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Sabia que... existem diferentes normas relativas aos regulamentos 
de segurança sobre gás fluorado?

 › Uma norma geral sobre fluidos frigorigéneos: EN378:2016
 › Uma norma de produto específico para bombas de calor: IEC60335-2-40 (Ed.6) 

A EN378:2016 indica que, caso uma norma de produto específico aborde o tópico, prevalece sobre a norma genérica.
Como tal, a inflamabilidade é abordada pela IEC60335-2-40 (Ed.6).

Toxicidade
Menor Maior

Sem propagação de chamas A1 B1

Menor inflamabilidade
A2L*   R-32 B2L*

A2 B2

Maior inflamabilidade A3 B3

Na sequência da norma combinada, a classificação do fluido frigorigéneo é:

Visão geral da limitação da área da divisão pela EN378:2016 e IEC60335-2-40 (Ed.6)
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40 (Ed.6) relativamente 
à inflamabilidade

EN378:2016 Limite de toxicidade R-32

Medidas de segurança bastante restritas; 
não é possível a instalação (semelhante à 
situação atual do R-410A)
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Toxicidade
(Indicada pela letra maiúscula A ou B)

Inflamabilidade
(Indicada pelos números 1, 2, 3)

Norma do produto
IEC60335-2-40 (Ed.6)Norma genérica - EN378:2016

*O A2L e B2L são fluidos frigorigéneos de menor inflamabilidade, com uma velocidade de combustão máxima de ≤10 cm/s
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QUAL É A NORMA APLICADA? 

Existem duas normas diferentes que abordam os regulamentos de segurança para o R-32:

Porque são aplicadas diferentes normas?
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Inflamabilidade

 › A norma de produto IEC60335-2-40 (Ed.6) especifica todas as informações relativas 
à quantidade de fluido frigorigéneo e à superfície mínima da divisão, consoante as 
medidas adicionais adotadas.

 › Área 1: Área de aplicação sem medidas 
 • Tipicamente, os sistemas split e Sky Air enquadram-se nesta área, graças  
   às cargas de fluido frigorigéneo bastante reduzidas. 
 • Uma instalação mini VRV típica, com 6,5 kg de fluido frigorigéneo exigiria  
   uma superfície mínima da divisão de 39 m² (1)

 › Área 2: área de aplicação alargada da VRV 5 incluindo 2 medidas montadas na 
fábrica. 
 •  A forma Daikin, permitindo utilizar o sistema VRV no seu potencial 

máximo, com uma superfície mínima da divisão de 10,0 m² (1) 

O que ter em conta em termos de medidas adicionais para o R-32?

Toxicidade

 › Embora tanto o R-410A como o R-32 tenham a 
classificação "A" na norma EN378:2016, o limite 
de toxicidade é ligeiramente diferente: 0,30 kg/
m³ para R-32 vs. 0,44 kg/m³ para R-410A.

 › Por outro lado, a carga de fluido frigorigéneo 
para o R-32 é menor, resultando apenas numa 
pequena alteração da limitação da área da 
divisão

Medidas possíveis relativamente à inflamabilidade 

 › Os fabricantes podem implementar nenhuma, uma ou duas medidas 
 › São permitidos 3 tipos de medidas:  
   • Ventilação (natural ou mecânica) 
   • Válvulas de corte 
   • Alarme (local e talvez central)

A solução mais flexível da Daikin

 ›   A solução mais flexível: duas medidas, sistema integrado 
   • Sem necessidade de custos ou cálculos adicionais para implementar medidas no terreno 
   • Sem transtornos ou necessidade de tempo adicional durante a instalação 
   • Sem risco de erros graças ao software de seleção Xpress

 ›  Testada e aprovada por terceiros

Superfície mínima da divisão (m2)

Tempo de reação do sistema Daikin VRV 5

Área de aplicação alargada da 
unidade VRV 5  

Área de aplicação sem medidas
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Área 1: não são necessárias 
medidas adicionais ao abrigo da 
IEC60335-2-40 Ed.6

Área 3
Área 2

Carga de fluido frigorigéneo para uma 
instalação mini VRV típica com um 
comprimento de tubagem de 90~110 m

ÚNICA NO MERCADO

SOLUÇÃO DAIKIN:  
2 MEDIDAS MONTADAS  
NA FÁBRICA

Elevado aumento da 
flexibilidade graças às 
medidas montadas na 

fábrica

APROVADA 
POR 

TERCEIROS
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Visão geral da superfície da aplicação em função das medidas aplicadas ao abrigo da IEC60335-2-40 (Ed.6), 
considerando que as unidades são instaladas a uma altura mínima de 1,8 m e acima do piso subterrâneo mais baixo.

A representação acima corresponde à interpretação da Daikin da IEC60335-2-40 (Ed.6) e não tem qualquer intenção de substituir a legislação existente.

(1) para unidades interiores instaladas a uma altura mínima de 1,8 m e acima do piso subterrâneo mais baixo.
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SOLUÇÃO DAIKIN, ÚNICA NO MERCADO

Solução Daikin




