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Inlaatcombinaties  
 
VERKLARING VAN KIWA 

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

gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Raminex International 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-K630 

"Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen en drukontlastkleppen voor water " d.d. 01-02-2012,   

 

waarvan de eisen uit 

 

NEN-EN 1488: “Appendages in gebouwen - Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen –  

eisen en beproevingsmethoden” 

 

onderdeel maken. 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

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

Onderneming 

Raminex International B.V.  

Landzigt 34 

3454 PE  UTRECHT 

Landzigt 34 

3454 PE  DE MEERN 

Tel. +31 (0)30-2411224 

info@raminex.nl 

www.raminex.nl 

 

 

 

 

 

 

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 

 

2
8

6
/1

8
0
7

1
1

 



 

Productcertificaat K94607/01 
pagina 2 van 3 

 

Inlaatcombinates 

 

PRODUCTSPECIFICATIE 

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat 

 

TBE-IC ,Art. 29.0100 

• Ontlastdruk: 800 kPa; 

• Nominale aansluitmaat: DN15; 

• Aansluiteinden: 15 mm knel x 15 mm knel; 

 

TBE-IVC, Art. 29.0101 

• Ontlastdruk: 800 kPa 

• Nominale aansluitmaat drinkwaterzijde: DN15 

• Aansluitingen drinkwaterzijde: 15 mm knel x 15 mm knel 

• Aansluiteinde expansievatzijde: 15 mm knel 

• Met geïntegreerde en beveiligde cv-vulinrichting zoals bedoeld voor een cv-installatie met een totaal opgesteld nominaal vermogen van gelijk 

of minder dan 45kW en enkel gevuld met drinkwater (zonder additieven). 

• Nominale aansluitmaat cv-zijde: DN20 

• Aansluiteinde cv-zijde: 22 mm knel x 22 mm knel 

 

Geschiktheid voor contact met drinkwater 

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en 

warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant). 

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de: 

• tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor 

geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;  

• specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.  

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare ‘bijlage hygiënische aspecten’ 

bij dit certificaat. 

 

MERKEN 

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

Plaats van het merk: Op het huis of de bedieningsknop van het expansieventiel. 

 

Verplichte aanduidingen: 

• fabrieksnaam of -merk, op het huis; 

• type-aanduiding, op het huis;  

• indicatie voor stroomrichting, op het huis; 

• nominale ontlastdruk in kPa, op het plaatje; 

• nominale maat (DN); 

• stroomrichting; 

• merking van de bedieningsorganen; 

• maand/jaar productie code; 

• geluidsclassificatie. 

 

De uitvoering van merken is als volgt: 

• onuitwisbaar; 

• na montage zichtbaar 

 

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 1 MPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90 ºC. 
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Inlaatcombinates 

 

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:  

• Raminex International 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. 


