
  



 
 
 

De inbegrepen wettelijke F-gaskoppeling bij de split-unit 
airconditioners van Qlima 
Wanneer je een split unit airconditioner aanschaft ben je wettelijk verplicht om de laatste stap van 
de montage, de aansluiting van de koelleidingen, door een gecertificeerde installateur te laten 
uitvoeren. Alleen personen met de juiste certificaten mogen met koudemiddelen werken. Onjuiste 
aansluiting kan namelijk voor lekkages zorgen wat schadelijk is voor het milieu.  
 
Daarom biedt Qlima, in samenwerking met Heijmans, de split unit airconditioners aan met de 
koppeling van de koelleidingen inbegrepen. In die laatste stap van de montage zorgt een 
gecertificeerde monteur van Heijmans voor het correct en veilig aansluiten van de koelleidingen. 
Hiermee verkleinen we de kans op lekkages tot een absoluut minimum. Dit is niet alleen veiliger, 
maar verlengt de levensduur van de airconditioner ook aanzienlijk. Na deze eindmontage ontvang je 
daarom twee extra garantie jaren boven op de standaard twee jaar. Ook doet de monteur een 
volledige systeemtest.  
 
Hoe werkt het  
In de winkel verandert er niks. Daar koop je de airconditioning gewoon zoals je gewend bent. Ook 
thuis verandert er niet veel. Je mag gewoon aan de slag gaan met het monteren van de binnen- en 
buitenunit, en met het plaatsen van de verbinding tussen de units door de muur.  
 
Wanneer je op het punt komt dat de koelleidingen aangesloten moeten worden kun je eenvoudig 
middels de bijgeleverde qr-code eenvoudig een afspraak maken met de monteur van Heijmans. 
Vervolgens komt er een gecertificeerde installateur langs die de installatie controleert en afrondt 
door de koelleidingen te koppelen. Als dit gebeurd is voert deze ook nog een volledige systeemtest, 
inclusief WIFI, uit op de split-unit airconditioner.  
 
Wanneer alles afgerond is maakt de installateur een inbedrijfstellingsrapport op en wordt de 
verlengde garantie geactiveerd. De airconditioner is na de aansluiting van de koelleidingen direct 
klaar voor gebruik.  
 
Checklist; wat moet je thuis doen? 

 

Nadat je de split airconditioner aangeschaft heeft moet je een aantal stappen zelf doorlopen. 

Hierna pas moet deze de monteur van Heijmans inschakelen. Deze stappen zijn:  

 

• De binnen- en buitenunit monteren. 

• Er moet een geaard stopcontact aanwezig zijn binnen twee meter van de binnenunit. 

• Je moet de aankoopbewijzen kunnen tonen. 

• Er moet een vrije en toegankelijke werkplek zijn.  

• Bij een werkhoogte van boven de 1.80m bij de buitenunit dient er een hoogwerker of steiger 

aanwezig te zijn. Een ladder volstaat niet. Zie onderstaande voorbeeld:  

 

 
 

 



 
 

Vervolgens kan je zelf eenvoudig de afspraak inplannen door naar qlima.nl/monteur te gaan of 

door de qr-code te scannen die meegeleverd wordt.   

 

Wanneer blijkt dat je niet aan bovenstaande voorwaarde voldoet op het moment dat de monteur 

van Heijmans aanwezig is zat dit bestempeld worden als een no-show. Bij een no-show wordt er 

€100,- in rekening gebracht. Het recht op de koppeling vervalt hierdoor niet.  

 
 

Wat komt de monteur van Heijmans bij je thuis doen 

 

• Het inplannen van de afspraak met de consument. 

• Het koppelen van de koelleidingen en communicatiekabels. 

• Het uitvoeren van een lektest. 

• Het uitvoeren van een condenswater aflooptest. 

• Het uitvoeren van een algehele systeemtest, inclusief WIFI-verbinding. 

• Het inbedrijfsstelling dossier compleet maken met rapport en foto's van de inbedrijfstelling.  

• Het activeren van de verlengde garantie 
 

Wat komt de monteur van Heijmans niet doen 

 
Let op, de monteur van Heijmans komt jouw split unit airconditioner niet installeren of monteren. Het is 
dus belangrijk dat de montage volledig uitgevoerd is, op het koppelen van de koel- en 
communicatiekabels na, voordat je de afspraak maakt met de monteur. De Heijmans monteur komt dus 
niet voor, onder andere maar niet beperk tot:  
 

• Het monteren van de binnen- en buitenunit. 

• Het boren van de leidinggaten 

• Het leggen van de leidingen 

• Het aanleggen van de leidinggoot 

• Het installeren van een condenswaterpomp 
 
 
Vragen? Kijk dan op qlima.nl/monteur 



 
 

 
 
 


