 
R-32 op de markt bracht. Veel van onze concurrenten zijn ons daarin 
gevolgd.

Wereldwijd vrije toegang bieden tot patenten voor 
producten met koelmiddel R-32 

Sinds september 2015 biedt Daikin gratis toegang tot 93 patenten 
om de omschakeling naar het koelmiddel R-32 voor airco, koel- en 
warmtepompsystemen te vereenvoudigen. In de opkomende 
markten zijn deze patenten al beschikbaar sinds 2011 om de afbouw 
van ozonafbrekend koelmiddel zoals R-22 sneller te laten verlopen.

De strategie van Daikin om de afbouwdoelstellingen voor HFC's te behalen

Ons koelmiddelbeleid 
beperkt zich niet tot R-32 
maar is zeer divers en 
kan als volgt samengevat 
worden:

Conclusie 
voor VRV:

 

Duurzaamheid bereiken in de volledige levenscyclus 
van de installatie en de koelmiddelvulling 

Daikin streeft er continu naar om de totale impact op het milieu te 
verminderen  - niet enkel door te kijken naar de CO

2
-uitstoot maar 

om naar het beste rendement gedurende de totale levensduur van 
een installatie te streven  - bijvoorbeeld VRV-systemen.

Quota? 

De chemieafdeling van Daikin, die in bulk HFC's importeert en 
produceert, heeft bevoorrechte toegang tot quota.

Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft 

de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor 

de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud 

van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor 

directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of 

de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.

Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door Platzer Kommunikation, Duitsland
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Daikin-producten worden verdeeld door:




