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Kogelkranen met geïntegreerde keerklep 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het 

gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Aalberts integrated piping systems B.V.  
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" 

aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K665 "Stopkranen 

met geïntegreerde keerklep" d.d. 01-12-2018.  

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

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

Onderneming 

Aalberts integrated piping systems B.V.  

Oude Amersfoortseweg 99 

1212 AA  HILVERSUM 

Postbus 498 

1200 AL  HILVERSUM 

Tel. 035-6884211 

www.aalberts-ips.com  

 

 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  

bestaat uit initiële en  

periodieke beoordeling  

van: 

• kwaliteitssysteem 

• product 
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http://www.aalberts-ips.com/
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Kogelkranen met geïntegreerde keerklep 
 

 

Productspecificatie 

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat: 

 

Type VSH EA Protect 

Model 050418.5 050419.6 050416.3C 050420.7 050417.4C 

Nominale afmeting DN15 DN20R DN20R DN25 DN25 

Aansluiteinden 
KF15 x KF15 KF22 x KF22 G¾ x G¾ KF28 x KF28 

G1 x G1 

 
 

 
 

Opmerking 

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle ATA aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling 

materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011). Voor de regeling is een 

overgangstermijn van toepassing. Voor het einde van deze overgangstermijn moeten de producten overeenkomstig de regeling worden 

getoetst. 
 

Toepassing en gebruik 

Stopkranen met geïntegreerde keerklep dienen voor het afsluiten van leidingen bestemd voor transport van water in drinkwaterinstallaties 

met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van maximaal 65 C.  

Incidenteel gebruik met een watertemperatuur tot 95°C is mogelijk indien gelimiteerd tot maximaal 1 uur aaneengesloten.  

Gebruik van de kranen in leidingwatersystemen met een continue temperatuur hoger dan 65°C is mogelijk, doch dit heeft invloed op de 

duurzaamheid van onderdelen, alsmede op de temperatuur van het bedieningsorgaan. 

 

De geïntegreerde keerklep is bedoeld als beveiligingsinrichting ter voorkoming van verontreiniging van drinkwaterinstallaties. 

 

Merken 

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk “KIWA” 

Plaats van het merk: op het kraanhuis 

 

Verplichte aanduidingen: 

• fabrieksmerk “VSH”; op het kraanhuis; 

• nominale middellijn: op het kraanhuis; 

• een pijl voor de doorstromingsrichting; 

• overige aanduidingen volgens NEN-EN 13959. 

 

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:  

• Aalberts integrated piping systems 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. 
 

 


