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Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate 

toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri andmete 

koosseis 

 

Andmekogusse kantakse andmed kolm kilogrammi ja enam fluoritud kasvuhoonegaase ja 

osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning 

käitlemistoimingute kohta. 

 

1. Andmed kolm kilogrammi ja enam fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti 

kahandavaid aineid sisaldavate jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade kohta 

 

(1) Toote, seadme või süsteemi omaniku andmed. 

(2) Andmed toote, seadme või süsteemi kohta. 

(3) Toote, seadme või süsteemi kasutusvaldkond. 

(4) Tootes, seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp. 

(5) Toote, seadme või süsteemi hooldaja andmed. 

(6) Paigaldamise ja hoolduse andmed. 

(7) Külmaaine lisamine ja eemaldamine. 

(8) Lekkekontrolli teostamine (kaasa arvatud järelkontroll pärast paigaldamist ja 

parandustöid). 

(9) Lekke tuvastamise automaatsüsteemi kontrollimise andmed (nõutud 300 kg ja enam 

kontrollitavat ainet sisaldava rakenduse korral). 

(10) Toote, seadme või süsteemi ümberehitamise ja uuele külmaainele ülemineku andmed. 

(11) Toote, seadme või süsteemi üle andmine järgmisele omanikule või hooldajale. 

(12) Toote, seadme, süsteemi ja/või külmaaine üle andmine pärast kasutuselt kõrvaldamist 

jäätmekäitlejale, puhastajale või taastajale. 

 

2. Andmed kolm kilogrammi ja enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 

tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite kohta 

 

(1) Toote, seadme või süsteemi omaniku andmed. 

(2) Andmed toote, seadme või süsteemi kohta. 

(3) Toote, seadme või süsteemi kasutusvaldkond. 

(4) Tootes, seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp. 

(5) Seadme või süsteemi hooldaja andmed. 

(6) Paigaldamise ja hoolduse andmed. 

(7) Kustutusaine vahetamise korrad. 

(8) Hooldus- või teenindustööde andmed. 

(9) Regulaarne lekkekontroll, k.a järelkontroll. 

(10) Lekkekontrolli automaatsüsteemi kontrollimine (kui see on paigaldatud; nõutav 300 kg ja 

enam ainet sisaldaval seadmel). 

(11) Seadme või süsteemi ümberehitamise ja uuele ainele ülemineku andmed. 

(12) Toote, seadme või süsteemi üle andmine järgmisele omanikule või hooldajale. 

(13) Toote, seadme, süsteemi ja/või tuletõrjegaasi üle andmine pärast kasutuselt kõrvaldamist 

tootjafirmale, jäätmekäitlejale, puhastajale või taastajale. 

 



 

3. Andmed kolm kilogrammi ja enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate 

pingejaotlate kohta 

 

(1) Toote, seadme või süsteemi omaniku andmed. 

(2) Andmed toote, seadme või süsteemi kohta. 

(3) Toote, seadme või süsteemi kasutusvaldkond. 

(4) Tootes, seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp. 

(5) Tootest, seadmest või süsteemist aine koguja/lisaja andmed. 

(6) SF6 eemaldamine ja lisamine. 

(7) Toote, seadme või süsteemi üle andmine järgmisele omanikule, tootjafirmale või 

jäätmekäitlejale. 

(8) Seadme ja/või SF6 üle andmine pärast kasutuselt kõrvaldamist tootjafirmale, 

jäätmekäitlejale, puhastajale või taastajale. 

 

4. Andmed kolm kilogrammi ja enam fluoritud kasvuhoonegaase lahustina sisaldavate 

seadmete kohta 

 

(1) Toote, seadme või süsteemi omaniku andmed. 

(2) Andmed toote, seadme või süsteemi kohta. 

(3) Toote, seadme või süsteemi kasutusvaldkond. 

(4) Tootes, seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp. 

(5) Tootest, seadmest või süsteemist aine koguja/lisaja andmed. 

(6) Aine eemaldamine ja lisamine. 

(7) Toote, seadme või süsteemis sisalduva aine üle andmine tootjafirmale, jäätmekäitlejale või 

puhastajale või taastajale. 

(8) Toote, seadme või süsteemi üle andmine järgmisele omanikule, tootjafirmale või 

jäätmekäitlejale. 

 


