
Na czym to polega i dlaczego jest takie ważne?

•  Wykrywanie wycieków do najważniejszy element konserwacji systemów 
klimatyzacyjnych i chłodniczych

•  Co roku w Wielkiej Brytanii sprzedaje się ok. 4000 ton gazu, a około 8–10% 
zostaje utracone w wyniku wycieków*

•  Czynniki chłodnicze, takie jak R32, charakteryzują się najniższym potencjałem 
ODP i GWP, ale są nadal szkodliwe, a precyzyjne i szybkie wykrywanie 
wycieków przynosi wielką korzyść środowisku

•  Dostęp+P6ne są różne metody wykrywania wycieków, zarówno stacjonarnie,  
jak i mobilnie. Bardzo ważny jest też dobór metody odpowiedniej do  
rozmiarów instalacji.

•  Przyczyny wycieków mogą być rozmaite: konstrukcja systemów i ich 
komponenty, lutowanie i sposób montowania i mocowania rur, standardy 
instalacji, dostaw i konserwacji — to tylko kilka czynników.

“Precyzyjne i regularne wykrywanie wycieków zapewnia wydajną pracę 
urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Co więcej, wyciekający 

czynnik chłodniczy nie tylko wywiera negatywny wpływ nie tylko na 
środowisko, ale także na nasze kieszenie.”

Selektor szybkiego 
wykrywania 
nieszczelności

Pobierz PDF

Stan naszego środowiska osiągnął punkt krytyczny, do czego przyczyniły się 
lata spowodowanych przez człowieka zanieczyszczeń, z których część można 
przypisać branży instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Wiele z około pięciu 
miliardów systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i systemów pomp grzewczych 
znajdujących się w użytku na całym świecie używa czynników chłodzących 
o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Jeden kilogram 
takich czynników może powodować szkody odpowiadające emisji nawet 3900 kg 
dwutlenku węgla. 

Co możemy zrobić?

Pomóż swoim klientom zrozumieć, jak ważna jest regularna konserwacja 
urządzeń. Opracowaliśmy gotową do pobrania ulotkę, którą można rozdawać 
wśród klientów. 

Pobierz ulotkę już dziś

Kampania na rzecz zmiany

Nawiązaliśmy współpracę z firmami BESA, REFCOM, A-Gas, World Refrigeration 
Day, Mitsubishi, Daikin, TQ Environmental i Spectroline, aby omówić 
najważniejsze problemy branży związane z utratami czynników chłodniczych.  
Efektem spotkania jest dokument szczegółowo opisujący emisję C02 i straty 
finansowe wynikające z utraty czynnika chłodniczego z instalacji. Wiele firm 
nie zdaje sobie sprawy z ukrytych kosztów zarówno środowiskowych, jak i 
finansowych, a nasz formularz do pobrania (już wkrótce!) można wykorzystać  
do informowania klientów o ich obowiązkach.

Aby pomóc w wyborze 
odpowiedniego produktu 
do danego zadania.

Pytamy liderów branży
‘Czy robimy wystarczająco dużo?’

Obejrzyj wideo

Edukuj swoich klientów
w zakresie ich obowiązków.

Formularz do pobrania

Szkolenia i Produkty

Nawiązaliśmy współpracę z firmami BESA, REFCOM, Mitsubishi, Daikin,  
TQ Environmental i Spectroline, aby przygotować najnowszą ofertę szkoleń. 

Wyświetl łącza do szkoleń

Wyświetl selektor produktów wykrywacza nieszczelności

Najpopularniejsze wskazówki
Poprosiliśmy obserwujących nas w mediach społecznościowych inżynierów 

o najważniejsze wskazówki dotyczące wykrywania wycieków.  
Oto kilka z nich:

„Pamiętajcie, żeby wziąć duży 
zapas nitro i niebieskich bąbelków”.

Franchise18

„Trzeba zawsze uważnie badać 
wszystkie złącza i mieć bystre oko”

 
Aircon.solutions

„Pośpiech 
i frustracja są 
niewskazane”.

Javaman_jc

‘„Należy działać bardzo 
dokładnie i cierpliwie”.

 
Arash_jalali

‘„Nie spieszcie się. Testowania 
pod kątem wycieków nie należy 

wykonywać w pośpiechu”.
 

Refrgierationuk

Chcesz wiedzieć więcej?
Chcesz zaangażować się w przyszłe kampanie i dyskusje? Wyślij nam swoje imię 
i nazwisko, nazwę firmy oraz adres e-mail, a my zajmiemy się zapisaniem Cię do 
programu!

Wykrywacze przecieków: mamy dla Ciebie rozwiązanie
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