
PRILOGA 1 
 
Kategorije spričeval v programu A: nepremična oprema za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke in za 
hladilne enote tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov 
 

kategorija 
spričevala 
glede na vrsto 
opreme in 
dejavnosti 
serviserja 

oprema, ki vsebuje 
nad 5 ton ekv. CO2 plinov, če ni hermetično zaprti 
sistem, ali 
nad 10 ton ekv. CO2 plinov, če  je hermetično zaprti 
sistem 

oprema, ki vsebuje 
manj kot 3 kg plinov ali manj kot 6 
kg plinov, če je hermetično zaprti 
sistem 
 

preverjanje uhajanja 
zajem,  
namestitev, 
popravilo, 
vzdrževanje ali 
servisiranje, 
razgradnja 

zajem 

namestitev  
popravilo, 
vzdrževanje ali 
servisiranje, 
razgradnja 

s posegom v 
hladilni 
tokokrog 

brez posega v 
hladilni tokokrog 

A.I      

A.II X  X   

A.III X X X  X 

A.IV X  X X X 

Legenda: 
 – spričevalo velja za navedeno opremo in dejavnost  
X – spričevalo za to dejavnost in vrsto opreme ne velja 
 
 
– kategorija I: preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, popravilo, vzdrževanje ali servisiranje 

in razgradnja opreme, ki vsebuje fluorirane pline; 
 
– kategorija II: preverjanje uhajanja pri opremi, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok, in zajem 

plinov ter namestitev, popravilo, vzdrževanje ali servisiranje in razgradnja opreme, ki vsebuje manj kot 
3 kg plinov ali manj kot 6 kg plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki; 

 
– kategorija III: zajem plinov iz opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov ali manj kot 6 kg plinov, če gre 

za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki; 
 
– kategorija IV: preverjanje uhajanja plinov pri opremi, ki vsebuje 5 ton ekv. CO2 ali več plinov, in 

opremi, ki vsebuje 10 ton ekv. CO2 ali več plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni 
kot taki, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok. 

 


