Infofiche N°7:
Werkwijze bij lekkagecontrole
(volgens EG verordening 1516/2007 van 19 december 2007)

1. Om controle op lekkage te kunnen uitvoeren zorgt de exploitant van koel-,
klimaatregelings- en warmtepompapparatuur ervoor dat de informatie over de
vulling van deze apparatuur wordt bepaald door een gekwalificeerd persoon.
2. Alvorens te controleren op lekkage raadpleegt de gekwalificeerde persoon het
onderhoudsboek van de installatie.
3. De gekwalificeerde persoon beslist welke meetmethode voor lekken hij toepast:
de directe en/of indirecte methode. Bij vermoeden van lek past men een directe
methode toe.

Vermoeden van lek:
•

permanent lekkagedetectiesysteem geeft lek aan;

•

abnormale geluiden, trillingen, ijsvorming, onvoldoende koelcapaciteit;

•

sporen van corrosie, olielekken, schade aan componenten;

•

peilglazen, niveua-indicatoren geven lekkage aan;

•

schade aan veiligheids- en/of drukschakelaars, manometers en sensoren;

•

geanalyseerde parameters wijzen op afwijking van normale
bedrijfsomstandigheden.

Te controleren onderdelen:
•

verbindingsstukken en voegen

•

kleppen met inbegrip van de stangen;

•

dichtingen met inbegrip van de dichtingen van verwisselbare drogers en filters;

•

delen van het systeem die onderhevig zijn aan trillingen;

•

verbindingen met veiligheids- en functionele inrichtingen.
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