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Als koeltechnicus hou je toch meer van repareren en installeren dan van administreren?
Installatiebedrijven die werken met koudemiddelen zijn door
Europese wetgeving verplicht om een koudemiddelenadministratie bij te houden. Deze administratie moet door 1 van
de 5 inspecterende instanties in Nederland (Dekra, Energie
Consult, Kiwa, SGS Intron en Veritas) worden gecontroleerd.
Een goede uitslag van de inspecteur is belangrijk. In het ergste
geval kan een installatiebedrijf zelfs haar F-gassen vergunning
kwijtraken. Twee weken voor zo’n inspectiebezoek krijgt u
hiervan een aankondiging.
Bij veel installateurs levert deze inspectie aardig wat stress op.
Monteurs besteden veel tijd aan het sluitend maken van de
koudemiddelen-administratie. Als je werkt met handgeschreven
bonnen loop je vaak tegen problemen op. Werkbonnen zijn
kwijt, niet goed ingevuld, het handschrift is niet te lezen of is
onleesbaar geworden door de regen.

Wilt u deze stress voorkomen en geen tijd meer verspillen? Ga dan werken met R-flow Online…
Wat is R-flow Online?
Voor de leden van de NVKL hebben we in 1996 software gemaakt voor de
koudemiddelenadministratie. Inmiddels zijn we verzelfstandigd en is onze software
online. De monteur werkt bij de installatie met R-flow Online op zijn tablet, laptop of
smartphone. Alleen toegang tot het internet is nodig.
Voordelen
+ Monteurs hoeven niet meer te wachten op papieren logboeken bij de
klant. QR-code scannen en beginnen maar.
+ R-flow Online heeft alle koeltechnische handelingen. De software is
geschreven op basis van de BRL-100. Dit is de Europese richtlijn waarop de
inspecteurs uw bedrijf controleren. R-flow Online kent alle handelingen bij
onderhoud, storing, aanpassing, nieuwbouw en afbraak. Alles wordt bewaard
met de wettelijke, vereiste gegevens zoals CO2 equivalent, IPCC sector,
lekdetectiesysteem, PED-categorie, drukken en onderhoudsinterval van de
klant.
+ Monteur ziek? Geen probleem. Collega’s kunnen elkaars laatste handeling zien en de klus afmaken.
+ De F-gassen bon wordt digitaal afgetekend door de klant. Hierna is de koudemiddelen-administratie, flessenkaart en het
logboek bijgewerkt. Geen onnodig schrijfwerk en geen tijd meer kwijt om de administratie kloppend te krijgen voor de
controle.
+ Ten allen tijde overzicht van alle flessen met inhoud.
+ Alle gegevens van installaties, klanten, monteurs, werkfoto’s en te kalibreren gereedschap worden online bewaard. Alles met
QR-code. Geen papieren rompslomp meer.
+ Een overzicht van de te onderhouden installaties per maand. Zowel verplichte F-gassen controles als met de klant
afgesproken onderhoudsbeurten.
+ Geen uren meer besteden aan het volgen van wettelijke richtlijnen. Dat doen wij. Bij elke verandering passen we de
software aan.
Kortom: met R-flow Online gaan zowel monteurs als het hoofdkantoor uren sparen…heel veel uren. Het proces wordt
gestroomlijnd en is zeer inzichtelijk.
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Hoofdscherm

Installatie-overzicht

+
Werkbon
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Digitale werkbon
Voor zowel onderhoud als nieuwbouw zijn er werkbonnen. De gele rechthoeken worden door de monteur opengeklapt, daarna verschijnen de
betreffende vragen. Monteurs voeren de waarde(s) in en gaan naar de volgende rechthoek. Elke rechthoek die wordt afgewerkt is daarna wit en
de driehoek met uitroepteken verdwijnt. Nadat de monteur zijn werk heeft gedaan tekent hij zijn werk af en laat de klant ondertekenen. De
werkbon wordt opgeslagen in het digitale werkboek, de handelingen die de koudemiddelenadministratie aangaan staan op de digitale
flessenkaart en in de digitale koudemiddelenadministratie.
Prijzen in 2019
R-flow Online licentie per bedrijfsvestiging met 1 gebruiker
Gebruikerslicentie
Downloaden van digitale installatie- en klantenbestanden

€ 360 per jaar
€ 120 per jaar
€ 70 per uur

Cursus op locatie (ca. 1-2 uur)
Voorrijkosten bij cursus (enkele reis vanaf 2625RB Delft)

€ 70 per uur
€ 2 per kilometer

Heeft u vragen?
Bel me dan op 06-8006 8953, mail me op dio@escape-online.nl
of stuur me een berichtje via mijn LinkedIN-profiel.
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