5.2 Het voorkomen en herstellen van
lekkages
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Alle exploitanten van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompentoepassingen moeten ongeacht de zich daarin bevindende hoeveelheid koelmiddel:
-

lekken voorkomen en

-

vastgestelde lekken zo spoedig mogelijk herstellen,

door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen
buitensporige kosten meebrengen.14
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5.3 Controle op lekkage
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Routinecontroles op lekkage

Indien een adequaat en
naar behoren functionerend lekdetectiesysteem is geïnstalleerd,
kan de frequentie van de controles op lekkages worden gehalveerd, maar nooit tot een
frequentie van > 12 maanden
(zie hoofdstuk 5.4).

In werking zijnde of tijdelijk buiten werking zijnde toepassingen die 3
kg of meer (6 kg of meer bij hermetisch afgesloten systemen die als
zodanig zijn geëtiketteerd) F-gassen houdende koelmiddelen bevatten, moeten regelmatig op lekkage worden gecontroleerd. De exploitant van de toepassing moet ervoor zorg dragen dat deze controles
door gecertiﬁceerd personeel worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 6).
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(≥ 300 kg)

(≥ 30 kg en < 300 kg)

(≥ 3 kg en < 30 kg;
hermetisch afgesloten:
≥ 6 kg en < 30 kg)

om de 3 maanden (*)

om de 6 maanden

om de 12 maanden

om de 6 maanden

om de 12 maanden

om de 12 maanden

F-gasvullingscategorie
Minimumfrequentie
van controles op lekkage
Zonder naar behoren functionerend
en adequaat lekdetectiesysteem
Met een naar behoren functionerend
en adequaat lekdetectiesysteem

(*) Voor toepassingen die een vulling van 300 kg of meer bevatten is een lekdetectiesysteem verplicht dat in geval van
lekkage de exploitant waarschuwt.

Overzicht van de minimumfrequenties voor controles op lekkage

5.3.2

Controles na reparaties

Wanneer een lek is vastgesteld, moet de exploitant erop toezien dat de reparatie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd door voor deze speciﬁeke taak gecertiﬁceerd personeel
(zie hoofdstuk 6). Bovendien moet de exploitant ervoor zorgen dat zo nodig (indien het
gecertiﬁceerde personeelslid dit nodig acht) na de reparatie een lektest met zuurstofvrije
stikstof (OFN) of een ander geschikt druktest- of drooggas wordt uitgevoerd. Na de test
moet het voor de druktest gebruikte drooggas worden verwijderd, het koelmiddel worden bijgevuld en een nieuwe lektest worden uitgevoerd.
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Artikel 3, lid 1 van Verordening (EG) nr. 842/2006.

