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Algemeen

Algemeen

De per 1 januari 2015 van toepassing zijnde verordening (EU) nr. 
517/2014, is een uitwerking en aanscherping van de verplichtingen in het 
protocol van Kyoto over stoffen die het broeikaseffect versterken.

Deze verordening, ookwel de Europese F-gassenverordening, geldt voor 
alle synthetische koudemiddelen (HFK). Deze koudemiddelen komen 
voor in talloze klimaatinstallaties en koelsystemen, zo ook in Remeha 
warmtepompen.

Gebruikers van deze klimaatinstallaties en koelsystemen moeten ervoor 
zorgen dat de installatie door gecertificeerd personeel overeenkomstig de 
instructies op pagina 4 op dichtheid wordt gecontroleerd.

De frequentie van de lekcontroles wordt uitgevoerd op basis van de inhoud 
in CO

2
 equivalenten zoals genoemd op de typeplaat van de machine.

Voor dit logboek geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. 
Het logboek moet gedurende de levensduur en 5 jaar na het verwijderen 
van het apparaat op locatie door de eigenaar bewaard worden.

Opmerking
Dit logboek maakt een onlosmakelijk deel uit van de installatie  
en dient bij de installatie bewaard te blijven.
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Algemeen

* Zie typeplaat installatie

Beheerder

 Firma:  _______________________________________________________

 Naam:  _______________________________________________________

 Contactpersoon:  _______________________________________________________

 Telefoonnummer:  _______________________________________________________

 E-mail:  _______________________________________________________

 Straat / Nummer:  _______________________________________________________

 Postcode / Plaats:  _______________________________________________________

Fabrikant

 Firma:  Remeha B.V.

 Contact:  Service Remeha Nederland

 Telefoonnummer:  +31 (0)55 549 6969

Remeha N.V.

Service Remeha Belgie

+32 (0)78 15 11 35

Installatiegegevens*

 Installateur:  _______________________________________________________

 Bouwjaar:  _______________________________________________________

 Koelmiddeltype:  _______________________________________________________

 Vulgewicht:  _______________________________________________________

 CO
2
 equivalent:  _______________________________________________________

 Hoogste werkdruk:  _______________________________________________________

 Hoogste onderdruk (Vacuüm druk): __________________________________________

 Warmtepomp type:  _______________________________________________________

Ingebruikname datum

 Datum  _______________________________________________________

Opstelplaats

 Gebruiker:  _______________________________________________________

 Contactpersoon:  _______________________________________________________

 Straat / Nummer:  _______________________________________________________

 Postcode / Plaats:  _______________________________________________________
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Het schema voor frequentie van lekcontroles is als volgt:

5 - 50 Ton CO
2
-Equivalent 1x per 12 maanden

50 - 500 Ton CO
2
-Equivalent 1x per 6 maanden

>500 Ton CO
2
-Equivalent 

1x per 6 maanden maar automatische 
lekdetectie verplicht

Hierbij dient te worden opgemerkt dat, indien installaties zijn voorzien 
van een lekdetectiesysteem deze frequentie kan worden gehalveerd. Dit 
lekdetectiesysteem dient bovendien elke 12 maanden te worden gecontro-
leerd op goed functioneren.

Vereiste controle-interval

Algemeen
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Registratie

Registratie van beheer

Datum Certificaat 
nummer

Werkbon  
nummer

Aard en reden van de werkzaamheden, bijvoorbeeld:1

• Installatie (nieuwbouw) van een warmtepomp
• Periodiek onderhoud 
• Reparatie/service 
• Controle binnen 1 maand na reparatie 
• Lekdichtheidscontrole 
• Algemene installatie controle
•  Vullen/bijvullen met nieuw, gerecycleerd of geregenereerd koudemiddel 
•  Indien gevuld of bijgevuld met gerecycleerd of geregenereerd dient in 

deze kolom de naam en adres van het recycling- of regeneratiebedrijf te 
worden genoteerd (en indien van toepassing het certificaatnummer) 

•  Demontage/sloop warmtepomp en de maatregelen die zijn genomen 
om het koudemiddel terug te winnen en af te voeren.

Koudemiddel in kg

Bijgevuld Afgetapt

 

 

1  De uitgevoerde werkzaamheden dienen in een werkbon te worden vastgelegd. Een (kopie) van de werkbon dient in dit 
logboek als bijlage te worden opgenomen. De registratie van beheer moet corresponderen met de aanwezige werkbonnen.
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Registratie

Registratie van beheer
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worden genoteerd (en indien van toepassing het certificaatnummer) 

•  Demontage/sloop warmtepomp en de maatregelen die zijn genomen 
om het koudemiddel terug te winnen en af te voeren.
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Registratie
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Registratie
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Registratie
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Aantekeningen / Opmerkingen

Datum Aantekening / Opmerking Certificaatnummer monteur

Registratie
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Bijlagen

Bijlagen

In volgende bladen is er ruimte voor het archiveren van de wettelijk  
verplichte documenten. Zoals bijvoorbeeld:

1. Werkbonnen
2. Lekdichtheidscertificaat
3. Drukbeproevingsbewijs
4. Vacuümeer- en vulprocedurebewijs
5. Koeltechnisch schema (voor installaties vanaf PED categorie II)
6. Conformiteitsverklaring (voor installaties vanaf PED categorie II)
7. Controle lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
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Remeha B.V.
Marchantststraat 55
7332 AZ Apeldoorn
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn 
T +31 (0)55 549 6969
F +31 (0)55 549 6496
E remeha@remeha.nl
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