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Inlaatcombinaties

VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat
verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Daalderop B.V.
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder
“Merken” aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn
BRL-K630/02 “Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen en drukontlastkleppen
voor water”.

Als ook aan
NEN-EN 1488: 2000: "Appendages in gebouwen – Inlaatcombinaties voor gesloten
warmwatertoestellen – Beproevingen en eisen"
Kiwa Nederland B.V.

ing. B. Meekma
directeur

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier
Daalderop B.V.
Lingewei 2
4004 LL TIEL,
Tel: 0344-636500
Fax 0344-620901
www.daalderop.nl
Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:
 kwaliteitssysteem
 product
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Inlaatcombinaties
Productspecificatie
De onderstaande producten behoren tot dit certificaat
type 07.90.64.012
met bijbehorende onderbrekingsinrichting
nominale aansluitwijdte:

DN15

nominale ontlastdruk:

600 kPa

Geluidsklasse:

Unclassified

type 07.90.64.009
met bijbehorende onderbrekingsinrichting
nominale aansluitwijdte:

DN15

nominale ontlastdruk:

800 kPa

Geluidsklasse:

Unclassified

Toepassing en gebruik
Inlaatcombinaties zijn bedoeld om bij, in bedrijf zijnde gesloten warmwatervoorraadtoestellen voor huishoudelijk gebruik, te verhinderen dat, het door
verwarming geëxpandeerde, water terugstroomt in de toevoerleiding. Voorts beschikken zij over een voorziening die voorkomt dat
de druk in het warmwatervoorraadtoestel boven een, vooraf ingestelde, maximum druk komt. Inlaatcombinaties zijn bedoeld voor
drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90 C
Merken
De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk “KIWA”.
Plaats van het merk: op het huis
Verplichte aanduidingen:
-

fabrieksnaam of -merk, op het huis;

-

nominale diameter DN, op het huis;

-

nominale ontlastdruk Pnr in kPa; op het plaatje;

-

indicatie voor stroomrichting, op het huis;

-

markeringen van de verschillende standen van de bedieningsknoppen;

-

fabricagedatum (maand en jaar) of -code, op het huis;

-

geluidsklasse (indien van toepassing), op het huis;

-

type-aanduiding, op het huis.

De uitvoering van merken is als volgt:
 Onuitwisbaar;
 na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering of:
 geleverd is wat is overeengekomen;
 het merk en de wijze van merken juist zijn;
 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 Daalderop B.V.

en zo nodig met:
 Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

