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HVRF-installatie
Veiligheidsrichtlijnen

Veiligheidsrichtlijnen conform NEN-EN378 en IEC60335

Bij gebruik van R32 koudemiddel is het noodzakelijk bij het ontwerp en installatie van  
HVRF-systemen rekening te houden met extra maatregelen. Het koudemiddel R32 valt in 
veiligheidscategorie A2L en wordt daarom ingedeeld als ‘moeilijk ontvlambaar’. De richtlijnen 
conform NEN-EN378 en IEC60335 moeten worden nageleefd om de veiligheid van personen 
binnen gebouwen te waarborgen.

Opmerking
Deze brochure is slechts een aanbeveling en garandeert niet dat aan de normen wordt 
 voldaan. Speciale gevallen moeten altijd per situatie worden beoordeeld.

De NEN-EN378 en IEC60335 normen omvatten bepalingen met betrekking tot veiligheid en 
milieu-eisen voor koudwateraggregaten en warmtepompen. De inhoud ervan is gebaseerd 
op de veiligheid van systemen, diverse aspecten van bedrijfsveiligheid en onderwerpen met 
betrekking tot bouwrecht. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer de installatieruimtes van de 
systemen, de grenswaarden van koudemiddelen en de bescherming van personen op basis 
van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Veiligheidscategorieën koudemiddelen

Ontvlambaarheid Toxiciteit

Niet toxisch Toxisch

Licht ontvlambaar A3 B3

Ontvlambaar A2 B2

Moeilijk ontvlambaar A2L (R32) B2L

Niet ontvlambaar A1 (R410A) B1
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Classificatie van installatie-
ruimtes

Installatie buiten
Een systeem geldt als buiteninstallatie als onderdelen die koudemiddel bevatten geïnstalleerd 
zijn in een ruimte waarvan minimaal een van de langere wanden in open verbinding staat met 
de buitenlucht. Hieronder vallen ook ventilatieopeningen met de buitenlucht die minimaal 75% 
van het oppervlak (A) van de buitenmuren beslaan.

Vereisten
+  Als systeemonderdelen worden opgesteld op een locatie in de buitenlucht waar gelekt 

 koudemiddel zich zou kunnen ophopen (bijv. een uitsparing), moet worden voldaan aan  
de vereisten met betrekking tot gasdetectiesystemen en ventilatie van machinekamers  
(zie ‘Koelapparatuur in een machinekamer’; NEN-EN378-3, deel 4.3).

+  Systemen die meer dan 10 kg R32 koudemiddel bevatten moeten zijn voorzien van een 
duidelijk zichtbaar label dat hierop wijst (doorgaans in fabriek op de unit bevestigd). Deze 
systemen moeten ook zijn voorzien van een symbool dat aangeeft dat roken, open vuur en 
andere potentiële ontstekingsbronnen vermeden moeten worden.

+   Systeemonderdelen die in de buitenlucht worden geïnstalleerd moeten dusdanig worden 
 opgesteld dat koudemiddel niet het gebouw kan binnenlekken of op enige andere manier 
een risico kan vormen voor personen of materieel. Dat betekent dat ze nooit geïnstalleerd 
mogen worden in de buurt van buitenluchtroosters, deuren, luiken of vergelijkbare openingen.

Opmerking!
Als alle koudemiddel bevattende onderdelen zich in de buitenlucht of in een machinekamer 
bevinden, geldt er geen vastgelegde beperking voor de hoeveelheid koudemiddel in het 
betreffende systeem.

A ≥ 75% open
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Installatie in verblijfsruimtes
Deze classificatie is van toepassing als koudemiddel bevattende systeemonderdelen zich 
 bevinden in een ruimte die wordt begrensd door muren, vloeren, plafonds en waar gedurende 
langere perioden personen in verblijven. Als omringende ruimtes niet van deze verblijfsruimte 
gescheiden zijn door een luchtdichte afdichting, kunnen ze worden beschouwd als integraal 
onderdeel van die verblijfsruimte (bijv. holle ruimtes boven verlaagde plafonds, kruipruimtes, 
kanalen, bewegende scheidingswanden, deuren met ventilatieroosters en ingekorte deuren).
Toegestane openingen omvatten ook  scharnierende deuren, open doorgangen en andere 
permanente openingen die zich uitstrekken tot op de vloer (max.100 mm boven de vloer). 

Opmerking!
De exacte voorwaarden voor het bepalen  van een toegestane opening tussen twee 
 aangrenzende kamers staan vermeld in IEC 60335 Sectie GG.1.4.

NEN-EN378 (deel 1 en 3, ‘Installatieplaats en persoonlijke bescherming’) en IEC60335 deel 
2-40 (‘Bijzondere eisen voor elektrische warmtepompen, luchtbehandelingstoestellen en 
 ontvochtigers’) moet worden nageleefd bij het installeren van airconditioningsystemen en 
warmtepompen in verblijfsruimtes. De vereisten waar aan moet worden voldaan met betrekking 
tot de installatieruimte zijn afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel in het systeem en de 
afmetingen van de ruimte. In het geval de koudemiddel bevattende onderdelen geïnstalleerd 
moeten worden in een verblijfsruimte, gelden de richtlijnen zoals beschreven vanaf pagina 6. 
De hybride technologie in deze klasse beperkt de maximaal mogelijke hoeveelheid koude-
middel tot 31,92 kg (afhankelijk van het aantal Main HBC-controllers).

Max. refrigerant charge quantity

Number of main HBC Controllers Max. refrigerant charge quantity [kg]

1 15.96

2 31.92

Installatie in een afzonderlijke machinekamer
Deze classificatie is van toepassing als koudemiddel bevattende onderdelen zich bevinden  
in een volledig afgesloten ruimte of omsloten deel dat alleen toegankelijk is voor bevoegde 
 personen en wordt gebruikt voor het installeren van onderdelen van het koudwateraggregaat 
of warmtepomp. Een machinekamer kan aanvullende onderdelen bevatten mits de installatie-
vereisten compatible zijn met de veiligheidseisen van het koudwateraggregaat of warmtepomp.

Opmerking!
Als alle koudemiddel bevattende onderdelen zich in de buitenlucht of in een machinekamer 
bevinden, geldt er geen vastgelegde beperking voor de hoeveelheid koudemiddel.

Als een afzonderlijke machinekamer wordt gebruikt, moet deze worden uitgerust conform 
 speciale veiligheidsnormen. De vereisten hiervoor zijn vastgelegd in NEN-EN378-3 (deel 5)  
en worden in deze brochure niet in verder detail besproken.
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De veiligheidszone bepalen  
(voor verblijfsruimtes)

De vereiste veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de installatie van koudemiddel 
 bevattende onderdelen in verblijfsruimtes worden voornamelijk bepaald door de  verhouding 
tussen de hoeveelheid koudemiddel en het volume van de kleinste betreffende ruimte. 
 NEN-EN378 geeft hiervoor diverse grenswaarden die aangeven welke en hoeveel aanvullende 
veiligheidsmaatregelen moeten worden geïmplementeerd.

Let op!
Houd bij het berekenen van het volume rekening met het maximale oppervlak en de 
 maximale hoogte van een ruimte.
+  Hiervoor geldt een maximum oppervlak van 250 m² en een maximale hoogte van 2,2 m, 

zelfs als de afmetingen van de ruimte meer bedragen.

De volgende cijfers staan voor de individuele grenswaarden en veiligheidszones gebaseerd op 
ruimtevolume en vulhoeveelheid koudemiddel in verblijfsruimtes (uitgaande van een plafond-
hoogte van 2,2 m).

Let op!
Houd rekening met de verschillende limieten.
+  Binnen de marge die geen risicobeheer vergt, zijn de grenswaarden afhankelijk van de 

installatiehoogte van de unit.
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Onderstaande tabellen laten zien hoe de corresponderende zone wordt berekend en geeft aan 
welke veiligheidsmaatregelen in deze zone getroffen moeten worden.

Bepalen van veiligheidszone en de vereiste maatregelen

Geen risicobeheer

Zone Limiet Berekening Vereiste veiligheidsmaatregelen 

Geen 
risico
beheer

Koudemiddel hoeveelheid  
≤ 1,8 kg of 
mmax = 2.5 × LFL5/4 × h0 × A1/2

• Max. 11,97 kg

Geen veiligheidsmaatregelen vereist

Risicobeheer

Om in aanmerking te komen voor de diverse opties voor aanvullend risicobeheer moet het systeem voldoen aan de volgende vereisten:
• Het koudwateraggregaat is geïnstalleerd in een klasse II installatieplaats conform NENEN3781 5.3*
•  Uitsluitend gesoldeerde verbindingen zijn toegestaan (uitgezonderd: directe verbinding tussen koudemiddelleiding en BCController/ 

buitenunit) – aanbevolen worden machinaal vervaardigde soldeerkoppelingen te gebruiken.
• Leidingen moeten worden beschermd tegen accidentele schade.
• De deuren van de betreffende verblijfsruimte mogen niet luchtdicht zijn (een kleine kier boven of onder de deur is verplicht).
• Zo nodig moeten maatregelen getroffen worden om het dalende koudemiddel te verdunnen. **

Zone Limiet Berekening Vereiste veiligheidsmaatregelen 

1 QLMV = 0,063 kg/m³ mmax < A × H × QLMV 
•  Max. 15.96 kg (met een Main HBCController)
•  Max. 31.92 kg (met twee Main HBCControllers)

Geen aanvullende veiligheidsmaatregelen vereist.

1 RCL = 0,061 kg/m³ mmax  < A × H × RCL
• Max. 15.96 kg (met een Main HBCController)
• Max. 31.92 kg (met twee Main HBCControllers)

Geen aanvullende veiligheidsmaatregelen vereist.

Let op: deze grenswaarde geldt voor de installatie van koude
middel bevattende onderdelen op de laagste ondergrondse 
verdieping.

2 QLAV = 0,15 kg/m³ mmax < A × H × QLAV
• Max. 15.96 kg (met een Main HBCController)
• Max. 31.92 kg (met twee Main HBCControllers)

Minimaal een van de in hoofdstuk ‘Toegestane veiligheids
maatregelen’ vermelde veiligheidsmaatregelen is vereist.

In geval van installaties op de laagste ondergrondse verdieping 
zijn minimaal twee van de in hoofdstuk ‘Toegestane veiligheids
maatregelen’ vermelde veiligheidsmaatregelen vereist.

3 mmax ≥ A × H × QLAV  
• Max. 15.96 kg (met een Main HBCController)
• Max. 31.92 kg (met twee Main HBCControllers)

Minimaal twee van de in hoofdstuk ‘Toegestane veiligheids
maatregelen’ vermelde veiligheidsmaatregelen zijn vereist.

Installaties op de laagste ondergrondse verdieping zijn niet 
toegestaan.

Legenda:

mmax = totale vulhoeveelheid (vulhoeveelheid vooraf + vulhoeveelheid achteraf)

A = vloeroppervlak (max. 250 m2)

h0 = installatiehoogte (plafondmontage = 2,2 m; wandmontage = 1,8 m; vloermontage = 0,6 m)

H = plafondhoogte (max. 2,2 m)

LFL = ontvlambaarheid van R32 (0,307 kg/m3)

QLMV = quantity limit with minimum ventilation (limiet met minimum ventilatie)

RCL = refrigerant concentration limit (limiet koudemiddelconcentratie)

QLAV = quantity limit with additional ventilation (limiet met additionele ventilatie)

Opmerking!
Wanneer koudemiddel bevattende onderdelen worden geïnstalleerd op een hoogte tot 1,80 m moet een mechanisch circulatie  
systeem worden ingebouwd om stagnatie te voorkomen (ophoping van koudemiddel). De ventilatie moet ofwel permanent werken, 
ofwel  geactiveerd worden door een koudemiddeldetector (conform NENEN3783 deel 9). De minimale luchtdoorvoer is 240 m³/h en  
de luchtsnelheid moet minimaal 7,08 m/s  bedragen. Deze maatregel is niet nodig in een zone zonder risicomanagement.
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Verwijzingen van pagina 8
*  Klasse II installatie conform NENEN3781 5.3: Indien alle compressoren en drukvaten zich in de machineruimte of buiten bevinden, 

gelden de plaatsingseisen voor klasse II installaties. Bedieningsunits, leidingspoelen (inclusief hun verzamel en verdeelcomponenten),  
leidingen en hun kleppen, verbindingen en aansluitingen kunnen daarbij in een verblijfsruimte geplaatst worden. Dit wordt geïllustreerd in 
de bovenstaande afbeelding.

**  Maatregelen om het dalende koudemiddel te verdunnen:

Opmerking!
Deze zijn alleen vereist als de hoeveelheid koudemiddel van het grootste R32systeem in het gebouw, gedeeld door het totale volume  
van de laagste verdieping, hoger is dan de QLMVwaarde.
> Enkel nodig conform NENEN378, niet nodig conform IEC 60335.

  Is ook van toepassing als zich geen koudemiddel bevattende onderdelen op de laagste verdieping bevinden.
+  In dit geval moet een mechanisch ventilatiesysteem worden geïnstalleerd op de laagste  verdieping (max. 0,2 m boven de vloer).
+  Vereiste luchtstroom: Q = 10/RCL [m3/h].
+  De luchtgeleiding moet ofwel naar buiten ofwel naar een grotere ruimte met voldoende  volume worden gevoerd om te waarborgen dat de 

concentratie koudemiddel < QLMV  bedraagt.
+  Zorg voor luchtinlaatopeningen die voldoende groot zijn.
+  De mechanische ventilatie moet ofwel permanent werken, ofwel geactiveerd worden door een geschikte koudemiddeldetector (conform 

NENEN3783 deel 9).

- Collectoren

R32
H2O

Machine-
kamer

- HBC-Controller
- Leidingen
- Ventielen

- Compressor
- Componenten die onder de 
   PED vallen

Verblijfs-
ruimten

Buiten-
installatie

Klasse II installatie conform NEN-EN378-1 5.3
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Toegestane veiligheidsmaatregelen
Dit deel behandelt welke veiligheidsmaatregelen toegestaan zijn voor risicobeheer.

Ventilatie (natuurlijk of mechanisch)

Natuurlijke ventilatie
+  Opening naar een grotere ruimte met voldoende volume om de maximale  concentratie 

 koudemiddel te waarborgen in geval van een lekkage is < 0,0768 kg/m3.
+  Om luchtcirculatie mogelijk te maken zijn er twee openingen nodig naar de naastgelegen 

ruimte.
+  Openingen direct naar buiten zijn niet toegestaan.
+  De openingen moeten permanent zijn en mogen niet worden afgesloten.

Eisen opening laag
+ De totale oppervlakte (Amin) moet minimaal 0,12 m2 bedragen.
+ De minimale hoogte opening is 20 mm.
+  Openingen welke zich boven de 300 mm van de vloer bevinden mogen niet meegerekend 

worden om de minimale oppervlakte te berekenen (Amin).
+  Minimaal 50% van de benodigde oppervlakte (Amin) mag zich niet hoger dan 200 mm  boven 

de vloer bevinden.
+ De onderkant van de opening mag zich niet hoger dan 100 mm boven de vloer bevinden. 

Eisen bovenste opening:
+  De totale oppervlakte van de bovenste opening is minimaal 50% van de onderste  

opening (0,06m²).
+  De onderkant van de opening moet zich op minimaal 1,5m boven de vloer bevinden.
+  De minimale hoogte van de opening is 20mm.

50% of Amin

Amin ,
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Mechanische ventilatie (aanbevolen)
+  Luchtgeleiding ofwel naar buiten ofwel naar een grotere ruimte met voldoende volume om  

de maximale  concentratie koudemiddel  te waarborgen in geval van een lekkage < QLMV.
+  De ventilatie moet ofwel permanent werken, ofwel geactiveerd worden door een koude-

middeldetector (conform NEN-EN378-3 deel 9 en IEC60335 deel GG.11.3).
+  Vereiste luchtstroom(Q): Q = 10/RCL [m³/h]

Let op!
+  Zorg dat de afmetingen van de luchtinlaatopeningen voldoende groot zijn.
+  De luchtuitlaatopening mag zich niet hoger dan 0,2 m boven de vloer bevinden.
+  Zorg voor voldoende afstand tussen openingen voor luchtinlaat en luchtuitlaat  

(vermijd kortsluiting in de luchtcirculatie).

R32

Outdoors

Larger adjacent room < QLMV
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Afsluiters
+  De afsluiters moeten buiten het gebouw of in een ruimte van voldoende volume  

(<RCL/QLMV) gemonteerd worden.
+  De afsluiters moeten geactiveerd worden via een koudemiddeldetector  

(conform NEN-EN378-3 deel 9 en IEC60335 deel GG.12).
+  De afsluiters moeten automatisch sluiten in geval van een stroomstoring.

Opmerking!
Bepaal hoeveel koudemiddel de ruimte kan binnendringen nadat het systeem is uitge-
schakeld. Deze waarde moet minder dan QLMV bedragen en vermeld staan in de 
 installatiedocumenten (zie NEN-EN378 -2 deel 6.4.3.1).
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Alarmeringssysteem
+  Het alarmeringssysteem moet geactiveerd worden via een koudemiddeldetector (L1)  

(conform NEN-EN378-3 deel 9 en IEC60335 deel GG.13).
+  Het alarmeringssysteem moet in elk geval binnen de ruimte een zichtbaar en hoorbaar 

 waarschuwingssignaal geven (bijv. sirenes en knipperende lamp).
+  Een bevoegd persoon (bijv. monteur) moet automatisch worden gewaarschuwd om  

verdere maatregelen te treffen.
+  Voor dit systeem is een onafhankelijke stroomvoorziening vereist (L2).
+  Conform IEC60335 deel GG.13 is een aanvullende waarschuwing vereist op een gemoni-

torde plaats als een van de volgende punten van toepassing is op de betreffende ruimte: 
- De ruimte is ingericht om in te slapen (bijv. hotelkamers) 
- Personen zijn beperkt in hun bewegingen (bijv. ziekenhuizen) 
- Het aantal aanwezige personen is niet gereguleerd 
-  Ruimte is toegankelijk voor personen die niet bekend zijn met de vereiste veiligheids-

maatregelen

L1
L2
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De vulhoeveelheid koude 
middel van het grootste koelcircuit  

is minder dan 1,8 kg.

De vulhoeveelheid 
koudemiddel van het grootste koel

circuit is minder dan mmax.

is de BCcontroller 
geinstalleerd op een hoogte van 

ten minste 1,80m?

In het geval van een lek is de 
maximale hoeveelheid koudemiddel 

minder dan 0,061 kg/m³

De vulhoeveelheid koudemiddel 
van het grootste koelcircuit 

is max. 11,973 kg

In het geval van een lek is de 
maximale hoeveelheid koudemiddel 

minder dan 0,15 kg/m³

NO

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

JA

JA JA

JA

JA

Onderstaand stroomdiagram is uitsluitend van toepassing voor systemen die voldoen aan de vereisten voor ‘Koelaggregaten met verhoogde dichtheid’ (conform 22.125; IEC60335) 
en de eisen voor de toepasselijkheid van ‘Alternatief risicobeheer’ (conform NENEN3781; C.3.1).

Bij het installeren van systemen met een klein vermogen moet  
allereerst worden nagegaan of uitgebreide maatregelen wel  
vereist zijn.

Een systeem voor lucht 
circulatie is geinstalleerd volgens 

de specificaties

INSTALLATIE NIET TOEGESTAAN!

INSTALLATIE NIET TOEGESTAAN!

Is de kamer gesitueerd op 
de keldervloer?

INSTALLATIE OK!
Geen overige maatregelen

<Luchtcirculatie vereisten>
IEC/GG.10.2, EN/deel 3 6.2

<Laagste vloer>
IEC/GG.10.3.1, EN/deel 1 C.3.2.3

<Bepalen van koudemiddel concentratie>
RCL-waarde volgens EN 378 deel 1; tabel C.3

<Bepalen van koudemiddel concentratie>
QLAV-waarde volgens EN 378 deel 1; tabel C.3

INSTALLATIE OK!
Geen overige maatregelen

INSTALLATIE OK!
Geen overige maatregelen

Geen veiligheidsmaatregelingen 
benodigd

Geen veiligheidsmaatregelingen 
benodigd 

Geen veiligheidsmaatregelingen 
benodigd 

JA

NEE

EN 378 Part 1 C.3.2 & GG.10.4 
Zelfs als de kamerinhoud groter is, mag deze 
niet groter zijn dan 250m² (inhoud) en 2,v2m 

(hoogte)
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Stroomdiagram checklist

De totale koude 
middelhoeveelheid van  

het grootste koudemiddelcircuit  
is max. 15,96 kg (met een Main HBC 
Controller) of max. 31,92 kg (bij twee  

Main HBCControllers).
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INSTALLATIE OK!
Geen overige maatregelen

INSTALLATIE OK!

INSTALLATIE OK!

INSTALLATIE OK!

INSTALLATIE OK!

INSTALLATIE OK!

INSTALLATIE OK!

Ventilatie

Ventilatie + stop kleppen

Ventilatie+alarm unit

Ventilatie+ stop kleppen

in het geval van een lek is de 
maximale mogelijke koudevulling concentratie 

minder dan 0,15 kg/m3

Een systeem voor mechanische 
of natuurlijke ventilatie is geinstalleerd 

volgens de voorschriften

Veiligheidsstop kleppen zijn 
geinstalleerd volgens 

de voorschriften

Alarmunit is geinstalleerd 
volgens de voorschriften

In het geval van een lek is de 
maximale mogelijke koudevulling concentratie 

minder dan 0.063 kg/m3

een systeem voor mechanische 
of natuurlijke ventilatie is geinstalleerd 

volgens de voorschriften

Een systeem voor mechanische 
of natuurlijke ventilatie is geinstalleerd 

volgens de voorschriften

Veiligheidsstop kleppen zijn 
geinstalleerd volgens 

de voorschriften

NEE

NEE

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

INSTALLATIE NIET TOEGESTAAN!

INSTALLATIE NIET TOEGESTAAN!

Geen veiligheidsmaatregelingen 
benodigd 

Veiligheidsstop kleppen

Alarm unit

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

<Eisen voor alternatieve voorzorgsmaatregelen>
IEC/GG.11,GG.12,GG.13, EN/deel 3: 6, 8

<Eisen voor alternatieve voorzorgsmaatregelen>
IEC/GG.11,GG.12,GG.13, EN/deel 3: 6, 8

<Bepaling van koudemiddelvulling>
QLAV-waarde volgens EN 378 deel 1; tabel C.3

<Bepaling van koudemiddelhoeveelheid>
QLMV-waarde volgens EN 378 deel 1; tabel C.3

EN 378 Part 1 C.3.2 & GG.10.4 
Zelfs wanneer de kamerinhoud groter is, is de 
maximale mogelijke kamergrootte gelimiteerd 

tot 250 m² (oppervlakte) en 2,2 m (hoogte)

~31 ~180

~4,78

~11,73

1,8
0
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10

15

20
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30

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241 261 281 301 321 341 361 381 401 421 441 461 481 501 521 541

QLMV/RCLQLAV
Zone 1Zone 3 Zone 2

Geen risicobeheer mmax = 2,5 × LFL5/4 × h0 × A1/2

QLAV = 0,15 kg / m3 QLMV = 0,063 kg / m³ 
RCL = 0,061 kg / m³

Ho
ev

ee
lh

ei
d 

[k
g]

kamer inhoud [m³]

Plafond montage h0 = 2,2 m boven de vloer
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Installatievoorbeelden voor units 
welke koudemiddel bevatten

Installatie Main HBC-Controller

Installatie in zone 1 boven 1,8 meter  

Height ≥ 1,8 m

1

Veiligheidsmaatregelen:
+  Geen overige maat-

regelen nodig

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

1 2

Installatie in zone 1 onder 1,8 meter 

Legenda:
1    HBCController
2    Luchtcirculatie
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Veiligheidsmaatregelen:
+  Mechanische ventilatie 

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Alarmeringssysteem 

(geactiveerd via koude-
middeldetector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Afsluitkleppen (geacti-

veerd door koudemiddel-
detector)

Height ≥ 1,8 m

Height ≥ 1,8 m

Height ≥ 1,8 m

1

6

5

1

4

7 8

9

1
3

4

Installatie in zone 2 boven 1,8 meter 

Legenda:
1    HBCController
3    Afsluitkleppen
4    Koudemiddeldetector

5    Luchtinlaat
6    Mechanische ventilatie
7    Alarmeringssysteem (hoorbaar en zichtbaar alarm) 

8      Potentiële overdracht aan bevoegd persoon 
(bijv. techneut)

9    Mogelijke controlelocatie (bijv. ziekenhuis)
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Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Afsluitkleppen (geacti-
veerd door koudemiddel-
detector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Mechanische ventilatie 
(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Alarmeringssysteem 
(geactiveerd via koude-
middeldetector)

Height < 1,8 m

1

2

3

4

1 2

5

6

1 2

8

9

4

7

Installatie in zone 2 onder 1,8 meter 

Legenda:
1   HBCController
2   Luchtcirculatie
3   Afsluitkleppen

4    Koudemiddeldetector
5    Luchtinlaat
6    Mechanische ventilatie

7    Alarmeringssysteem (hoorbaar en zichtbaar alarm)
8     Potentiële overdracht aan bevoegd persoon (bijv. techneut)
9    Mogelijke controlelocatie (bijv. ziekenhuis)
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Veiligheidsmaatregelen:
+  Alarmeringssysteem 

(geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Afsluitkleppen (geacti-
veerd door koudemiddel-
detector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Alarmeringssysteem 

(geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Mechanische ventilatie 
(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Afsluitkleppen (geacti-

veerd door koudemiddel-
detector)

+  Mechanische ventilatie 
(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

Height ≥ 1,8 m

Height ≥ 1,8 m

Height ≥ 1,8 m

1

8

9

3

4

7

1

6

5

8

9

4

7

1

6

5

3

4

Installatie in zone 3 en 2 (op de laagste keldervloer) boven 1,8 meter 

Legenda:
1    HBCController
3    Afsluitkleppen
4    Koudemiddeldetector

5    Luchtinlaat
6    Mechanische ventilatie
7    Alarmeringssysteem (hoorbaar en zichtbaar alarm) 

8      Potentiële overdracht aan bevoegd persoon 
(bijv. techneut)

9    Mogelijke controlelocatie (bijv. ziekenhuis)
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Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Mechanische ventilatie 
(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

+   Alarmeringssysteem 
(geactiveerd via koude-
middeldetector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Alarmeringssysteem 
(geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Afsluitkleppen (geacti-
veerd door koudemiddel-
detector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Alarmeringssysteem 
(geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Afsluitkleppen (geacti-
veerd door koudemiddel-
detector)

Height < 1,8 m

Height < 1,8 m

4
1 2

5

6

8

9

7

7

3

4

1

2

8

9

3

4

1

2

5

6

Installatie in zone 3 of 2 (op de laagste keldervloer) onder 1,8 meter 

Legenda:
1    HBCController
2    Luchtcirculatie
3    Afsluitkleppen

4    Koudemiddeldetector
5    Luchtinlaat
6    Mechanische ventilatie

7    Alarmeringssysteem (hoorbaar en zichtbaar alarm)
8     Potentiële overdracht aan bevoegd persoon (bijv. techneut)
9    Mogelijke controlelocatie (bijv. ziekenhuis)



21CITY MULTI HVRF - VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN R32

Veiligheidsmaatregelen:
+  Geen overige maat-

regelen nodig

Height ≥ 1,8 m

1

Installatie van leidingen

Installatie in zone 1 boven 1,8 meter  

Legenda:
1    HBCController



22 CITY MULTI HVRF - VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN R32

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

Opmerking:
De verticale geleiding van 
koudemiddelleidingen door 
een verblijfsruimte geldt als 
een vloerinstallatie.

Installatie in zone 1 onder 1,8 meter 

Height < 1,8 m

Height < 1,8 m

1

2

1

1

2

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Geen overige maat-

regelen nodig

Legenda:
1    HBCController
2    Luchtcirculatie
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Veiligheidsmaatregelen:
+  Mechanische ventilatie 

(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Alarmeringssysteem 

(geactiveerd via koude-
middeldetector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Afsluitkleppen (geacti-

veerd door koudemiddel-
detector)

Height ≥ 1,8 m

Height ≥ 1,8 m

Height ≥ 1,8 m

1

6

5

1

1

4

7

8

9

3

4

Installatie in zone 2 boven 1,8 meter 

Legenda:
1    HBCController
3    Afsluitkleppen
4    Koudemiddeldetector 

5    Luchtinlaat
6    Mechanische ventilatie
7    Alarmeringssysteem (hoorbaar en zichtbaar alarm) 

8      Potentiële overdracht aan bevoegd persoon 
(bijv. techneut)

9    Mogelijke controlelocatie (bijv. ziekenhuis)



24 CITY MULTI HVRF - VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN R32

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of geacti-
veerd via koudemiddeldetector)

+  Afsluitkleppen (geactiveerd door 
koudemiddeldetector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of geacti-
veerd via koudemiddeldetector)

+  Mechanische ventilatie (perma-
nente werking of geactiveerd via 
koudemiddeldetector)

Opmerking:
De verticale geleiding van koude-
middelleidingen door een verblijfs-
ruimte geldt als een vloerinstallatie.

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of geacti-
veerd via koudemiddeldetector)

+  Alarmeringssysteem (geactiveerd 
via koudemiddeldetector)

Height < 1,8 m

Height < 1,8 m

Height < 1,8 m

8 9

1

2

3

4

1

2

5

6

1

2

4

7

Installatie in zone 2 onder 1,8 meter 

Legenda:
1    HBCController
2    Luchtcirculatie
3    Afsluitkleppen

4    Koudemiddeldetector
5    Luchtinlaat
6    Mechanische ventilatie

7    Alarmeringssysteem (hoorbaar en zichtbaar alarm)
8     Potentiële overdracht aan bevoegd persoon (bijv. techneut)
9    Mogelijke controlelocatie (bijv. ziekenhuis)
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Veiligheidsmaatregelen:
+  Alarmeringssysteem 

(geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Afsluitkleppen (geacti-
veerd door koudemiddel-
detector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Alarmeringssysteem 

(geactiveerd via koude-
middeldetector)

+  Mechanische ventilatie 
(permanente werking of 
geactiveerd via koude-
middeldetector)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Geen overige maat-

regelen nodig

Height ≥ 1,8 m

Height ≥ 1,8 m

Height ≥ 1,8 m

8 9

8 9

1

1

3

4

7

5
7

6

1

Installatie in zone 3 en 2 (op de laagste keldervloer) boven 1,8 meter 

Legenda:
1    HBCController
3    Afsluitkleppen
4    Koudemiddeldetector

5    Luchtinlaat
6    Mechanische ventilatie
7    Alarmeringssysteem (hoorbaar en zichtbaar alarm) 

8     Potentiële overdracht aan bevoegd persoon 
(bijv. techneut)

9    Mogelijke controlelocatie (bijv. ziekenhuis)
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Height < 1,8 m

Height < 1,8 m

Height < 1,8 m

8

9

1

1

1

2

2

4

7

6

6

5

4

5

3

Installatie in zone 3 of 2 (op de laagste keldervloer) onder 1,8 meter 

Legenda:
1    HBCController
2    Luchtcirculatie
3    Afsluitkleppen

4    Koudemiddeldetector
5    Luchtinlaat
6    Mechanische ventilatie

7    Alarmeringssysteem (hoorbaar en zichtbaar alarm)
8     Potentiële overdracht aan bevoegd persoon (bijv. techneut)
9    Mogelijke controlelocatie (bijv. ziekenhuis)

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of geacti-
veerd via koudemiddeldetector)

+  Mechanische ventilatie (perma-
nente werking of geactiveerd via 
koudemiddeldetector)

+  Alarmeringssysteem (geactiveerd 
via koudemiddeldetector)

Opmerking:
De verticale geleiding van koude-
middelleidingen door een verblijfs-
ruimte geldt als een vloerinstallatie.

Veiligheidsmaatregelen:
+  Geen overige maatregelen nodig.

Veiligheidsmaatregelen:
+  Luchtcirculatie  

(permanente werking of geacti-
veerd via koudemiddeldetector)

+  Alarmeringssysteem (geactiveerd 
via koudemiddeldetector)

+  Afsluitkleppen (geacti veerd door 
koudemiddeldetector)

Opmerking:
De verticale geleiding van koude-
middelleidingen door een verblijfs-
ruimte geldt als een vloerinstallatie.
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Alklima B.V. 
Van Hennaertweg 29, 2952 CA Alblasserdam
Postbus 1176, 3350 CD Papendrecht

T   078 615 00 00
E   info@alklima.nl
I   www.alklima.nl
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