
Wat is het en waarom is dit belangrijk?

• Lekdetectie is een essentieel element van HVAC/R-systeemonderhoud
•  Elk jaar wordt in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 4000 ton gas verkocht,  

met tussen 8-10% verlies via ontsnappend gas*
•  Koelmiddelen zoals R32 hebben het laagste ODP en aardopwarmingsvermogen 

van alle koelmiddelen, maar ze zijn nog steeds schadelijk en het milieu kan 
profiteren van snel uitgevoerde en nauwkeurige lekdetectie.

•  Er zijn verschillende lekdetectiemethoden (vast en draagbaar) en het is 
belangrijk om de juiste methode te gebruiken, afhankelijk van de omvang  
van het systeem.

•  Lekkages kunnen verschillende oorzaken hebben: Systeemontwerp en 
-componenten, hard solderen, hoe leidingen worden ondersteund, gelegd  
en bevestigd, installatiestandaard en service- en onderhoudsstandaard  
om er enkele te noemen. 

“Nauwkeurige en regelmatige lekdetectie zorgt ervoor dat HVAC/R-systemen 
efficiënt werken. Niet alleen dat, verloren koelmiddel kan ook het milieu  

en uw portemonnee beschadigen.”

Keuzeschakelaar 
voor snelle controle 
op lekkage

Download PDF

Het milieu staat op een kantelpunt als gevolg van jarenlange onbeperkte door 
mensen veroorzaakte verontreiniging en een deel van deze verontreiniging is 
toe te schrijven aan de HVAC/R-industrie. Veel van de naar schatting vijf miljard 
koelings-, airconditionings- en warmtepompsystemen die wereld worden gebruikt, 
gebruiken koelmiddelen met aanzienlijk aardopwarmingsvermogen, waarbij een 
kilo atmosferische schade van 3900 kg koolstofdioxide kan veroorzaken. 

Dus wat kunt u doen?

Help uw klanten inzicht te krijgen in het belang van regelmatige 
onderhoudsbezoeken. We hebben een downloadbare flyer opgesteld die u aan 
uw klanten kunt geven.  

Download uw flyer vandaag

Campagne voor verandering

We zijn samengekomen met BESA, REFCOM, A-Gas, World Refrigeration 
Day, Mitsubishi, Daikin, TQ Environmental en Spectroline om te bespreken wat 
belangrijke industriekwesties zijn wat betreft verloren koelmiddel. Tijdens deze 
bijeenkomst werd een document opgesteld waarin de verloren CO2 en £ worden 
beschreven als koelmiddel in een systeem lekt. Veel bedrijven zijn zich niet 
bewust van de verborgen kosten voor zowel het milieu als de portemonnee  
en ons downloadbare formulier (verschijnt binnenkort!) kan worden gebruikt  
om uw klanten op hun verplichtingen te wijzen.

Om u te helpen het juiste 
product voor de klus te kiezen.

We vragen de leiders van de sector
“Doen we genoeg?

Bekijk video

Licht uw klanten in
over hun verplichtingen.

Formulier downloaden

Opleiding & Producten

We zijn samengekomen met BESA, REFCOM, Mitsubishi, Daikin,  
TQ Environmental en Spectroline om de meest up-to-date training  

aan u beschikbaar te stellen. 

Bekijk opleidingslinks

Lekdetector product selector bekijken

De beste tips
We hebben op onze social media-platforms naar de beste tips van monteurs 

voor lekdetectie gevraagd. Dit zijn enkele tips:

“Zorg ervoor dat u voldoende nitro- 
en blauwe bubbels hebt”

Franchise18

‘“Controleer eerst alle mechanische 
koppelingen en wees oplettend”

Aircon.solutions

“Neem de tijd en raak 
niet gefrustreerd”

Javaman_jc

“Wees constant en 
geduldig”

Arash_jalali

“Neem de tijd. Lektesten 
moet nooit gehaast 
worden uitgevoerd.”

Refrgierationuk

Wilt u meer informatie?
 
Wilt u betrokken zijn bij de campagnes en gesprekken in de toekomst?  
Email ons uw naam, bedrijfsnaam en emailadres en wij zorgen dat u wordt 
ingeschreven!

Lekdetectors: we hebben u gedekt
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