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Ελαχιστοποίηση Πιθανότητας Διαρροών

Ανεξαρτήτως του ψυκτικού μέσου,  είναι σημαντικό να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 

διαρροής, ως εκ τούτου: 

Φροντίστε να είναι απλό 

Ελαχιστοποίηση του αριθμού των ενώσεων 

Ελαχιστοποίηση του αριθμού των εξαρτημάτων 

Σφραγίστε το  σύστημα 

Ελαχιστοποίηση της πίεσης λειτουργίας  και στασιμότητας  

Ελαχιστοποίηση του αριθμού των σημείων πρόσβασης στο σύστημα και τοποθετήστε τα 
όπου 
θα είναι πιο χρήσιμο 

Αποφύγετε τη χρήση βαλβίδων Schrader, αλλά αν είναι απολύτως απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθεί βαλβίδα, τότε να χρησιμοποιηθεί σφαιρική βαλβίδα με μια σύνδεση (και 

βεβαιωθείτε ότι είναι καλυμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται) 

Αποφύγετε τη χρήση ανοικτού τύπου συμπιεστών όπου είναι δυνατόν. Σε περίπτωση που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν,  τότε να διασφαλιστεί ότι είναι ερμητικά κλειστές 

Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες είναι σωστά συσφιγμένοι και δεν υπάρχει μετάδοση δονήσεων  

Δώστε πληροφορίες: 

Δώστε τη θέση των σημείων πρόσβασης στο ισομετρικό σχέδιο του χώρου 

εγκαταστάσεων 

Στις τιμές βαλβίδες ροπής 

Εύκολος  σχεδιασμός της υπηρεσίας για τον έλεγχο διαρροής και άλλες σημαντικές 

δραστηριότητες συντήρησης. 



 R744 (διοξείδιο του άνθρακα) 

Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για υψηλή πίεση λόγω των υψηλών 
μέγιστων πιέσεων λειτουργίας και στασιμότητας του R744? 

 Το R744 έχει χαμηλότερο πρακτικό όριο από τα περισσότερα HFCs, λόγω 
της χαμηλής τοξικότητας του. 

Το πρακτικό όριο για ένα ψυκτικό αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο 

συγκέντρωσης σε ένα χρησιμοποιούμενο χώρο που δεν θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητες 

παρενέργειες για το άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Πρότυπο Ασφάλειας 

EN378‐1.
Το R744 είναι ασφυξιογόνο γι ́ αυτό  θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα σταθερό σύστημα 

ανίχνευσης διαρροής.  Μια διαρροή σε κλειστό χρησιμοποιούμενο χώρο όπως θάλαμος 
ψύξης, 
ή μια ψυκτική εγκατάσταση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε  τέτοια συγκέντρωση που θα έχει
ως 
αποτέλεσμα προβλήματα διαρροής.  Συνιστάται όπως το επίπεδο συναγερμού καθορίζεται 
στο 
50%  Οριακή Τιμή Έκθεσης Οξείας Τοξικότητας (ATEL) ή Όριο Στέρηση Οξυγόνου 
(ΑΑΕ), όπως 
ορίζεται στο EN378 για χώρους μηχανημάτων.   Αυτό είναι το επίπεδο πάνω από το οποίο 
υπάρχει ένα δυσμενές αποτέλεσμα που προκύπτει είτε από ένα ή πολλαπλά ανοίγματα 
διαρροών σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως λιγότερο από 24 ώρες). Για το R744 
η 
ATEL / ODL είναι 0,072 kg / m3, έτσι ο συναγερμός θα πρέπει να καθοριστεί στα 0.036m3 
(περίπου 20.000 ppm). Τυπικά θα υπάρξει επίσης ένας προ συναγερμός στα 5,000 p
pm λόγω 
της ραγδαίας αύξησης της συγκέντρωσης σε περίπτωση διαρροής, λόγω των υψηλών 
πιέσεων 
των R744. 

 

 Οι ωφέλιμοι όγκοι  του συμπιεστή και του σωλήνα είναι μικρότεροι λόγω της υψηλής 
ψυκτικής ικανότητας του R744 σε σύγκριση με άλλα ψυκτικά. Για παράδειγμα ωφέλιμος 
όγκος συμπίεσης είναι περίπου 1 / 5th από ότι απαιτείται για R404A. 

Η χαμηλή κρίσιμη θερμοκρασία του R744 οδηγεί σε διαφορές στο συνολικό σχεδιασμό 
συστήματος.  Το R744 χρησιμοποιείται στους εξής τύπους συστήματος: 

Transcritical συστήματα: Αυτά τα συστήματα λειτουργούν πάνω από την κρίσιμη 



θερμοκρασία στην υψηλή πλευρά για το σύνολο ή μέρος του χρόνου. Σε αυτά τα 

συστήματα η θερμότητα απορρίπτεται από το R744 στον αέρα του περιβάλλοντος και 

συνεπώς είναι transcritical σε υψηλές συνθήκες περιβάλλοντος, τυπικά όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνάει 21 έως 25oC. Μικρά transcritical συστήματα, όπως 

ψυγεία αναψυκτικών, που βρίσκονται μέσα σε ένα κτίριο, κανονικά θα λειτουργούν 

transcritically όλη την ώρα.
Συστήματα Cascade: Τα συστήματα αυτά είναι πάντα subcritical.  Σε αυτά τα συστήματα  

το R744 είναι το χαμηλής βαθμίδας ψυκτικό υγρό σε ένα σύστημα cascade, και η 

θερμότητα που απορρίφθηκε από την συμπύκνωση  του R744 απορροφάται από 
τηνεξάτμιση υψηλού σταδίου ψυκτικού ρευστού. Το σύστημα υψηλών σταδίων είναι 

συνήθως ένα συμβατικό σύστημα χρησιμοποιώντας HFC ή HC ή R717. Σε μερικά 

συστήματα το R744 χρησιμοποιείται τόσο στο υψηλό όσο και στο χαμηλό στάδιο. Στην 

περίπτωση αυτή το R744 στο χαμηλό στάδιο είναι πάντα subcritical, αλλά στο υψηλό 

στάδιο θα είναι transcritical σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 

Δευτερεύοντα συστήματα: Το R744 χρησιμοποιείται ως δευτερεύον ρευστό και αντλείται 

από τους εναλλάκτες θερμότητας. Μερική εξάτμιση μπορεί να συμβεί λόγω της 

μεταβλητότητας των R744, αλλά κορεσμένο ψυκτικό θα εξέλθει από τον εξατμιστή (π.χ. 

δεν θα είναι υπέρθερμο όπως στα ανωτέρω συστήματα). Το R744 ψύχεται από ψυκτικό 

συγκρότημα. 

 
Για transcritical συστήματα  χαμηλής θερμοκρασίας (LT)  χρησιμοποιείται συμπίεση δύο 

σταδίων,  λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εκκένωσης που είναι δυνατόν να εμφανιστούν. 

Μηχανική υπόψυξη όπως η χρήση  αναρρόφησης για εναλλάκτες θερμότητας γραμμής 
υγρού 
χρησιμοποιείται σε πολλά συστήματα όπου κανονικά η θερμοκρασία του υγρού είναι κάτω 
από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, λόγω της διαμόρφωσης του συστήματος ‐ κατά 
συνέπεια, δεν θα συμβεί υπόψυξη. 



 
Πολλά συστήματα R744
συνδυάζουν δύο ή
περισσότερους από τους
τύπους συστήματος
παραπάνω, 

για παράδειγμα,  ένα
σύστημα μπορεί να
περιλαμβάνει ένα
δευτερεύον κύκλωμα και /
ή μπορεί να 
ψύχεται από ένα
transcritical σύστημα R744.
 

 Η 
αλλαγή φάσης CO2 

Μια σημαντική διαφορά του R744 σε σύγκριση με όλα τα άλλα ψυκτικά μέσα είναι η 

λειτουργία του σε πολλά συστήματα,  πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία (31οC).  Για 

NaReCO2 χρήσης 
επεξήγηση του κρίσιμου σημείου δείτε το βίντεο που εμφανίζεται στο σύνδεσμο. Τα 
φυσικό ψυκτικό CO2 
περισσότερα συστήματα R744 που απορρίπτουν τη θερμότητά τους στο περιβάλλον, 
λειτουργούν πάνω από το κρίσιμο σημείο  είτε για μέρος ή για το σύνολο του χρόνου 
λειτουργίας. Σε αυτά τα συστήματα ο συμπυκνωτής αναφέρεται ως «ψύκτης αερίου», 
επειδή το ψυκτικό δεν συμπυκνώνεται σ ́αυτό το εξάρτημα, όταν είμαστε σε φάση 
transcritical, το R744 
υγροποιείται μόνο όταν η πίεση μειώνεται: 

Συστήματα με R744 είναι subcritical όταν η θερμοκρασία συμπύκνωσης είναι κάτω από 
31OC. 
Συστήματα με R744 είναι transcritical όταν η «θερμοκρασία του αερίου ψύξης» είναι πάνω 
από 
31OC. 

 
Συστήματα με HFC, HC και R717 είναι πάντα subcritical επειδή η θερμοκρασία 



συμπύκνωσης δεν 
υπερβαίνει ποτέ την κρίσιμη 
θερμοκρασία (π.χ. 101oC στην 

περίπτωση του R134a).  

Σε ένα τέτοιο σύστημα η πίεση ψύκτη αερίου (κοντέσερ) εξαρτάται από την ποσότητα του 
ψυκτικού 
μέσου στο σύστημα, έτσι ώστε η χωρητικότητα και η αποτελεσματικότητα να ποικίλουν 
σημαντικά.

Διάγραμμα Ph ‐ Απλό Σύστημα 

 

Το παρακάτω διάγραμμα ενθαλπίας / πίεσης δείχνει ένα παράδειγμα απλού συστήματος του
R744 που 
λειτουργεί subcritically σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (ροζ κύκλος) και 
transcritically σε 
υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος (πράσινος κύκλος). Το διάγραμμα δείχνει ότι η 
ικανότητα 
ψύξης στον εξατμιστήρα είναι σημαντικά μικρότερη για την transcritical λειτουργία. 



Το ψυκτικό μέσο όταν είναι σε transcritical λειτουργία δεν συμπυκνώνεται στον ψύκτη 
αερίου, η 
θερμοκρασία του πέφτει και η θερμότητα απορρίπτεται. Το ψυκτικό δεν συμπυκνώνεται 
μέχρις ότου η 
πίεση του πέσει κάτω από την κρίσιμη πίεση (72,8 bar g). 

 
Σε transcritical, η λειτουργία πίεσης του ψύκτη αερίου είναι μια λειτουργία της ποσότητας 
του 
ψυκτικού μέσου στον ψύκτη αερίου (εκτός αν ελέγχεται). Το υπερκρίσιμο ρευστό μειώνει 
τη 
θερμοκρασία καθώς περνά μέσα από τον ψύκτη αερίου και η θερμοκρασία του στην έξοδο 
του ψύκτη 
του αερίου είναι συνάρτηση του μεγέθους του αερίου ψύκτη και της θερμοκρασίας του 
αέρα 
περιβάλλοντος. 

 
Κατά τη λειτουργία πάνω από το κρίσιμο σημείο, μια αύξηση στην πλευρά υψηλής πίεσης 
αυξάνει την 
ικανότητα ψύξης, όπως μπορεί να φανεί από το διάγραμμα ενθαλπίας πίεσης .   Η καλύτερη
πίεση λειτουργίας είναι η τρίτη προϋπόθεση, επειδή δεν υπάρχει σημαντική απώλεια 
ενέργειας για την 
αύξηση σε χωρητικότητα σε σύγκριση με την κατάστασή 1. 



Μεγάλα Transcritical Συστήματα  

 
Σε ένα τυπικά μεγάλο transcritical σύστημα η πίεση της κεφαλής ελέγχεται. Το παρακάτω 
διάγραμμα 
δείχνει ένα απλοποιημένο κύκλωμα ενός τέτοιου συστήματος. 



Ο

συμπιεστής είναι ένας συμπιεστής transcritical, σχεδιασμένος για τις υψηλότερες πιέσεις 
και την 
υψηλότερη ικανότητα ψύξης του ψυκτικού μέσου 

Ο ψύκτης αερίου είναι παρόμοιος στο σχεδιασμό με ένα συμβατικό συμπυκνωτή, αν και η 

διάμετρος  του σωλήνα μπορεί να είναι μικρότερη και θα πρέπει να αντιστέκεται σε μια 
υψηλότερη 
πίεση 

Η βαλβίδα ρύθμισης αερίου ελέγχεται από την πίεση μέσα στον ψύκτη αερίου και 
συγκρατεί την 
πίεση στην βέλτιστη ρύθμιση (συνήθως 90 bar g όταν το σύστημα είναι transcritical, 
τυπικά όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι άνω των 21oC έως 25oC) 

Η φιάλη υγρού και οι σωλήνες υγρού (χρωματισμένοι με  πράσινο) είναι στην
 ενδιάμεση πίεση 

Η βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης φιάλης ελέγχεται από την πίεση στη φιάλη και ελέγχει την 
ενδιάμεση πίεση σε ένα επίπεδο που ορίζεται από τον σχεδιαστή 

R744» 

(συνήθως στην περιοχή 35 έως 65 bar g). 

Subcritical cascade 



 
Το R744 χρησιμοποιείται επίσης σε συστήματα cascade, όπως φαίνεται παρακάτω. 

Ο

συμπιεστής για R744 είναι τυπικά παρόμοιος με εκείνο για R410A (αυτός θα 

λειτουργεί συνήθως σε παρόμοιες πιέσεις) 

Το R744 συμπυκνώνεται στο cascade εναλλάκτη θερμότητας, απορρίπτοντας τη 

θερμότητά του στο εξατμιζόμενο ψυκτικό υψηλό στάδιο 

Το σύστημα υψηλού στάδιου είναι συνήθως ένα απλό σύστημα ψύκτη, που 

λειτουργεί με τη χρήση HFC, HC ή R717.  Το υψηλό στάδιο μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιήσει R744, στην οποία περίπτωση θα είναι transcritical για κάποιο 

διάστημα. Η λειτουργία του υψηλού σταδίου γενικά ελέγχεται από την πίεση στη 

φιάλη υγρού  R744. 

Δευτεροβάθμια Συστήματα 

 



Το R744 χρησιμοποιείται επίσης ως ένα δευτερεύον ψυκτικό μέσο, όπως φαίνεται 
παρακάτω

Η

αντλία υγρού για R744 είναι τυπικά φυγοκεντρικού τύπου και ψύχεται από το ψυκτικό 
υγρό. 

Είναι σημαντικό ότι μια σταθερή παροχή υγρού εισέρχεται στην αντλία για να  αποφευχθεί 
η 
σπηλαίωση και μία προκύπτουσα επιδείνωση στην αξιοπιστία και την απόδοση του 

Το R744 συμπυκνώνεταιι στον εναλλάκτη θερμότητας, απορρίπτοντας τη θερμότητά του 
στο 
εξατμιζόμενο υψηλό στάδιο ψυκτικό 

Το σύστημα υψηλού σταδίου είναι συνήθως ένα απλό σύστημα ψύκτη, που λειτουργεί με τη
χρήση 
HFC, HC ή R717. Και η λειτουργία του ελέγχεται γενικά από την πίεση στη φιάλη υγρού 
R744. 

 
Το R744 έχει πλεονεκτήματα έναντι των άλλων δευτερευουσών ψυκτικών  ρευστά: 

Όντας πτητικό, αυτό εξατμίζεται μερικώς στον εναλλάκτη θερμότητας (εξατμιστής), 



απορροφώντας έτσι λανθάνουσα θερμότητα.  Αυτό μειώνει τη διαφορά θερμοκρασίας κατά 

μήκος του εναλλάκτη θερμότητας 

Η υψηλή πυκνότητα των R744 σημαίνει ότι απαιτείται λιγότερη ισχύς αντλίας. 

Ωστόσο, η πίεση του R744  θα είναι σημαντικά υψηλότερη από ό, τι για άλλα δευτερεύοντα
ρευστά. Για 
παράδειγμα σε μία θερμοκρασία από ‐3οC η πίεση είναι περίπου 30 bar g. 

Πιέσεις 

 

Οι πιέσεις στα συστήματα R744. 

Η υψηλή πίεση του R744 μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της διαρροής με επακόλουθη 
αύξηση στην 
κατανάλωση ενέργειας και έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  Για την ελαχιστοποίηση 
των πιθανών 

διαρροών η εργασία σωλήνων και εξαρτήματα πρέπει να είναι κατάλληλες για την PS του 
εν λόγω 
τμήματος του συστήματος.   Σε πολλές περιπτώσεις αυτό συνεπάγεται τη χρήση 
διαφορετικών 
εξαρτημάτων σε σύγκριση με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τα συστήματα HFC, και 
χρησιμοποιώντας σωλήνα με ένα παχύτερο τοίχωμα, ή χρησιμοποιώντας σωληνώσεις από 
χάλυβα. 

 
Οι αρθρώσεις θα πρέπει να έχουν αυτογενή ή ετερογενή συγκόλληση και οι μηχανικοί 
σύνδεσμοι θα 
πρέπει να αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν. 

 
Όπου χρησιμοποιούνται βαλβίδες Schrader να είναι κατάλληλες για την πίεση και το εύρος 
θερμοκρασίας για το διοξείδιο του άνθρακα και το λιπαντικό του συμπιεστή. 

 
Εξαρτήματα, όπως οι εναλλάκτες θερμότητας cascade θα μπορούσε δυνητικά να 
λειτουργούν με μία 
διαφορά υψηλής θερμοκρασίας μεταξύ της εισόδου και της εξόδου. Αυτό θα προκαλέσει 
θερμικό σοκ 



που οδηγεί σε διαρροή έτσι αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή του 
στοιχείου. Η 
διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να μειωθεί με από‐υπερθέρμανση του αερίου πριν φτάσει 
στον 

συμπυκνωτή. 

 
Απώλεια ψυκτικού συμβαίνει επίσης λόγω των ζητημάτων που σχετίζονται με βαλβίδες 
εκτόνωσης 
πίεσης (PRVs).   Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής διαφορά μεταξύ του PS (και ως εκ τούτου 
την πίεση 
εξαερισμού PRV) και την τυπική πίεση λειτουργίας για το τμήμα του συστήματος, έτσι 
ώστε η εξαέρωση 
του R744 μέσω PRVs να ελαχιστοποιείται.  Σε πολλά συστήματα δεν είναι η περίπτωση, 
και ακόμη και 
μια μικρή αύξηση της πίεσης λειτουργίας προκαλεί την PRV για τη διαφυγή.   Αυτό γίνεται 
χειρότερο 
επειδή οι πιέσεις R744 μπορεί να αυξηθούν πολύ γρήγορα, φθάνοντας την πίεση PRV 
εκτόνωσης πριν 

να λειτουργήσει ο διακόπτης υψηλής πίεσης και διακόψει το σύστημα (όπως με άλλα 
συστήματα, η 
ρύθμιση του διακόπτη υψηλής πίεσης δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από το 90% του 
PS ). 

Ψυκτική ικανότητα 

 



Όπως φαίνεται,  η ψυκτική ικανότητα του R744 είναι:
 Σχεδιασμός Συμπιεστή – λιγότερος ωφέλιμος όγκος απαιτείται σε σχέση με το 
μέγεθος του κινητήρα, έτσι ώστε οι συμπιεστές ειδικά για R744 να 

χρησιμοποιηθούν 

Μέγεθος σωληνώσεων ‐ η διάμετρος του σωλήνα είναι μικρότερη 

Εναλλάκτες θερμότητας ‐ μικρότεροι εξατμιστήρες και συμπυκνωτές μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί η ίδια διαφορά θερμοκρασίας (TD).  Εάν το μεγέθη 

συμπυκνωτή και εξατμιστή δεν μειώνονται το TD θα είναι χαμηλότερο και η χωρητικότητα 
και 
η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα βελτιωθεί. 
Μην συγχέετε την ικανότητα ψύξης με την αποτελεσματικότητα. Η χωρητικότητα ψύξης 
είναι η 

ποσότητα της θερμότητας που θα απορροφηθεί από το ψυκτικό στον εξατμιστή. Η 
ικανότητα ψύξης 
είναι υψηλή σε σύγκριση με άλλα ψυκτικά, η απόδοση είναι παρόμοια.

 
Δύο στάδια συμπίεσης (booster) 

 

Υπερβολικά υψηλή εκκένωση θερμοκρασίας θα συμβεί σε συστήματα χαμηλής 
θερμοκρασίας που 
απορρίπτουν τη θερμότητά τους στο περιβάλλον  (κατεψυγμένα τρόφιμα).  Για να 
αποφευχθεί αυτό, 
χρησιμοποιούνται δύο στάδια συμπίεσης.  Το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των χαμηλών και 
υψηλών 
συμπιεστών ψύχεται από το αέριο αναρρόφησης από το υψηλό φορτίο θερμοκρασίας και 
του αερίου 
από την πίεση της βαλβίδας ρύθμισης. Το διάγραμμα πιο κάτω είναι ένα τυπικό transcritical 
σύστημα 
που χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές λιανικής πώλησης. 

Το αέριο από τον εξατμιστή χαμηλής θερμοκρασίας εισέρχεται στην αναρρόφηση του 
συμπιεστή 
χαμηλού σταδίου  (C1).  Αυτός ο συμπιεστής εκκενώνει μέσα στην αναρρόφηση  του 
συμπιεστή υψηλού 
σταδίου (C2).  Το αέριο από το υψηλό φορτίο θερμοκρασίας, και το αέριο από τη 
ρυθμιστική βαλβίδα 
πίεσης εισέρχονται επίσης στην αναρρόφηση του συμπιεστή υψηλού στάδιο (C2). 



 R717



(Αμμωνία) 

Οι διαφορές στο σχεδιασμό του R717 είναι κυρίως λόγω της τοξικότητάς του, της ήπιας 
ευφλεκτότητας, 
της υψηλή θερμοκρασία εκκένωσης, της ασυμβατότητα υλικών και μη αναμειξιμότητα με 
λάδι.
Το μέγεθος φόρτισης είναι περιορισμένο λόγω της τοξικότητας.

 
Μερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε μία εκρηκτική 

ατμόσφαιρα. Το Παράρτημα 1 παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία
σχεδιασμού για συστήματα που  χρησιμοποιούν εύφλεκτη ψυκτική ουσία.  Αυτό ισχύει και 
για 
τη μείωση ευφλεκτότητας όπως του R717 

Τυπική μέγιστη πίεση του συστήματος (PS) για την υψηλή πλευρά είναι 
22 bar g, και τυπική PS για τη χαμηλή πλευρά είναι 11,4 bar g, έτσι ώστε 
οι πιέσεις να μην είναι υπερβολικά υψηλές 

Δύο στάδια συμπίεσης χρησιμοποιούνται για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας, όπως την 

επεξεργασία και την αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων και για να αποφευχθεί η 

υπερβολική θερμοκρασία  εκκένωσης 

 
Το R717 διαβρώνει το χαλκό, έτσι οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα είναι 

συνήθως από χάλυβα και οι  ανοικτού τύπου συμπιεστές ειδικά 
σχεδιασμένοι για χρήση με R717  

Το R717 είναι εντελώς μη αναμίξιμο με λιπαντικό για συμπιεστή,  έτσι το 

χρησιμοποιούν R717 λιπαντικό που εισέρχεται στην χαμηλή πλευρά του συστήματος ψύξης
μένει εκεί ως ένα στρώμα λιπαντικού κάτω από το R717. Συσκευές ανάκτησης λιπαντικού 
θα 
πρέπει να εγκατασταθούν, κατά προτίμηση ένα εσωτερικό σύστημα ανάκτησης λαδιού που 
συλλέγει το ψυκτέλαιο και το επιστρέφει στην δεξαμενή λαδιού.
 Το R717 είναι τοξικό και έχει πολύ χαμηλό πρακτικό όριο (0,00035 kg / m3).   Aν κάποια 



διαρροή μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση που να υπερβαίνει αυτό το όριο, τότε πρέπει 
να 
χρησιμοποιείται σταθερός ανιχνευτής διαρροών.   Το χαμηλό επίπεδο θα πρέπει να οριστεί 
στα 
500 ppm και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί  ο μηχανικός  αερισμός  και να εποπτεύεται από 
ηχητικό συναγερμό. Το υψηλό επίπεδο πρέπει να καθοριστεί σε 30.000 ppm και θα πρέπει 
να 
σταματήσει η εγκατάσταση και να απομονωθούν τα ηλεκτρικά. 

 
Συστήματα χαμηλού φορτίου R717  αναπτύσσονται για χρήση σε εμπορικά συστήματα στα 
οποία 
παραδοσιακά θα είχαν χρησιμοποιηθεί HFCs.

 R32 

Το R32 είναι πολύ παρόμοιο με το R410A, αλλά έχει ταξινομηθεί ως κατώτερης  
ευφλεκτότητας  (A2L)

Τα περισσότερα εξαρτήματα του συστήματος είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν 
για το 
R410A.  Η διαφορά έγκειται στη χαμηλή ευφλεκτότητα: 

 
Το μέγεθος φόρτισης είναι περιορισμένο
 
Απαιτούνται ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Το 

Παράρτημα 1 παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού για 

συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν εύφλεκτη ψυκτική ουσία. Αυτό ισχύει για ψυκτικά 

χαμηλής ευφλεκτότητας, όπως το R32. 

 



Οι πιέσεις λειτουργίας και στασιμότητας του R32 πιέσεις είναι σχεδόν 

ταυτόσημες με αυτές του R410A, έτσι ώστε τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει 
να είναι κατάλληλα για αυτές τις πιέσεις. Εξαρτήματα 
που χρησιμοποιούνται για άλλα HFCs μπορεί να μην είναι κατάλληλα. Για την 
υψηλή πλευρά, τυπικά η μέγιστη πίεση του συστήματος (PS) είναι 34,2 bar g, 
και τυπικά το PS για τη χαμηλή πλευρά είναι 19,3 bar g 

 
Η ικανότητα ψύξης του R32 είναι παρόμοια με το R410A, οπότε εξαρτήματα 

που χρησιμοποιούνται για R410A μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για R32.

 R1234ze 

Οι διαφορές στο σχεδιασμό του R1234ze οφείλονται στη  χαμηλότερη ευφλεκτότητα και τη
χαμηλή 



πίεση του καθώς και της ικανότητάς του: 

 Το μέγεθος φόρτισης είναι περιορισμένο, 
 Ορισμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε εύφλεκτη 

  ατμόσφαιρα.
 Αυτό ισχύει για ήπια εύφλεκτα ψυκτικά όπως R1234ze 

                                                                                                                                                    
Τυπική μέγιστη πίεση του συστήματος (PS) για την υψηλή πλευρά 
                                                                                                                                                    
είναι 10,3 bar g, και τυπική PS για τη χαμηλή πλευρά είναι 5,1                                               
έτσι ώστε τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις να μπορούν                                                         
καθοριστούν  για μια σημαντικά χαμηλότερη πίεση από ότι για άλλες                                     
Η ικανότητα ψύξης είναι περίπου 75% εκείνης του R134a και το COP 

είναι πολύ παρόμοιο. Έτσι ο συμπιεστής θα έχει  παρόμοιο μέγεθος 

κινητήρα, αλλά για να παρέχεται η  ίδια απόδοση χρειάζεται μια 

μεγαλύτερη κατά 30% μετατόπιση  όγκου από αυτήν για το R134a. Επί 

του παρόντος, λίγοι συμπιεστές είναι διαθέσιμοι για χρήση με R1234z



R600a (Ισοβουτάνιο) 

 

Οι διαφορές στο σχεδιασμού που σχετίζονται με το R600a οφείλονται στην υψηλότερη 
ευφλεκτότητα 
και πολύ χαμηλή  πίεση καθώς και στην ικανότητά του: 

 
Το μέγεθος της φόρτισης είναι περιορισμένο, για περισσότερες 

Απαιτούνται ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε μια εύφλεκτη ατμόσφαιρα.  
Αυτό ισχύει για εύφλεκτα 
ψυκτικά, όπως τα R600a 

Η τυπική μέγιστη πίεση του συστήματος (PS) για την υψηλή πλευρά είναι 
6.8 bar g, και τυπική PS για την χαμηλή πλευρά είναι 3,3 bar g, έτσι ώστε 
τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις  να μπορούν να καθοριστούν  για μια 
σημαντικά χαμηλότερη πίεση από ότι για άλλες HFCs 

 Η ικανότητα ψύξης είναι περίπου 50% εκείνης του R134a και το COP είναι 

πολύ παρόμοιο.   Έτσι ο συμπιεστής έχει μεγαλύτερο όγκο για να παρέχει την ίδια 
ικανότητα 
ψύξης, αλλά ένα παρόμοιου μεγέθους κινητήρα.  Συμπιεστές για R600a είναι ευρέως 
διαθέσιμοι για οικιακές και μικρού μεγέθους εμπορικών συστημάτων, αλλά όχι για τα 
μεγαλύτερα συστήματα

 R290 και R1270 (Προπάνιο και Προπένιο) 

 
Τα R290 και R1270 έχουν παρόμοια πίεση θερμοκρασίας και ικανότητας ψύξης με το 
R404A. Η κύρια 
διαφορά στο  σχεδιασμό οφείλεται στην υψηλότερη ευφλεκτότητα αυτών των δύο 
ψυκτικών ρευστών: 

Το μέγεθος φορτίου  είναι περιορισμένο, για περισσότερες 

Απαιτούνται ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Το 



παράρτημα 1 παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού για 

συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν εύφλεκτη ψυκτική ουσία. Αυτό ισχύει για εύφλεκτα 

ψυκτικά ρευστά, όπως το R290 και το R1270. 

Οι τυπικές μέγιστες πιέσεις συστήματος (PS) έχουν ως εξής: 

Για την υψηλή πλευρά, 18.1 bar g για R290 και 21,8 για R1270 

Για την χαμηλή πλευρά, 10.4 bar g για R290 και 12.7 bar g για R1270 

Τυπικά, τα εξαρτήματα του R404A μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συστήματα που 
δουλεύουν με 
R290 και R1270, εκτός από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Περιπτωσιακή Μελέτη – Μικρός και απλός σχεδιασμός συστήματος για συστήματα 

υδρογονανθράκων σε υπεραγορά,  στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Στο Η.Β. απλά ψυκτικά συστήματα με υδρογονάνθρακα έχουν χρησιμοποιηθεί αντί των 
μεγάλων 
συστημάτων με κεντρική μονάδα σε πάνω από 100 υπεραγορές. Τα συστήματα «water 
loop» 
περιλαμβάνουν ψυγεία με υδρόψυκτους συμπυκνωτές και συστήματα μονομπλόκ ψυκτικών
θαλάμων, 
επίσης με υδρόψυκτους συμπυκνωτές.  Οι ψύκτες με γλυκόλη βρίσκονται εκτός της 
εγκατάστασηες.  

Ψύξετε  τη γλυκόλη που απαιτείται  στα εσωτερικά μονομπλόκ για να απομακρυνθεί η 



θερμότητα που 
απορρίφθηκε στους επιμέρους υδρόψυκτους συμπυκνωτές μονάδος (βλέπε σχήμα 
κατωτέρω). 

 
Χρησιμοποιούνται επίσης αερόψυκτα κλιματιστικά τύπου split. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί
για να 
επιτρέψει τη χρήση του R1270. Είναι όλα συστήματα χαμηλής φόρτισης, εκτός των 
συστημάτων 
κλιματισμού Split, και είναι δοκιμασμένα και φορτισμένα εργοστασιακά. 

 
Τυπικά οι ρυθμοί διαρροής είναι 1% του συνολικού φορτίου ανά έτος, σε σύγκριση με έως 
και 100% για 
τα κεντρικά συστήματα.  Έτσι, δεν εμφανίζονται αυξήσεις στην κατανάλωση ενέργειας 
λόγω διαρροής. 

 
Αυτός ο τύπος του απλού συστήματος μπορεί να είναι πιο οικονομικός στη λειτουργία ‐ για 
παράδειγμα 
έχει λιγότερα σημεία ρύθμισης και έχει μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Η 
εφαρμογή των 
HC ψυκτικών ενθάρρυνε την εφαρμογή των μικρότερων συστημάτων με περιορισμένο 
φορτίο 
πλήρωσης, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των διαρροών. 

Σε

περίπτωση διαρροής, υπάρχει η δυνατότητα
για εύφλεκτη 

ατμόσφαιρα γύρω από το σύστημα. Η καύση θα συμβεί εάν 



υπάρχει μια πηγή ανάφλεξης σε αυτή την εύφλεκτη περιοχή. 

Θα πρέπει να ακολουθούνται οι αρχές της ΑΤΕΧ15 

 
Για τον εντοπισμό της έκτασης της εύφλεκτης ζώνης σε περίπτωση διαρροής 

 Για τις ηλεκτρικές συσκευές εντός μιας δυνητικά εύφλεκτης ζώνης στην περίπτωση 
διαρροής. 

 
Αυτό το παράρτημα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία 
σχεδιασμού για 
συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν εύφλεκτη ψυκτική ουσία. Πηγές ανάφλεξης εντός μιας 
δυνητικά εύφλεκτης ζώνης,  θα είναι κίνδυνος σε περίπτωση διαρροής.  Ένα σημαντικό 
μέρος της διαδικασίας 
σχεδιασμού είναι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της 
δυνητικά 
εύφλεκτης ζώνης.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εξασφάλιση ότι οι διαρροές δεν 
οδηγούν σε μια 
εύφλεκτη ζώνη ή αφαιρώντας πηγές ανάφλεξης από την εύφλεκτη ζώνη. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες,  ανατρέξτε στα ακόλουθα πρότυπα: 

 EN60079‐10‐1 Εκρηκτικές ατμόσφαιρες ‐ Κατάταξη των περιοχών ‐ ατμόσφαιρες 
εκρηκτικών 
αερίων 

 EN60335‐2‐89 Οικιακά & παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές ‐ Ασφάλεια, Μέρος 2‐89: 
Ειδικές 
απαιτήσεις για επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη  
μονάδα 
συμπύκνωσης ή συμπιεστή  

 EN 389‐2, Παράρτημα Ι δοκιμή προσομοίωσης διαρροών για εύφλεκτα ψυκτικά υγρά. 



Η διαδικασία σχεδιασμού 

 

Η διαδικασία σχεδιασμού για τη διασφάλιση ότι τα  ψυκτικά συστήματα με εύφλεκτα 
ψυκτικά ρευστά 
είναι ασφαλή,  συνοψίζεται κατωτέρω για οποιοδήποτε σύστημα το οποίο περιέχει πηγές 
ανάφλεξης, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος φορτίου. 
 
Διεξάγετε δοκιμές εύφλεκτης ζώνης (ταξινόμηση περιοχής) για να 

Βήμα 1.1  προσδιοριστεί η έκταση της δυνητικά εύφλεκτης ζώνης στην περίπτωση 

διαρροής. 

 
Βήμα 1.2  Προσδιορίστε τις πηγές ανάφλεξης εντός της δυνητικά εύφλεκτης ζώνης. 

 
Μετάθεση της πηγής ανάφλεξης έξω από την ενδεχομένως 
εύφλεκτη ζώνη. EN60079‐14 (Εκρηκτικές ατμόσφαιρες – 
Επιλογή 1 

Σχεδιασμός  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων,  επιλογή και ανέγερση) 
ή 
απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός να 

 
βρίσκεται σε μη επικίνδυνες περιοχές. 

Επιλογή 2 
ή 
Αντικατάσταση της πηγής ανάφλεξης με μία κατάλληλη συσκευή.  

 
Βήμα 1.3 



 
Επιλογή 3 

Αύξηση της ροής του αέρα και / ή διατήρηση  μιας μόνιμης  ροής 
ή 
του αέρα για τη μείωση της δυνητικά εύφλεκτης ζώνης.  

 
Επιλογή 4 

Κλείστε την πηγή ανάφλεξης σε ένα κατάλληλο περίβλημα (αυτό 
συνήθως έχει απαγορευτικό κόστος για μικρά συστήματα και είναι 
δύσκολο να επιτευχθεί).

Προσομοιωμένη δοκιμή διαρροής 

 
Προσομοιωμένη δοκιμή διαρροής διεξάγεται για να προσδιοριστεί η έκταση μιας δυνητικά 
εύφλεκτης 
ζώνης σε περίπτωση διαρροής. Αυτή η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται μόνο από αρμόδιο 
πρόσωπο. 

 
Το έργο της δοκιμής θα πρέπει να συμμορφώνονται με το EN60079‐10‐1 Εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες ‐ 
Κατάταξη των περιοχών ‐ εκρηκτικές ατμόσφαιρες αερίων. Η παρακάτω διαδικασία 
συνοψίζει τη 
διαδικασία, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο πρότυπο για πλήρη ενημέρωση. Το EN 378 και 
το  EN 
60335 περιλαμβάνουν και οι δύο οδηγίες για δοκιμές προσομοίωσης διαρροής. 

Βήμα 2.1  Αναγνώριση πιθανών τοποθεσιών διαρροής.  

Χρησιμοποιήστε το ρυθμό αποδέσμευσης που ορίζεται είτε στο EN 378 ή είτε 

Βήμα 2.2 

στο EN 60335, όποιο από τα δύο ισχύει για το σύστημα. 

Αποφασίστε αν θα υπάρξει ροή του αέρα. Αν οι ανεμιστήρες λειτουργούν σε 

μόνιμη βάση, τότε μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Οι 

Βήμα 2.3  ανεμιστήρες σταματούν όταν το σύστημα ψύξης είναι απενεργοποιημένο (για 

παράδειγμα σε θερμοκρασία) δεν θα πρέπει να λειτουργούν κατά τη διάρκεια 



της δοκιμής, δηλαδή έλεγχος βασίζεται στη χειρότερη περίπτωση. 

Εκτελείται η ίδια δοκιμή προσομοίωσης διαρροής, μετρώντας τη συγκέντρωση 

Βήμα 2.4  HC όπου υπάρχουν πηγές ανάφλεξης και γύρω από το σύστημα,  για να βρει 

την έκταση της δυνητικά εύφλεκτης ζώνης (ταξινόμηση περιοχής). 

 

 

 

 

βήμα 2.5  Καταγράψτε την εργασία δοκιμής σε ένα τεχνικό φάκελο. 

Η δοκιμή προσομοίωσης διαρροής θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον 
παρόμοιο με 
εκείνο όπου θα βρίσκεται το σύστημα. Θα πρέπει να εξεταστεί το μέγεθος του δωματίου και
παρακείμενος  εξοπλισμός  σε σχέση με τις πηγές ανάφλεξης στη διάρκεια της δοκιμής. 

Πιθανά σημεία διαρροής 

 

Στα πιθανά σημεία διαρροής περιλαμβάνονται οι ενώσεις, μια καμπή άνω των 90o, 
σωληνώσεις και 
εξαρτήματα τα οποία εκτίθενται σε κίνδυνο και οποιοδήποτε άλλο αδύναμο σημείο του 
συστήματος. 

Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση της πηγής διαρροής 
(π.χ. ο 
σωλήνας που συνδέεται με τον κύλινδρο HC  και δια μέσω του οποίου εισάγεται η διαρροή 
στην 
περιοχή), η τοποθέτηση του συστήματος ψύξης και ο εξοπλισμός δειγματοληψίας ψυκτικό 
δεν 
επηρεάζουν την κυρίως δοκιμή και τα αποτελέσματα. Ο εξοπλισμός για τη μέτρηση της 
συγκέντρωσης 
ψυκτικού θα πρέπει να έχει επαρκώς ταχεία ανταπόκριση σε μεταβολές συγκέντρωσης, 
τυπικά 2 έως 3 
δευτερόλεπτα. 

 
Οποιαδήποτε θέση όπου η συγκέντρωση είναι πάνω από το 50% του LFL για οποιοδήποτε 



μέρος της 
δοκιμής θεωρείται ότι είναι δυνητικά εύφλεκτο 15. Ο συντελεστής του 0,5 χρησιμοποιείται 
επειδή μια 
διαρροή εύφλεκτου ψυκτικού ορίζεται ως δευτερεύουσα διαρροή. 

 
Η προσομοιωμένη δοκιμή διαρροής προσδιορίζει επίσης την περιοχή γύρω από ένα 
σύστημα το οποίο 
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από πηγές ανάφλεξης. Αν μια δυνητικά εύφλεκτη ζώνη μπορεί
να συμβεί 
πέρα από το αποτύπωμα του συστήματος, είναι σημαντικό ότι και άλλες συσκευές που 
βρίσκονται στην 
περιοχή αυτή είναι κατάλληλες  για χρήση σε δυνητικά εύφλεκτο περιβάλλον. 

 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 
Η προσομοίωση δοκιμής  διαρροής θα προσδιορίσει κατά πόσον πηγές ανάφλεξης είναι 
εντός της 
δυνητικά εύφλεκτης ζώνης. Ηλεκτρικές συσκευές εντός της δυνητικά εύφλεκτης ζώνης δεν 
πρέπει: 

Να παράγουν ένα τόξο ή σπινθήρα (εκτός αν εμποδίζεται από το να προκαλεί ανάφλεξη 

σύμφωνα με το IEC EN 60079‐15 Εκρηκτικές ατμόσφαιρες ‐ Προστασία Εξοπλισμού κατά 
τύπο 
προστασίας «n», ρήτρες 16 έως 20) 

Να αναπτύξει μιας μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας σε περίσσεια της μέγιστης κατάλληλης
για την κατηγορία θερμοκρασίας της συσκευής (εκτός εάν η θερμοκρασία εμποδίζεται να 

προκαλέσει ανάφλεξη σύμφωνα με το IEC EN 60079‐15, παράγραφος 16 έως 20). 

 
Πηγές ανάφλεξης 

 
Οι πηγές ανάφλεξης που σχετίζονται με συστήματα ψύξης συνήθως περιλαμβάνουν: 

 

 On / off διακόπτες ή ρελέ 

  Ρελέ (π.χ. για τους ελέγχους και συμπιεστές μονοφασικό) 

  Διακόπτες πίεσης 



  Θερμική υπερφόρτωση 

  Μοτέρ ανεμιστήρα 

  Θερμοστάτες 

  Αντλίες συμπυκνωμάτων 

  Μικροαυτόματους διακόπτες (MCBs) 

Θερμαντήρες απόψυξης εάν η επιφανειακή θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί ένα 100oC 

θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία ανάφλεξης για το ψυκτικό, π.χ. 360OC για  
HCS (μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας του θερμαντήρα θα πρέπει να αποδειχθεί από 

δοκιμές στο μέγιστο ατμοσφαιρικό περιβάλλον λειτουργίας, υποθέτοντας ότι ο                     
τερματισμός απόψυξης απέτυχε). 

Θερμές επιφάνειες άνω των 360 βαθμών C. 

Τα ακόλουθα στοιχεία δεν είναι γενικά πηγές ανάφλεξης: 

Φωτισμός, 

Πυκνωτές  

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και πηνία 

Συνδέσεις καλωδίωσης  

Ασφάλειες (θεωρείται ακατάλληλο για συσκευές σπινθήρες εάν είναι μη‐

ανανεώσιμο, μη αναφέροντας τον τύπο φυσιγγίου ή υποδεικνύοντας τύπους 

φυσίγγιο, σύμφωνα με IEC60269‐3 (ασφάλειες χαμηλής τάσης ‐ Μέρος 3: 

Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ασφάλειες για χρήση από ανειδίκευτα άτομα 

(ασφάλειες τήξης κυρίως για οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές) ‐ Παραδείγματα 

τυποποιημένων συστημάτων των ασφαλειών Α έως ΣΤ), που λειτουργούν εντός 

βαθμολογία τους17 ). 



Δοκιμάστε τα δείγματα πολλαπλών εκτιμήσεων στην επιλογή παρακάτω, για να ελέγξετε 
την 
γνώση σας 

 

Ερώτηση 1 ‐  

Ποια είναι η πίεση του R744 σε ένα σύστημα το οποίο είναι εν στάση σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 20oC; 

i.
4.9 bar g 

ii.
7.4 bar g  

iii.
55 bar g  

iv.
72.8 bar g  

 

 
Ερώτηση 2 ‐ 

Ποιό είναι το κατά προσέγγιση displacement που απαιτείται για ένα συμπιεστή που 
λειτουργεί 
για R600a σε σύγκριση με ένα που λειτουργεί σε R134a για να δώσει την ίδια ικανότητα 
ψύξης; 

I.
Επτά φορές  

II.
Δύο φορές 

III.
Το ίδιο 

IV.
Ήμισυ 

 



Ερώτηση 3 ‐ 

Κάτω από ποιά θερμοκρασία συμπύκνωσης είναι ένα σύστημα R744; 

I.
55 ° C 

II.
43 ° C 

III.
31 ° C 

IV.
72 ° C 

 

Ερώτηση 4 ‐ 

Όταν χρησιμοποιείτε R1270 πάνω από ποιά θερμοκρασία οι θερμές επιφάνειες γίνονται 
πηγές 
ανάφλεξης; 

I.
60 ° C 

II.
150 ° C 

III.
260 ° C 

IV.
360 ° C 


