
F-gassenverordening
compliance check
Zorg ervoor dat uw installatie voldoet  
aan de Europese regelgeving

Omdat uw HVAC-R-installatie gefluoreerde 
broeikasgassen (F-gassen) zoals fluorkoolwater-
stof (HFK) bevat, moet u voldoen aan een aantal 
Europese voorschriften voor uitstootpreventie en 
-beperking, om de impact van koudemiddelen 
op het milieu te minimaliseren.

F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 

 › Legt wettelijke maatregelen vast om de uitstoot van 
F-gassen in de EU te reduceren.

 › Een van deze maatregelen is de preventie van 
uitstoot van F-gassen door middel van regelmatige 
controles en correct onderhoud van de installatie en 
de terugwinning van deze gassen aan het einde van 
de levenscyclus van de installatie.

Reduceer de milieu-impact van uw installatie



Zorg goed voor uw HVAC-R-installatie  

én voor ons milieu
Waarom koudemiddellekcontroles? 
HVAC-R-installaties die een volume van gefluoreerde broeikasgassen bevatten dat gelijk 
is aan 5 ton CO

2
 of meer, moeten door gecertificeerde technici worden gecontroleerd op 

koudemiddellekkages. Tijdens deze controles worden preventiemaatregelen genomen om 
lekkage te voorkomen. Als een lek wordt gedetecteerd, dan wordt het onmiddellijk gerepareerd.

Hoe vaak moeten de lekcontroles worden 
uitgevoerd?
De frequentie van de lekcontroles van uw installatie hangt af van het volume van het 
koudemiddel, gemeten in equivalenten van CO

2
, zoals weergegeven in de tabel.

De installatie van een lekkagedetectiesysteem is verplicht voor die installatie die meer dan 
500 ton CO

2
 bevatten. Minstens elke 12 maanden moet de werking van de installatie worden 

gecontroleerd.

Als de installatie is uitgerust met een lekkagedetectiesysteem, dan kan de frequentie van de 
lekcontroles met de helft worden gereduceerd.

De onderhoudsservice van Daikin
De gecertificeerde technici van Daikin kunnen u helpen 
bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden, zoals het 
uitvoeren van regelmatige lekcontroles, het installeren 
van lekkagedetectiesystemen, het bijhouden van 
logboeken en het recyclen of afvoeren van de aanwezige 
koudemiddelen, voordat het systeem wordt afgevoerd.

U kunt de lekcontroles ook combineren met een van onze 
onderhoudspakketten.

Meer informatie over de F-gassenverordening vindt u op 
www.daikin.nl/f-gas.

Neem contact op voor meer info 
@ service@daikin.nl

 088 324 54 90

 www.daikin.nl/service

Koudemiddel

Frequentie 
lekcontroles

Equivalent van ton 
CO2 

R-410A 
(kg)

R-407C 
(kg)

R-134a  
(kg)

R-32  
(kg)

12 maanden 5 ≤ t CO
2
e < 50 2,4 – 24 2,8 – 28 3,5 – 35 7,4 – 74

6 maanden 50 ≤ t CO
2
e < 500 24 – 240 28 – 280 35 – 350 74 – 740

3 maanden t CO
2
e ≥ 500 ≥ 240 ≥ 280 ≥ 350 ≥ 740
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Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor 

Daikin Europe N.V.. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met de grootste zorg 

samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor 

de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald 

gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin 

worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte 

schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik 

en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht 

van Daikin.




