
F-Gas Solutions: De GRATIS mobiele app voor 
iedereen! !

beschikbaar bij Apple Store of Google Play.

�Zoekt u de juiste GWP-waarde voor de 
koudemiddelen die u gebruikt? 

�Of heeft u het ton CO 2-equivalent nodig voor het 
koudemiddel in uw systemen?

�Wilt u weten op welke datums bepaalde 
koudemiddelen in verschillende toepassingen 
verboden worden?

�Of hebt u soms informatie nodig over het vinden 
van koudemiddelen met lagere GWP-waarden voor 
uw toepassingen?

�Wilt u op de hoogte blijven van F-Gas
regelgeving?

Climalife heeft de oplossingen die 
u nodig heeft en nog veel meer!

Zie ommezijde voor meer informatie.

Keuze van het juiste koudemiddel conform
F-Gas II regelgeving ?



Professionals op het gebied van koeling, airconditi oning, verwarming en duurzame 
energie: zorg dat u een koudemiddel kiest dat voldo et aan F-Gas-verordening 517/2014.

F-Gas Solutions is een GRATIS smartphone-app die beschikbaar is voor iPhone- en Android-
toestellen in verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Hongaars,....). Het is een 
éénvoudige en didactische applicatie die professionals hulp biedt bij het naleven van de 
nieuwe Europese verordening 517/2014 (“F-Gas II”), die op 1 januari 2015 van kracht wordt.

Hoe komt u aan de app?

� Ga naar de Apple Store of Google Play en zoek naar:
“F-Gas Solutions”. 
� Wanneer u dit logo ziet, kunt u downloaden.
� De app is helemaal GRATIS te downloaden en GRATIS
te gebruiken.

Hoe werkt de app?

� Ga naar “Berekenen vulling T eq. CO 2” en selecteer een van de 49 
koudemiddelen om de GWP-waarde ervan te berekenen. Voer de 
systeemvulling in en bereken het ton CO2-equivalent van het gekozen 
koudemiddel.

� Ga naar “Oplossingen Climalife F-Gas Goedgekeurd ” en selecteer één 
van de 6 toepassingsgebieden en selecteer daarna nieuwe of bestaande 
systemen om na te gaan wat verboden is.

� Als er een verbod geldt, selecteert u de         (infoknop). Oplossingen F-Gas
geeft dan de relevante wet- en regelgeving uit de F-Gas-tekst weer (Definitie, 
wettekst).

� Met Oplossingen F-Gas kunt u de mogelijke oplossingen apart of allemaal 
tegelijk bekijken volgens bepaalde criteria.

� Met Oplossingen F-Gas is het mogelijk de karakteristieken van iedere 
oplossing per e-mail naar u te verzenden als referentie of toekomstig gebruik.

� Oplossingen F-Gas maakt gebruik van een eenvoudige kleurcodering van 
donkergroen       : best tot rood       : slechtst.

� Voor bestaande commerciële en niet-commerciële toepassingen geeft deze 
kleurcodering per koudemiddel en vulling aan welke verboden van toepassing 
zijn, voordat u naar de door Climalife aanbevolen oplossingen gaat.

� Alle nuttige informatie wordt op één locatie op uw toestel opgeslagen, 
zodat u deze overal snel kunt raadplegen.

www.climalife.dehon.com


