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1 Inleiding 
 
In dit SAT protocol wordt aangetoond en gedocumenteerd dat de beschreven installatie is gebouwd, 
functioneert en voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de engineering fase. 
Deze SAT is opgedeeld in een Installatie Verificatie (IV) ook wel Pre-functional test genoemd en een 
Operationele Verificatie (OV) ook wel Functional performance test genoemd.  
 
Tijdens de IV wordt aangetoond dat de installatie gebouwd is zoals vastgelegd in de detail engineering en de 
daarbij horende specificaties en procedures. 
 
Tijdens de OV wordt aangetoond dat de luchtbehandelingsinstallatie functioneert en voldoet aan de eisen zoals 
vastgelegd in de functionele en regeltechnische omschrijving van het luchtbehandeling systeem. 
 
 

1.1 Doel 
 
De installatie en/of installatiedelen dienen de gewenste condities, zoals gedefinieerd in de basic engineering te 
realiseren en te onderhouden. 
 
Overzicht vast te stellen grootheden: 

• Luchthoeveelheden 

• Circulatie – voud 

• Ruimte drukken 

• Filterintegriteit (HEPA filters) 

• Temperatuur 

• Relatieve vochtigheid  
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2 Termen en definities 
 
TERMEN 
 
Validatie:  Het verzamelen en beoordelen van gegevens die nodig zijn om aan te tonen dat een 
   werkwijze het bedoelde resultaat oplevert. 
Bedrijfssituaties: 
 As built: De bedrijfssituatie van de ruimte tijdens oplevering; dus ruimtetechnisch gezien  
   operationeel, inclusief meubilair, maar zonder personen en eventuele bedrijfs- 
   apparatuur. 
 In rust:  De bedrijfssituatie van de ruimte met operationele bedrijfsapparatuur maar zonder  
   Personen. Alleen bemonsteraars mogen aanwezig zijn. 
 In bedrijf: De bedrijfssituatie van de ruimte inclusief operationele bedrijfsapparatuur en  
   Met een gedefinieerd aantal personen. 
 Defect:  Niet acceptabel testresultaat waarbij de installatie niet is gebouwd of functioneert 
   zoals in de engineering of het bestek is weergegeven. 
 
AFKORTINGEN 
 
P&ID:   Process and instrumentation diagram 
PCD:   Procedure; de omschrijving van de doelstelling, werkwijze en acceptatiecriteria 
PTC:   Protocol; de vastlegging van de resultaten van de procedure 
IV:   Installatie Verificatie 
OV:   Operationele Verificatie 
PV:   Process Verificatie 
PQ:   Proces Qualification 
SAT:   Site Acceptance Test 
URS:   User Requirement Specification 
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3 Reikwijdte 
 
Dit SAT protocol is van toepassing op het HVAC systeem voor de ruimten liggende tussen stramien ….  en 
stramien ....  van bouwdeel …. 
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4 Commissioning 
 
De commissioning bestaat uit de volgende werkzaamheden: 
IV – Installatie verificatie zoals omschreven in hoofdstuk 4.1 
OV – Operationele verificatie zoals omschreven in hoofdstuk 4.2 
 

4.1 Installatie verificatie 
 
Tijdens de IV wordt gedocumenteerd aangetoond dat de installatie gerealiseerd is zoals vastgelegd in URS en 
detail engineering. Deze stap wordt uitgevoerd na realisatie van de installatie, voor en tijdens de 
inbedrijfstelling. 
De testen en/of procedures worden per onderdeel of procedure in dit SAT protocol genoemd. Elke uitgevoerde 
test en/of controle wordt door de installateur en, indien gewenst, door de opdrachtgever afzonderlijk getekend. 
 
4.1.1 Overzicht IV tijdens de SAT 
 
Als onderstaande controles/testen met goed gevolg zijn doorlopen, kan de checklist per onderdeel afgetekend 
worden. 
 

Omschrijving SAT controles / 
testen (IV) 

Controle/testen met goed gevolg doorlopen 
Naam installateur Opdrachtgever 

Datum Paraaf Datum Paraaf 

Visuele controle aan de hand 
van P&ID en kanalen tekening 
als omschreven in 4.1.1.1 

 
 

   

Controle coderingen en isolatie 
als omschreven in 4.1.1.2 

 
 

   

Afpersen luchtkanalen zoals 
omschreven in 4.1.1.3 

 
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 



 

Naam project 

Renovatie fase ..  

SAT protocol Luchtbehandeling installatie  

Document:  

 

Status: For Approval Commentaar: 

0   7 van 12  

Revisie Datum Opsteller Pagina 

 

4.1.1.1 Visuele controle installatie en codering 
 
Doelstelling: 
Controleren of de installatieonderdelen correct geïnstalleerd en gecodeerd zijn. De visuele inspectie van de 
onderdelen vindt plaats voor inbedrijfstelling. 
 
Acceptatiecriteria: 
De diverse installatieonderdelen dienen op een correcte wijze te zijn geïnstalleerd, gecodeerd en bereikbaar 
voor onderhoud indien van toepassing. 
 
Testprocedure: 
Aan de hand van de P&ID en/of montagetekeningen van de installatie (kopie van master), aangevuld met 
eventuele wijzigingen en/of aanpassingen wordt de installatie geïnspecteerd op compleetheid. Indien tijdens 
inspectie gebreken(defects) worden geconstateerd, worden deze gemarkeerd op tekening en genoteerd op de 
defectlist van dit SAT protocol met een beschrijving van de geconstateerde afwijking. Nadat deze defects 
verholpen zijn worden de betreffende onderdelen opnieuw geïnspecteerd. Aftekening vindt plaats op de P&ID 
en/of montagetekeningen en in de defectlist. 
Als de installatie visueel is gecontroleerd en goedgekeurd, wordt de IV checklist 4.1.1 voor “visuele controle 
aan de hand van P&ID en/of montagetekening”, afgetekend.  
 
Referentiedocumenten: 
Titel Document nummer Versie Datum Locatie 

Procedure en 
protocol visuele 
inspectie 

    

Principe 
luchtbehandeling  

    

     

Luchtkanalen     

Luchtkanalen     

Luchtkanalen     
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4.1.1.2 Leidingcodering en isolatie 
 
Doelstelling: 
Controleren of het leiding- of kanalenwerk van de juiste codering zijn voorzien. De visuele inspectie van de 
codering van de kanalen en leidingen vindt plaats na isolatie van de kanalen en leidingen, na inbedrijfstelling. 
 
Acceptatie criteria: 
Het systeem dient op correcte wijze te zijn voorzien van coderingen en deze dienen overeen te komen met het 
principeschema en, indien van toepassing, luchtkanalen tekening. Luchtkanalen dienen voorzien te zijn van 
mediumaanduidingen op de wijze zoals omschreven in het bestek. 
 
Test procedure: 
Controleer of alle onderdelen volgens P&ID gecodeerd zijn. 
Controleer of alle luchtkanalen / leidingen voorzien zijn van coderingen zoals in de procedure aangegeven 
afstanden.  
Defects worden aangegeven op de P&ID en/of werktekening en worden vermeld in de defectlist van dit SAT 
protocol. Nadat de defects verholpen zijn wordt de controle opnieuw uitgevoerd. Indien alle onderdelen juist zijn 
bevonden wordt dit afgetekend op het protocol en de defectlist. Hierna dient het onderdeel “controle codering” 
in de checklist 4.1.1 te worden afgetekend. 
 
Referentiedocumenten: 
Titel Document nummer Versie Datum Locatie 

Procedure en 
protocol controle 
coderingen en 
isolatie 

    

Principe 
luchtbehandeling 
P01 

    

     

Luchtkanalen     
Luchtkanalen     

Luchtkanalen     

 



 

Naam project 

Renovatie fase ..  

SAT protocol Luchtbehandeling installatie  

Document:  

 

Status: For Approval Commentaar: 

0   9 van 12  

Revisie Datum Opsteller Pagina 

 

 
4.1.1.3 Afpersen kanalen 
 
Doelstelling: 
Controleren of het kanalensysteem voldoende dicht geïnstalleerd is. Hiervoor wordt tijdens de bouwfase op een 
deel van het hoofdkanalensysteem een druktest uitgevoerd, de aftakkingen worden afgeblind. 
 
Acceptatiecriteria: 
De luchtkanalen voldoen aan de …….norm. 
 
Testprocedure: 
Het kanalendeel waarop een druktest wordt uitgevoerd wordt op de tekening gemarkeerd. De uitvoering van de 
druktest van de installatie geschiedt volgens werkinstructie PCD 101. De resultaten van de druktest worden 
vastgelegd in protocol PTC 101. Eventuele defects worden aangegeven op de defectlist van dit SAT protocol 
met een beschrijving van de geconstateerde afwijking. Nadat deze defects verholpen zijn worden de 
betreffende onderdelen opnieuw afgeperst. Aftekening vindt plaats op het protocol en/of montagetekeningen en 
in de defectlist. 
Als de installatie afgeperst is en goedgekeurd, wordt de IV checklist 4.1.1 voor “afpersen luchtkanalen”, 
afgetekend.  
 
Referentiedocumenten: 
Titel Document nummer Versie Datum Locatie 

Procedure en 
protocol afpersen 
luchtkanalen 

    

Luchtkanalen     

Luchtkanalen     

Luchtkanalen     
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4.2 Operationele verificatie 
 
Tijdens de OV wordt gedocumenteerd aangetoond dat de installatie functioneert zoals in FDS en detail 
engineering is vastgelegd. Deze stap vindt plaats na realisatie en tijdens de inbedrijfstelling van de 
verschillende installatieonderdelen. De testen en/of controles worden per onderdeel of procedure in het SAT 
protocol genoemd. Elke uitgevoerde test en/of controle wordt door installateur en, indien gewenst, door de 
opdrachtgever afzonderlijk afgetekend. 
 
4.2.1 Overzicht OV tijdens de SAT 
 
Om het overzicht te bewaren moet, als alle testen in een paragraaf met succes zijn voltooid, het onderdeel in 
de onderstaande tabel worden afgetekend. 
 

Omschrijving SAT controles / 
testen (IV) 

Controle/testen met goed gevolg doorlopen 

Installateur Opdrachtgever 

Datum Paraaf Datum Paraaf 

Luchtzijdig 
inregelen/meten/controleren 
zoals weergegeven in 4.2.1.1 

 
 

   

Meten Filter integriteit zoals 
weergegeven in 4.2.1.1 

 
 

   

Waterzijdig 
inregelen/meten/controleren 
zoals weergegeven in 4.2.1.2 

 
 

   

Functionele test regelinstallatie 
zoals weergegeven in 4.2.1.3 

 
 

   

Functionele test alarmen en 
beveiliging regelinstallatie 
zoals weergegeven in 4.2.1.3 

 
 

   

Functionele test monitoring 
systeem zoals weergegeven in 
4.2.1.3 
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4.2.1.1 Luchtzijdige metingen 
 
Doelstelling: 
Het luchtzijdig inregelen van de installatie. Controle van de gerealiseerde luchthoeveelheden van de installatie 
ten opzichte van de ontwerpwaarden.  
Het meten van de dichtheid van de HEPA filters. 
 
Acceptatiecriteria: 
De luchtzijdige volumestromen dienen overeen te komen met de ontwerp volumestromen zoals omschreven in 
de procedure. 
De HEPA filters dienen een dichtheid te hebben die overeen komt met de ontwerpwaarden zoals omschreven 
in de procedure. 
De luchtsnelheid van het operatieplenum dient overeen te komen met de ontwerpwaarden zoals omschreven in 
de procedure. 
Defects worden genoteerd in de defectlist van dit SAT protocol. Nadat eventuele gebreken verholpen zijn 
worden de testen opnieuw uitgevoerd voor de gefaalde onderdelen. Wanneer alle onderdelen voldoen aan de 
ontwerpwaarden wordt het protocol afgetekend en wordt het betreffende onderdeel als voltooid afgetekend in 
4.2.1. 
 
Testprocedure: 
Controleer ter plaatse of de geïnstalleerde onderdelen van het luchtsysteem voldoen aan de ontwerpwaarden. 
 
Referentie documenten: 
Titel Document nummer Versie Datum Locatie 

Procedure en 
protocol luchtzijdig 
inregelen 

 
  

 

Procedure en 
protocol filter 
integriteittest 
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5  Defect list 
Nr. Omschrijving Paraaf indien 

verholpen 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

 


