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Henco Industries N.V.
VERKLARING
VAN KIWA
Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 5606 "Kunststof
leidingsystemenvan PE-X bestemdvoor verwarmingsinstallaties:Radiatoraansluitingen"d.d.
199749-75, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigdvertrouwen bestaatdat:
- de door de certificaathoudervervaardigde producten aan de in dit attest-metproductcertificaat vastgelegdetechnischespecificatiesvoldoen, mits zij zijn voorzien van
het KOM@-merk op de wijze zoals aangegevenin dit attest-met-productcertificaat;
- de met de gecertificeerdeproducten samengesteldeVision systeemprestatiesleveren die
in dit attest-met-productcertificaatzijn vastgelegd,mits:
- de vervaardiging van het Vision systeemgeschiedtovereenkomstigde in dit attestmet-productcertificaatvastgelegdeverwerkingsmethoden;
- voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaatomschreven
toepassingsvoorwaarden.
Door Kiwa wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaatgeen controle uitgeoefend
op de productie van de overige onderdelen van het Vision systeem,noch op de vervaardiging
van het Vision systeemzelf.

ing. B. Meekma
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

KinÈ M.V.
Certlflcatleen Keurlngen
Sir W. Churchill-laan273
Postbus70
2280 AB RIJSWJKZH
Tel. O7O414 44 OO
Fax O7O414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Henco Industries N.V.
Toekomstlaan27
22OOHERENTALS
België
Tel. +32 14285660
Fax +32 14218712
www.henco.be
E-mail info@henco-ind.com
geldigis.
Advies:raadpleeg
www.kiwa.nlom na te gaanoÍ dit certificaat
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in toepassing
Periodiekecontrole
is eencolfectiefmerkvan StichtingBouwkwaliteit.
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TECHNISCHE SPECIFICATIE
ONDERWERP
Kunststof leidingsysteemvan Aluminium-PE-Xcomposiet, bestaandeuit buis en kunststof insteekÍitting, conform
beoordelingsrichtlijn
BRL-K536 deel E.
PRODUCTSPECIFICATIE
De in onderstaandetabel aangegevenafmetingen behorentot dit attest-met-productcertiÍicaat,
Diameter x wanddikte

(mm)

76x2
20x2
26x3
Kleur fittingen: wit
Kleur buis: transparant binnen, wit buiten
Merken
De producten worden gemerkt met het KOMOo-merk.
De PE-X/AIbuizen worden minimaalvoorzien van de volgende merken:
o
KOMO (of KOMOo woordmerk) + temperatuurproÍiel/ontwerp(Klasse5 / 6 bar)
o
Íabrieksnaam,handelsnaam systeemnaamlogo of certificaatnummervan het bijbehorendattest(systeemlcertificaat.
o
materiaalidentiÍicatie
: PE-X/Al/buitenlaag;
o
nominalebuitenmiddellijn
en nominalewanddiktein mm;
productiecode.
a
De uitvoeringvan deze merkenis als volgt: duidelijken onuitwisbaarop onderlingeafstandvan maximaal2 m.
De Íittingen worden minimaalvoorzienvan de volgendemerken:
o
Íabrieksnaam,handelsnaam
of logo;
t
nominalebuitenmiddellijn
in mm van de bijbehorende
buis;
productie code
a
De kleinste verpakkingseenheid van de fittingen dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:
o
KOMO (of KOMOowoordmerk);
o
Íabrieksnaam,handelsnaam,systeemnaam,logo oÍ certiÍicaatnummervan het bijbehorendattest(systeemlcertiÍicaat,
overeenkomstigde markeringop de bijbehorendebuis,
o
nominalebuitenmiddellijn
en nominalewanddiktein mm van de bijbehorende
buis;
o
materiaalidentiÍicatieindien de Íitting body van kunststof is vervaardigd.
De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijken duurzaamop iedereÍitting/verpakking.
De mantelbuizenworden voorzienvan de volgendemerken*:
.
KOMO (KOMO@
woordmerkoÍ KO);
o
Íabrieksnaam,handelsnaam,logo, certiÍicaatnummervan de mantelbuisoÍ certificaatnummervan het bijbehorend
attest(systeem)certiÍicaat.
De uitvoeringvan de merkenis als volgt: duidelijken duurzaamop onderlingeafstandenvan ten hoogste2,5 m.

KCI'rouo.
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Maatgêvendvoor de bouw.

Pagina2 van 3

KO M O

t

attest-met-productcertificaat

K43862

Hencovision
systeem
VERWERKING
Algemeen
verstrekken.Op of bij de verpakkingmoet daarnaarverwezenworden. De richtlijnen
De producentmoet installatierichtlijnen
moeten zijn vastgesteld in de Nederlandsetaal en tenminste aanwijzingenbevatten betreÍÍendetransport en opslag,
verwerkingstemperatuur
en het makenvan de verbindingen.
worden veelalzogenaamde"combiketels"toegepast.In deze ketelsis geen dubbele
In individuelewoningverwarmingsinstallaties
aanwezig.Eenlek in de enkelescheidingkan tot gevolg hebbendat er
scheidingtussen drinkwateren verwarmingsmedium
in het verwarmdedrinkwaterterecht komt. In verbandhiermeeis het van belang.voor het geval aan het
verwarmingsmedium
Aspecten(ATA) is
verwarmingsmedium
additievenworden toegevoegd,de eis dat hieraandoor Kiwa een Attest Toxicologische
afgegeven.
De warmte-aÍgiftenaar de vloer is afhankelijkvan de dikte van de aÍwerklaagen de onderlingeaÍstandvan de buizen.De
hiervoormoetenduidelijkin de richtlijnenomschrevenzijn.
randvoorwaarden
PRESTATIES
1 . Het systeemmoet voldoendezuurstoÍdichtzijn.
2. Alle verbindingenzijn lekdichten hebbenvoldoendeklemkrachttegen externeinvloeden.
3. Voor alle onderdelenvan het systeemgeldt dat dezeontworpenmoetenzijn voor een levensduurvan 5O jaar met een
volgensklasse5 uit ISO 1O508 bij een werkdrukvan 6 bar absoluut.
temperatuurprofiel
WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
lnspecteerbij aÍleveringvan de onder "technischespeciÍicatie"vermeldeproductenoÍ:
- geleverdis wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merkenjuist zijn;
- de productengeen zichtbaregebrekenvertonenals gevolgvan transporten dergelijke"
Keur bij afleveringvan de onder "verwerking"vermeldeproductenof dezevoldoenaan de daaringenoemdespeciÍicatie.
Indienu op grond van het hiervoorgesteldetot aÍkeuringovergaat,neem dan contact op met:
- Henco IndustriesN.V.
en zo nodig met:
KiwaN.V.
de onder "verwerking"genoemdebepalingen.
Voer de opslag,het transporten de verwerkinguit overeenkomstig
in acht.
Neem de onder "prestaties"genoemdetoepassingsvoorwaarden
LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*
* Voor de juiste versievan de vermeldenormen wordt verwezennaar het laatstewijzigingsbladbij BRL 5606
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