A rublikák értelmezése
Magyarázat
A raktárkészlet változás oka
Nyitókészlet
Beszerzés

Értékesítés

Felhasználás
Zárókészlet

Az év elején a leltár szerinti hűtőközeg mennyisége fajtánként.
Az év során vásárolt, vagy (nem gyári új esetén) más cégnél lefejtett hűtőközeg mennyisége
fajtánként
Képesített cégnek palackban (esetleg konténerben) kereskedelmi forgalomban eladott, vagy
ellenértékért vagy ellenérték nélkül átadott hűtőközeg mennyisége fajtánként, azaz ide tartozik a
regenerálásra vagy ártalmatlanításra átadott hűtőközeg mennyisége is (a megfelelő rublikába írva).
Hűtőkörökbe új telepítés, áthelyezés, bővítés, korrekció vagy szivárgás miatt betöltött hűtőközeg
mennyisége felhasználási területenként és a felhasználás célja szerint bontva.
Az év végén a leltár szerinti hűtőközeg mennyisége fajtánként.

Megjegyzés
Az anyagmérleget növeli
Az anyagmérleget növeli
Az anyagmérleget csökkenti.
A felhasznált mennyiséget nem ide kell beírni (akkor se, ha egyébként
leszámlázzák az anyagköltséget), hanem a felhasználáshoz.
Jellemzően kereskedőknek kell kitölteni.
Az anyagmérleget csökkenti
Az anyagmérleget csökkenti

A hűtőközeg kezelése során szükségszerűen megjelenő, kis mennyiségű hűtőközeg veszteség. A
szivárgási adatot növeli.

Számolása fajtánként történik, az anyagmérleget növelő és csökkentő tételek
összesítéseként.

gyári új

Palackban (vagy nagykereskedők esetén konténerben) vásárolt vagy kapott gyári új hűtőközeg.

CFC típusoknál nem jelenik meg

lefejtett

Cégen kívüli forrásból a céghez kerülő, egy hűtőkörből valamilyen ok miatt lefejtett (és tisztított)
hűtőközeg.

A járműklíma területén nem jellemző (a lefejtő-töltő készülékkel lefejtett, majd
visszatöltött hűtőközeg mennyiséget nem kell beszámítani az összesítésbe)

regenerált

Cégen kívüli forrásból a céghez kerülő, egy hűtőkörből valamilyen ok miatt lefejtett és szakszerűen
regenerált hűtőközeg. (Regenerálás = gyári paraméterek ellenőrzött módon történő újra beállítása.)

Technológiai veszteség
Hűtőközeg fajtája

Felhasználási terület

MAC 3 kg töltet alatt

3 kg töltethatár alatti telepített klíma-, hűtő és hőszivattyú berendezésekben felhasznált hűtőközeg
mennyisége.
3 kg töltethatár feletti telepített klíma-, hűtő és hőszivattyú berendezésekben felhasznált hűtőközeg
mennyisége.
3 kg töltethatár alatti járműklímákban felhasznált hűtőközeg mennyisége.

MAC 3 kg töltet felett

3 kg töltethatár feletti járműklímák és szállítmányhűtőkben felhasznált hűtőközeg mennyisége.

Csak MAC-I képesítésű cégeknél jelenik meg

Tovább-értékesített

Képesített cégnek palackban kereskedelmi forgalomban értékesített, vagy ellenértékért vagy
ellenérték nélkül átadott hűtőközeg mennyiség.

Regenerálásra átadott

Megfelelő (külső) szakcégnek regenerálásra átadott hűtőközeg mennyisége.

A felhasznált mennyiséget nem ide kell beírni.
Jellemzően kereskedőknek kell kitölteni.
Saját regenerálás esetén az anyagmérleg megtartása (és a hibaüzenet
elkerülése) érdekében itt is és a beszerzésnél is fel kell tüntetni azonos
mennyiségben a regenerált anyag mennyiségét (ezt esetleges ellenőrzésnél
belső raktámozgási bizonylat igazolhatja).

Ártalmatlanításra átadott

Megfelelő (külső) szakcégnek ártalmatlanítása átadott hűtőközeg mennyisége.

HLH 3 kg töltet alatt
HLH 3 kg töltet felett

Csak HLH-I vagy HLH-II képesítésű cégeknél jelenik meg
Csak HLH-I képesítésű cégeknél jelenik meg
Csak MAC-I vagy MAC-II képesítésű cégeknél jelenik meg

Az értékesítés formája

A felhasználás célja
Új telepítés esetén felhasznált
Szivárgás miatti rátöltés
Áthelyezés, bővítés, korrekció

Újonnan telepített klíma, hűtő és hőszivattyú berendezésekbe a telepítés során betöltött hűtőközeg Járműklímák esetén nem jellemző (az az eset tartozik ide, ha a szerviz klímát
menyisége (az országban alkalmazásban lévő összes hűtőközeg mennyiséget növeli).
szerel be egy gépjárműbe, és azt feltölti).
Már működő hűtőkörökbe történő rátöltött hűtőközeg mennyisége (amely feltehetően szivárgás miatt
töltendő rá - az éves szivárgási adatot növeli).
Már működő hűtőkörök áttelepítése, átépítése, bővítése vagy feltehetően nem szivárgás miatt
Járműklímák esetén nem jellemző.
szükségessé váló töltetmennyiség korrekció miatt rátöltött hűtőközeg mennyisége.

