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Elektronisch logboek
voor koelsystemen

» Monitoring en controle van de lekdichtheid
van koel- en klimaatsystemen

» Documenteren van het koudemiddel
gebruik

» Optimalisatie van service en onderhouds
planning

Service Tools



Wat is Kälte Log®?
Kälte Log® is een innovatief systeem voor het detecteren van koudemiddel en het
beheren van onderhoudswerkzaamheden van de koelinstallatie. Tevens registreert
Kälte Log® het gebruik en verbruik van het koudemiddel.
De Europees vereiste normen en voorschriften die voor de gebruiker gelden
worden hierdoor nauwkeurig bijgehouden en uitgevoerd. Kälte Log® is een op
internet gebaseerd systeem. Alle relevante gegevens van de koelinstallatie worden
centraal beheerd op een server. Kälte Log® is een instrument dat de gebruiker een
totaaloplossing biedt voor de registratie van de koelinstallatie zonder hiervoor
dure software aan te hoeven schaffen.
Kälte Log® helpt u bij het bewaken en controleren van de dichtheid van koel- en
klimaatsystemen, documenteren van het koudemiddel gebruik, optimaliseren van
service en onderhouds planning, lekdetectie en het vroegtijdig detecteren van
eventuele fouten in het systeem.

Waarom Kälte Log®?
Conform de Europese verordening EU-VO 842/2006 en EU-VO 1005/2009 en de
nationale wetgeving op het gebied van klimaatbeschermende maatregelen wordt
de omgang met koudemiddelen geregistreerd. De eind gebruiker is zelf verant-
woordelijk voor een compleet logboek. Dit is van toepassing indien er door derden
(gemeentelijke instanties) navraag naar wordt gedaan. Daarom is het van essen-
tieel belang om regelmatig de lekdichtheid te testen, noodzakelijke maatregelen
te nemen voor emissiereductie en efficiency optimalisatie, onderhoudstaken te
verrichten en het documenteren van het koudemiddel gebruik.
Kälte Log® ondersteunt hierin zowel de gebruiker van de koel- en klimaatsyste-
men als de installateur bij deze omvangrijke taken. Wij zorgen er onder andere
voor dat de relevante gegevens beschikbaar zijn in de wettelijk voorgeschreven
periode van 60 maanden. Onderhoud en lekdichtheidstest intervallen worden au-
tomatisch gegenereerd en gecommuniceerd.
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Hoe werkt Kälte Log®?
Kälte Log® mobiel maakt het mogelijk om altijd en overal service
en onderhouds activiteiten van de installatie in te zien. Zodra de
installateur de gegevens van de verrichte werkzaamheden heeft
gedocumenteerd (via mobiele apparatuur bijv., tablet, smartphone
of notebook), zijn deze gegevens ook beschikbaar via het web-
portaal. Door het scannen van de bijgevoegde specifieke QR-code
kan de installateur ter plaatse alle relevante gegevens van het
systeem ophalen en een overzicht krijgen van de eerder verrichte
service werkzaamheden. Om een uniek identificatie systeem te

waarborgen en zo effectief mogelijk te werken is Kälte Log® een
uitermate geschikt programma. Elke installatie beschikt over
een unieke Kälte Log® QR-code die bevestigd wordt op de
installatie. De afdrukbare QR-code etiketten zijn leesbaar met
verscheidene mobiele toestellen die beschikken over een QR
reader. Deze QR reader kunt u kosteloos downloaden op uw
mobiele telefoon.

Hoe kan ik gebruik maken van Kälte Log®?
Het gebruik van het elektronische logboek Kälte Log® is gratis. De gebruiker hoeft
alleen over een internetverbinding en een browser te beschikken. Om gebruik te
kunnen maken van Kälte Log® dient u te beschikken over een installateurs
account. Eenmalig dient u een Kälte Log® licentie aan te schaffen om voor deze
installatie een account aan te leggen. Deze licenties zijn verkrijgbaar in de vorm
van een voucher van minimaal 10 stuks inclusief weerbestendige sticker waarop
de uiteindelijke QR-code geplakt kunnen worden. De QR-code stickers dient u zelf
aan te schaffen. Zie hiervoor de link op de Kälte Log® website. Het formulier om
u als installateur aan te melden kunt u vinden onder „Downloads“ op de website
van Kälte Log®. Indien dit formulier bij ons retour ontvangen is sturen wij u de
definitieve aanmeld gegevens toe.
Binnen het account kan de installateur
zelf medewerkers toevoegen, stand-
plaatsen, installaties en service
afspraken zelf beheren.
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Systeem/beheer van 10 Koelsystemen
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