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Hencovision systeem

Henco Industries N.V.

VERKLARING VAN KIWA
Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 5606 "Kunststof
leidingsystemen van PE-X bestemd voor verwarmingsinstallaties: Radiatoraansluitingen" d.d.
1997 49-75, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:
- de door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit attest-met-

productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van
het KOM@-merk op de wijze zoals aangegeven in dit attest-met-productcertificaat;

- de met de gecertificeerde producten samengestelde Vision systeem prestaties leveren die
in dit attest-met-productcertificaat zijn vastgelegd, mits:
- de vervaardiging van het Vision systeem geschiedt overeenkomstig de in dit attest-

met-productcertificaat vastgelegde verwerkingsmethoden;
- voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven

toepassingsvoorwaarden.
Door Kiwa wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat geen controle uitgeoefend
op de productie van de overige onderdelen van het Vision systeem, noch op de vervaardiging
van het Vision systeem zelf.

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

Certificaathouder
Henco Industries N.V.
Toekomstlaan 27
22OO HERENTALS
België
Tel. +32 14285660
Fax +32 14218712
www.henco.be
E-mail info@henco-ind.com

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan oÍ dit  cert i f icaat geldig is.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
pÍoduct
prestatie pÍoduct
in toepassing

Periodieke controle

KinÈ M.V.
Certlflcatle en Keurlngen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWJK ZH
Tel. O7O 414 44 OO
Fax O7O 41 4 44 20
www.kiwa.nl

is een colfectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.
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TECHNISCHE SPECIFICATIE

ONDERWERP

Kunststof leidingsysteem van Aluminium-PE-X composiet, bestaande uit buis en kunststof insteekÍitting, conform
beoordel ingsrichtl i jn BRL-K 536 deel E.

PRODUCTSPECIFICATIE

De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen behoren tot 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/AI buizen worden minimaal voorzien van de volgende merken:
o KOMO (of KOMOo woordmerk) + temperatuurproÍiel/ontwerp( Klasse 5 / 6 bar)
o Íabrieksnaam, handelsnaam systeemnaam logo of certificaatnummer van het bijbehorend attest(systeemlcertificaat.
o materiaal identi Í icat ie :  PE-X/Al/buitenlaag;
o nominale buitenmiddell i jn en nominale wanddikte in mm;
a productiecode.

De uitvoering van deze merken is als volgt: duidel i jk en onuitwisbaar op onderl inge afstand van maximaal 2 m.

De Íittingen worden minimaal voorzien van de volgende merken:
o Íabrieksnaam, handelsnaam of logo;
t nominale buitenmiddell i jn in mm van de bi jbehorende buis;
a productie code

De kleinste verpakkingseenheid van de f i t t ingen dient minimaal voorzien te zi jn van de volgende informatie:
o KOMO (of KOMOo woordmerk);
o Íabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam, logo oÍ certiÍicaatnummer van het bijbehorend attest(systeemlcertiÍicaat,

overeenkomstig de markering op de bijbehorende buis,
o nominale buitenmiddell i jn en nominale wanddikte in mm van de bi jbehorende buis;
o materiaal identiÍicatie indien de Íitting body van kunststof is vervaardigd.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijk en duurzaam op iedere Íitting/verpakking.

De mantelbuizen worden voorzien van de volgende merken*:
. KOMO (KOMO@ woordmerk oÍ KO);
o Íabrieksnaam, handelsnaam, logo, certiÍicaatnummer van de mantelbuis oÍ certificaatnummer van het bijbehorend

attest(systeem)certiÍicaat.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidel i jk en duurzaam op onderl inge afstanden van ten hoogste 2,5 m.

KCI'rouo.
iYOi Maatgêvend voor de bouw.
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VERWERKING
Algemeen

De producent moet instal lat ier icht l i jnen verstrekken. Op of bi j  de verpakking moet daarnaar verwezen worden. De r icht l i jnen

moeten zijn vastgesteld in de Nederlandse taal en tenminste aanwijzingen bevatten betreÍÍende transport en opslag,

verwerkingstemperatuur en het maken van de verbindingen.

In individuele woningverwarmingsinstal lat ies worden veelal zogenaamde "combiketels" toegepast. In deze ketels is geen dubbele

scheiding tussen drinkwater en verwarmingsmedium aanwezig. Een lek in de enkele scheiding kan tot gevolg hebben dat er

verwarmingsmedium in het verwarmde drinkwater terecht komt. In verband hiermee is het van belang. voor het geval aan het

verwarmingsmedium addit ieven worden toegevoegd, de eis dat hieraan door Kiwa een Attest Toxicologische Aspecten (ATA) is

afgegeven.

De warmte-aÍgif te naar de vloer is afhankeli jk van de dikte van de aÍwerklaag en de onderl inge aÍstand van de buizen. De

randvoorwaarden hiervoor moeten duidel i jk in de r icht l i jnen omschreven zi jn.

PRESTATIES
1 . Het systeem moet voldoende zuurstoÍdicht zi jn.
2. Al le verbindingen zi jn lekdicht en hebben voldoende klemkracht tegen externe invloeden.
3. Voor al le onderdelen van het systeem geldt dat deze ontworpen moeten zi jn voor een levensduur van 5O jaar met een

temperatuurprofiel volgens klasse 5 uit  ISO 1O508 bi j  een werkdruk van 6 bar absoluut.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

lnspecteer bi j  aÍ levering van de onder "technische speciÍ icat ie" vermelde producten oÍ:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zi jn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergel i jke"

Keur bi j  af levering van de onder "verwerking" vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde speciÍ icat ie.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot aÍkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Henco Industr ies N.V.

en zo nodig met:
-  K iwa N.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit  overeenkomstig de onder "verwerking" genoemde bepalingen.

Neem de onder "prestat ies" genoemde toepassingsvoorwaarden in acht.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 5606

i(Oi" ronno.
iY-Cl tut".tg"uund voor de bouw
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