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Słowniczek pomp ciepła - podstawowe definicje, terminologia z zakresu chłodnictwa przydatne w 
pracy i w komunikacji zawodowej przy omawianiu zagadnień związanych z pracą pomp ciepła – wersja 
robocza KrcA 16/09/2020. 
 

Czynnik chłodniczy 
Substancja uczestnicząca w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym, która pobiera 
ciepło w procesie odparowania w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu, a oddaje 
przez skraplanie przy odpowiednio wyższej temperaturze i wyższym ciśnieniu. 
 

Ilość czynnika 
Masa czynnika roboczego znajdującego się w pompie ciepła. 
 

Obieg chłodniczy (termodynamiczny), patrz zdjęcia na końcu opracowania. 

Ciągle powtarzające się zmiany stanu skupienia czynnika roboczego poprzez doprowadzenie 
i odprowadzenie energii w zamkniętym układzie. 
 

Entalpia 
Według definicji suma wewnętrznej energii i pracy pompowania. Do obliczeń wykorzystuje 
się entalpię właściwą (kJ / kg). 
 

Wykres lg p-h   
Graficzna prezentacja właściwości termodynamicznych czynników roboczych (entalpii h, 
ciśnienia p). 
 

Pierwsza zasada termodynamiki 1847 – fizyk Helmoltz sformułował „zasadę zachowania energii”. 

W układzie zamkniętym energia nie może zniknąć , a jedynie zmienić się w inną formę 
energii. Energia cieplna i mechaniczna są równoważne. 
 

Pompa ciepła, (urządzenie chłodnicze) 
Urządzenie, które przyjmuje w trakcie przepływu czynnika chłodniczego energię tegoż, że 
czynnika przy niskiej temperaturze i poprzez dopływ energii z zewnątrz z powrotem oddaje 
energię (będącą sumą energii pobranej w procesie odparowania i energii dostarczonej z 
zewnątrz) przy wyższej temperaturze. Przy wykorzystaniu „ciepłej strony”(górnego źródła), 
pompy ciepła użytkowana jest jako urządzenie do ogrzewania. Przy wykorzystaniu „zimnej 
strony”(dolnego źródła), pompy ciepła użytkowana jest ona do chłodzenia. Mamy również 
konstrukcje, które równocześnie grzeją i chłodzą. 
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Parownik 
Wymiennik pompy ciepła, w którym energia odbierana jest w dolnym źródle poprzez 
odparowanie czynnika roboczego. 
 

Przykład parowników: S/W, W/W, A/W 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sprężarka np. on/off, inwerterowa, rotacyjna, typu scroll, tłokowa, śrubowa ( potocznie 
„kompresor”) 
Maszyna do mechanicznego tłoczenia i sprężania par i gazów. Sprężarki mogą mieć rożne 
rodzaje konstrukcji. 
 

Skraplacz 
Wymiennik ciepła pompy ciepła, w którym poprzez skroplenie czynnika roboczego energia 
oddawana jest nośnikowi ciepła. 
 

Zawór rozprężny     
 
Element pompy ciepła pomiędzy skraplaczem a parownikiem umożliwiający obniżenie 
ciśnienia skraplania do ciśnienia parowania odpowiadającego temperaturze parowania. 
Dodatkowo zawór rozprężny reguluje ilość wtryskiwanego czynnika roboczego w zależności  
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od obciążenia parownika. Rodzaje: elektroniczny zawór rozprężny EZR z silnikiem  
krokowym, termostatyczny zawór rozprężny TZR z zewnętrznym lub wewnętrznym 
wyrównaniem ciśnienia, automatyczny zawór rozprężny AZR, termostatyczny zawór 
rozprężny z ograniczeniem maksymalnego ciśnienia MOP, rurka kapilarna 
 

Presostat NC (minimalny) i WC (maksymalny)  
 

Presostat niskiego ciśnienia (minimalny) – zwany też wyłącznikiem ciśnienia ssania. Jego 
mechanizm wyłączenia jest ustawiony w taki sposób, że przy obniżeniu ciśnienia ssania 
przerwany zostaje elektryczny obwód sterujący, a przy jego wzroście obwód ten ponownie 
się zamyka. 
 

Presostat wysokiego ciśnienia (maksymalny) – Zgodnie z normami bezpieczeństwa 
opracowanymi dla urządzeń chłodniczych każda sprężarka czynnika chłodniczego musi być 
wyposażona w niezawodny presostat wysokiego ciśnienia (bezpieczeństwa). Wyjątek w tym 
względzie stanowią urządzenia samo-bezpieczne, takie jak np. małe urządzenia chłodnicze z 
wtryskiem czynnika przez rurkę kapilarną. 
Zadaniem tego presostatu jest wyłączenie urządzenia po przekroczeniu maksymalnego 
dozwolonego ciśnienia roboczego w przewodzie tłocznym sprężarki. 
 

Przetwornik ciśnienia – NC i WC   
 

Element automatyki sterującej i zabezpieczającej umożliwiający w sposób bez ingerencyjny 
dokonanie pomiaru ciśnienia odparowania i skraplania czynnika roboczego w obiegu 
termodynamicznym. 
Przetwornik niskiego ciśnienia NC montowany jest pomiędzy parownikiem a króćcem 
ssawnym sprężarki – ciśnienie odparowania.  
Przetwornik wysokiego ciśnienia WC montowany jest za sprężarką a przed skraplaczem – 
ciśnienie wysokie, skraplania. 
Bardzo ważne elementy serwisowe umożliwiające szybka i precyzyjną diagnostykę pracy 
urządzenia. Niezbędne przy stosowaniu elektronicznych zaworów rozprężnych. 
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Zawór cztero – dwudrożny (4-2 drożny)  patrz grafika na końcu opracowania. 
 

Zawór, który umożliwia zmianę kierunku przepływu czynnika chłodniczego, zamienia 
funkcję skraplacza w parownik a parownika w skraplacza. Zawór niezbędny w procesie 
rozmrażania gazem gorącym parownika pomp ciepła typu A/W - powietrze/woda oraz 
umożliwia pracę pompy ciepła w funkcji chłodzenia aktywnego. 
 

Przegrzanie – jest to różnica temperatur pomiędzy temperaturą pary w przewodzie 
ssawnym a temperaturą odparowania. Przegrzanie wskazuje, o ile stopni zasysany gaz jest 
cieplejszy od temperatury parowania. Normalny zakres przegrzania , to od 2,5 K do 8 K (w 
zależności od zaworu rozprężnego). Zbyt małe przegrzanie może spowodować, że do 
sprężarki przedostanie się ciecz, a w rezultacie a rezultacie obniży się wskaźnik efektywności 
lub nawet doprowadzi to do uszkodzenia sprężarki. Zbyt wysokie przegrzanie z kolei 
sprawia, że praca parownika jest mało efektywna. To obniża wskaźnik efektywności. 
 

Gaz gorący – temperatura powierzchni głowicy sprężarki (sprężarki typu scroll) lub 
przewodu rurowego, przez który płynie gorący gaz, określa w przybliżeniu temeperaturę 
czynnika chłodniczego za sprężarką. Normalnie powinna ona być niższa od 120oC, aby nie 
dopuścić do termicznego rozkładu oleju w czynniku chłodniczym (i możliwie do zatarcia 
sprężarki). Nadmiernie wysoka temperatura czynnika roboczego na wylocie ze sprężarki 
może wynika ze zbyt niskich temperatur parowania, małej ilości czynnika roboczego lub ze 
zużycia sprężarki 
 

Dochłodzenie – wskazuje o ile skroplony, ciekły czynnik chłodniczy został schłodzony 
poniżej temperatury skraplania. Normalny zakres dochłodzenia, to od 2K do 5K. Zbyt małe 
dochłodzenie może wskazywać na nie dobór czynnika chłodniczego, co powoduje 
zmniejszenie efektywności i wskaźnika wydajności. Zbyt wysokie dochłodzenie wskazuje, że 
pompa ciepła jest przeciążona i pracuje z niższym wskaźnikiem efektywności, niż normalnie, 
gdyż nie można całkowicie wykorzystać powierzchni skraplacza. Ponadto istnieje ryzyko, że 
zadziała presostat wysokiego ciśnienia lub otworzy się zawór bezpieczeństwa, jako że 
będzie obowiązywać wyższa temperatura kondensacji. 
 

Współczynnik efektywności energetycznej – COP. 
Iloraz mocy grzewczej i mocy napędowej sprężarki. Współczynnik efektywności 
energetycznej to wartość chwilowa w zdefiniowanym stanie roboczym. Ponieważ moc 
grzewcza jest zawsze wyższa od mocy napędowej sprężarki, współczynnik efektywności 
energetycznej jest zawsze > 1. Symbol: ε. Określany w punkcie pracy wg aktualnie 
obowiązującej normy EN 14511. 
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Pobór znamionowy/moc znamionowa - (sprężarka) 
Maksymalnie możliwy pobór mocy elektrycznej pompy ciepła w ciągłym trybie pracy przy 
zachowaniu zdefiniowanych warunków. Pobór znamionowy ma decydujące znaczenie przy 
instalacji elektrycznej do sieci zasilania i jest podany na tabliczce znamionowej. 
 

Stopień wykorzystania 
Iloraz wykorzystanej i zużytej w tym celu pracy lub ciepła. 
 

Okresy blokady 
Okresy, w których dostawca energii nie udostępnia specjalnych taryf dla pomp ciepła lub w 
których instalacja pompy ciepła jest całkowicie zablokowana np. EVUcontakt. 
 

Czynniki chłodnicze 
 

Freon - zastrzeżona patentem nazwa handlowa produkowanych przez firmę Kinetic 
Chemical czynników chlorowcopochodnych. 
 

Nośnik ciepła – czyli chłodziwo, czynnik pośredniczący, to substancja płynnac pośrednicząca 
w przekazywaniu ciepła pomiędzy środowiskiem chłodzonym a czynnikiem chłodniczym. 
 

Odzysk – operacja ściągania czynnika chłodniczego z eksploatowanych, naprawianych lub 
złomowanych urządzeń i gromadzenia go w pojemniku bez oczyszczania i kontroli 
jakościowej. 
 

Rozmrażanie – operacja usuwania szronu lub lodu z parownika pompy ciepła   
       powietrze/woda. 
 

Uzdatnianie – operacja częściowego oczyszczania zużytego czynnika w cyklu zamkniętym 
przez odseparowanie z niego oleju, zmniejszenie zawilgocenia oraz usunięcie 
zanieczyszczeń gazowych. 
 

Regeneracja - operacja pełnego oczyszczania zużytego czynnika poprzez jego filtrowanie i 
obróbkę fizykochemiczną. Czynnik poddaje się analizie chemicznej potwierdzającej 
spełnienie wymogów jakościowych. 
 

Zastąpienie (ang. drop in) – operacja polegająca na wymianie w już pracujących 
urządzeniach tylko czynnika chłodniczego. 
 

Przezbrajanie (ang. retrofit) – operacja polegająca na przestawieniu i przystosowaniu 
urządzenia chłodniczego do nowego czynnika. Oprócz wymiany czynnika obejmuje ona 
wymianę oleju oraz niektórych elementów instalacji 
 

ODP - potencjał niszczenia ozonu stratosferycznego, odniesiony do czynnika R11, dla 
którego ODP=1 
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HGWP – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do czynnika R11, dla 
którego HGWP=1 
 

ITH – przyjęty horyzont czasowy oddziaływania danej substancji, zwykle 100 lub 500 lat. 
 

Roczny współczynnik efektywności energetycznej - Iloraz ciepła grzewczego i pracy 
napędowej sprężarki w określonym czasie. 
 

Roczna wartość nakładu - Roczna wartość nakładu to odwrotność rocznego współczynnika 
efektywności energetycznej. 
 

Moc chłodnicza - Moc chłodnicza pozyskana/pobrana przez parownik pomp ciepła. 
 

Podział czynników chłodniczych: 
 

W zależności od pochodzenia i budowy chemicznej czynniki dzielimy na: 
 

- Związki nieorganiczne tj. amoniak, woda, powietrze, dwutlenek węgla. 
- Węglowodory nasycone tj. metan, etan, propan. 
- Węglowodory nienasycone tj. etylen, propylen. 
- Pochodne węglowodorów nasyconych i nienasyconych nazywane czynnikami 

chlorowcopochodnymi np., R12, R22. 
- Mieszaniny zeotropowe dwóch lub większej ilości czynników, wrzące przy stałej 

temperaturze bez zmiany składu obu faz np. R410A. 
- Mieszaniny azeotropowe dwóch lub większej liczby czynników, wrzące pod 

stałym ciśnieniem przy zmiennej temperaturze zależnej od składu mieszaniny, 
przy czym skład obu faz zmienia się podczas wrzenia na skutek odparowania 
składnika o większej lotności np. R407C. 

 

Poślizg temperaturowy 

Oznacza to, poszczególne składniki że poszczególne ich składniki i skraplania odparowują 
kolejno według swych punktów wrzenia, tak że określnemu ciśnieniu parowania nie można 
przypisać stałej temperatury parowania, ponieważ proces ten zachodzi w pewnym 
przedziale  temperatur (poślizg temperaturowy). 
 

Biorąc pod uwagę skład czynników możemy je podzielić na: 
 

- czynniki jednoskładnikowe czyli jednorodne np. R12, R22, R134a, amoniak, 
dwutlenek węgla, propan, butan, izobutan, i inne, 

- czynniki azeotropowe czyli  mieszaniny o określonym składzie procentowym 
kilku substancji jednoskładnikowych, zachowujących się podczas wrzenia i 
skraplania tak, jak czynniki jednoskładnikowe. Mieszanin tych nie można 
rozdzielić nawet np. drogą destylacji; są  to R410A, R507, R508, R509 i inne, 
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czynniki zeotropowe są to mieszaniny o określonym składzie procentowym 
kilku czynników jednoskładnikowych o znacznie zróżnicowanej lotności. 
Zmienia swój skład  przy zmieniającej się temperaturze wrzenia i skraplania 
R407C. 
 
     Przykłady: 

 
Wskazówka: 
Oznaczenia dla czynników chłodniczych zdefiniowano w normie DIN 8960. Rozpoczynają się one od litery R 
(refrigerant). Na podstawie następujących po tej literze cyfr można ustalić ich skład chemiczny. 
Wszystkie czynniki chłodnicze, których ciąg cyfr po literze R rozpoczyna cyfra 4, są mieszaninami rożnych 
czynników chłodniczych, które nie są opisywane zgodnie z podaną wyżej systematyką. Mieszaniny 
odznaczają się szczególnie dobranymi właściwościami fizykalnymi i są przy tym stosunkowo przyjazne 
środowisku. Wybór optymalnego czynnika chłodniczego uzależniony jest od warunków pracy pompy ciepła, 
a więc temperatury źródła i temperatury docelowej. 
 
 

 
 
Wskazówka: 
Termin „halogenowany“oznacza, że w cząsteczce obok węgla zawarte są tzw. halogeny, czyli fluor, chlor, 
brom albo jod. Cząsteczka może być halogenowana w całości lub tylko częściowo. Węglowodory 
halogenowane częściowo zawierają dodatkowo wodor. Ich wpływ na efekt cieplarniany (GWP) jest 
znacznie słabszy, niż węglowodorow halogenowanych w całości, w sposób nasycony. Węglowodory 
bezchlorkowe nie niszczą warstwy ozonowej, zatem ich współczynnik ODP wynosi zero. 
 

Oznaczenia czynników chłodniczych: 
 

1. CFC – chlorofluorowęglowodory, są to związki charakteryzujące się dużą stabilnością 
chemiczną i wysokim wskaźnikiem ODP/ np. R11,R12. 

2. HCFC – wodorochlorofluorowęglowodory, stabilność chemiczna tych związków jest 
mniejsza od CFC dlatego też charakteryzują się znacznie niższym ODP/np.R22. 
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Przykład 

 
 

3. HBFC – wodorobromofluorowęglowodory, to substancje organiczne w których 
występują cząsteczki bromu. 

4. HFC – hydrofluorowęglowodory, tu część atomów wodoru zastąpiono atomami 
fluoru. Związki te charakteryzują się dużą stabilnością a ich wskaźnik ODP=0 / R134a. 

5. FC - wszystkie atomy wodoru zastąpiono atomami fluoru. W substancjach tych nie 
ma atomów wodoru i chloru ODP=0 / R218. 

6. HC - skrót węglowodorów nasyconych , ODP=0/ R290, R600. 
 

Własności czynników: 
 

Własności fizykochemiczne: 
 

- lepkość, 
- przewodzenie ciepła, 
- napięcie powierzchniowe, 
- własności elektryczne, 
- wzajemne oddziaływanie z wodą, 
- rozpuszczalność w olejach. 

 

Własności fizjologiczne: 
 

- toksyczność, 
- wybuchowość, 
- woń. 

 

Pompa ciepła – czynniki robocze/chłodnicze (właściwości). 
 

1. Nieszkodliwe dla środowiska. 
2. „Efektywne energetycznie”, tj. potrafiące przenosić duże ilości ciepła na jednostkę 

masy. 
3. Najchętniej niepalne i najchętniej nietoksyczne. 
4. Proste w użyciu. 
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5. Kompatybilne z olejami i elastomerami w obiegu ziębniczym (np. pierścienie 
uszczelniające i inne uszczelnienia). 

6. Stabilne chemicznie. 
7. Nadawać się do stosowania w szerokim zakresie temperatur i ciśnień. 
8. Umożliwiać uzyskanie niskich temperatur gorącego gazu za sprężarką. 
9. Poza tym nie może on być szkodliwy dla elementów składowych pompy ciepła i 

zastosowanych w niej smarów. 
 

Zastosowanie: 
 

- klimatyzatory, 
- klimatyzacja przemysłowa, samochodowa, transport chłodniczy, 
- chłodnictwo do bardzo niskich temperatur, 
- sprzęt domowy, maszyny do lodów, chłodziarki do napojów, urządzenia do 

przechowywania żywności- małe i średnie moce. 
 

Retrofit z płukaniem instalacji za pomocą nowego oleju i starego czynnika chłodniczego: 
 

Przed przystąpieniem do wymiany oleju a następnie czynnika w urządzeniu należy 
zanotować parametry pracy urządzenia na „starym czynniku” np. R12. 
Następnie usuwamy dokładnie olej mineralny z całej instalacji i napełniamy ponownie 
olejem estrowym. Po wymianie oleju uruchamiamy urządzenie na krótko po czym 
wymieniamy olej estrowy i uruchamiamy urządzenie na kilka godzin. Po upływie tego czasu 
sprawdzamy zawartość oleju mineralnego w estrowym i jeśli stwierdzamy że zawartość 
tego pierwszego jest znikoma usuwamy „stary czynnik”. Następnie przystępujemy do 
wymiany filtru, ewentualnie zaworu rozprężnego i wykonujemy próżnię w układzie. Należy 
wykonać próbę szczelności  suchym azotem i napełnić urządzenie „nowym czynnikiem”, po 
czym uruchomić i wyregulować urządzenie. Na koniec porównajmy parametry pracy 
instalacji. 
 

Następnie omówienie retrofitu z płukaniem instalacji z użyciem nowego czynnika i nowego 
oleju, oraz retrofitu z zastosowaniem specjalnego rozpuszczalnika. 
 

Odzysk czynnika chłodniczego: 
 

Są trzy metody odzysku czynnika chłodniczego, cieczowa, gazowa i cieczowo gazowa: 
 

- metoda „gazowa” 
 

 
 
 
 
 

Instalacja 
chłodnicza gaz 

Stacja do 
odzysku ciecz 

 
    butla 
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- metoda „cieczowo-gazowa” 
 

gaz 
 
 
 

    ciecz 
 
 

- metoda „cieczowa”: 
 

 
 

   gaz    gaz 

 
 
 

    
          ciecz                                                           ciecz  

 
 
 
 

Redukcja  freonu R22: 
 

- 35% od początku 2004r, 
- 65% od początku 2010r, 
- 99% od początku 2020r, 
- całkowitą redukcję zużycia od początku 2030r. 

 

 
 
 

Instalacja 
chłodnicza 

 
      butla 

Stacja do 
odzysku  

butla 

Instalacja 
chłodnicza 

Stacja do 
odzysku 

 
BUTLA 
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Regulacje prawne: 
 

Nie gwarantuję kompletu zestawu Norm i przepisów. 
 

1. Protokół Montrealski. 
2. Ustawa z 11 grudnia 1997 – o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i 

usługami oraz o obrocie specjalnym. 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.12.1997 w sprawie ustanowienia 

automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubażającymi warstwę 
ozonową. 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998r, w sprawie szczegółowych 
zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.1998r –o opłatach za emisję substancji 
zubażających warstwę ozonową. 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2001 w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska. 

7. Ustawa z dnia 2 marca 2001r o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę 
ozonową. 

8. Redukcja emisji CO2, Globalne cieplenie, Ochrona warstwy ozonowej. 
9. Regulacja F-Gaz Unii Europejskiej z czerwca 2013 roku – zakaz stosowania HFC (GWP 

>150) po 2020 roku. 
10. Norma PN/EN 378, Rozporządzenie WE 517/214 – obowiązek kontroli szczelności 

urządzeń zawierających >3 kg czynnika chłodniczego (lub >6 kg dla układów 
hermetycznych. 

11. Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) o Odnawialnych Źródłach Energii. 
12. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

poz. 1567) o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o  
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, 
dostosowano Centralny Rejestr Operatorów do zmienionych przepisów. Operatorzy 
urządzeń w ciągu 6 miesięcy powinni zaktualizować dane dotyczące urządzeń zgodnie 
z wymogami nowej ustawy oraz utworzyć karty dla urządzeń, których masa czynnika 
chłodniczego zawarta w urządzeniu jest w ilości co najmniej 3kg  
(dotychczas nieobjętych obowiązkiem rejestracji w CRO), jeśli ilość F-gazu w 
urządzeniu przeliczona z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3) tej ustawy wyniesie 5 ton 
równoważnika CO2 lub więcej. Przed rejestracją należy przeliczyć ekwiwalent emisji 
CO2  dla wszystkich posiadanych urządzeń. Należy także pamiętać, że urządzenia,  
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które już figurują w bazie Centralnego Rejestru Operatorów trzeba zaktualizować o 
ekwiwalent. 
 

Podsumowanie:  
 

Pompa ciepła wymagania rynkowe – czynniki robocze/chłodnicze. 
 

Wprowadzane aktualnie  zmiany w przepisach dotyczące redukcji emisji CO2, 
Globalnego Ocieplenia, Ochrony Warstwy Ozonowej, stosowania gazów 
fluorowanych (f-gazów) regulacja F-Gas z Uni Europejskiej z czerwca 2013 – zakaz 
stosowania HFC (GWP>150) po 2020, Rozporządzenie KE z kwietnia 2014 roku w 
sprawie gazów fluorowanych  UE nr 517/2014 r wymuszają stosowanie urządzeń – 
pomp ciepła napełnionych czynnikami chłodniczymi o niskim GWP – współczynnik 
globalnego ocieplenia (ang. Global Warming Potential) np. R290 (GWP 3). 
CO2 (GWP 1), HFO-1234ze, HFO-1234yf (GWP 1-3). 
 

Rejestracja w bazie Centralnego Rejestru Operatorów 

Rejestracja odbywa się w systemie teleinformatycznym, za pośrednictwem 
strony http://www.ichp.pl/CRO; gdzie Operator (w myśl ustawy jest nim właściciel 
urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej czy też osoba zarządzająca 
obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje) 
powinien dokonać rejestracji swojego konta, a następnie zarejestrować w Karcie 
Urządzenia urządzenie podlegające rejestracji. Dokładną instrukcję, jak poprawnie 
dokonać rejestracji znajdą Państwo na stronie http://www.ichp.pl/CRO, gdzie 
szczegółowo wyjaśniono też cały proces rejestracji. Po 14 marca 2016 r. odpowiednie 
organy są uprawnione do dokonania kontroli, czy urządzenia podlegające rejestracji 
znajdują się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony 
Przeciwpożarowej. W przypadku braku dokonania rejestracji kontrolerzy będą 
uprawnieni do nałożenia kary w wysokości od 600 do 
 3 tys. zł - zależnie od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, 
który popełnił naruszenie, oraz jego skutków. Od momentu zarejestrowania 
urządzenia w systemie, naprawy i serwisowanie muszą być dokonywane jedynie 
przez certyfikowanego serwisanta. Wszelkie dokonane naprawy oraz kontrole muszą 
zostać odnotowane w Karcie Urządzenia. 
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Ciekawostka „mały test” (? - spróbuj odpowiedzieć co to i wyjaśnić działanie lub zastosowanie) 
 

 ??????? 
????? 
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      ????? 

    
 
 

Lut twardy chłodniczy 
 
??????????? krótka definicja ????? 

 
 

Dziękuję 
 

Artur Karczmarczyk 


