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V E R K L A R I NV
GA N K I W A
Met dit, conformhet Kiwa-Reglementvoor ProductcertiÍicatie,
aÍgegevenproductcertificaat
vgrklaartKiwa dat het gerechtvaardigdvertrouwenbestaatdat de door

QRS FacilitairBV
geleverdeproducten,die zijn gespeciÍiceerdin dit certiÍicaaten voorzienvan het onder "Merken"
aangegevenKiwa@-keurmerk,
bij aÍleveringvoldoenaan Kiwa-beoordelingsrichtlijn
BRL-Kl4011/01: "WaterleidingtechnischeVeiligheidsaspèctengevaarlijketoestellen"
waarbijde eisen uit
NEN-EN1717:20OO
"Beschermingtegen verontreinigingvan drinkwaterin
waterinstallatiesen algemeneeisen voor inrichtingenter voorkoming van verontreiniging
door terugstroming"
toegepastwordenom het verontreinigingsrisico
te bepalenen de geschiktebeveiligingseenheid
te kiezen.

Openbaarmakingvan het certificaatis toegestaan.

Kiwa NederlandB.V.
SirWinstonChurchilllaan
273
Poslbus70
2280AB RIJSWIJK
Tel.O7O414 44 OO
Faxo7o41444 20
inÍo@kiwa
nl
www.kiwa.nl

Advies:raadpleegwww.kiwa.nlom na te gaan of dit certificaatgeldigis.
Leverancier
QRSFacilitair
BV
Randmeer
12
5347JWOSS
Tel.041
2-690461
Faxo412-690462
info@qrsÍacility.nl
www.qrsÍacilitair.nl
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Productspecificatie
De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Toegepaste beveiligingseenheid

Pulpmatic Eco

Familie A, type A

P u l p m a t i cU n o

Familie A, type A

Pulpmatic Ultima

Familie A, type A

Vermaler Incomatic

Famile A, type A
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Toepassingen gebruik
Dit certificaatis van toepassingop seriematigvervaardigde"gevaarlijke
toestellen"die bestemdzijn voor aansluitingop
leidingwaterinstallaties.
Van dezegevaarlijketoestellenmoet conformNEN 1006 de wateraansluitlng
zijn voorzienvan een
terugstÍoombeveiligingseenheid
die is aangepastaan de mate van gevaarvan het toestelen de daarinaanwezigestoffen.
De terugstÍoombeveiligingseenheid
moet voorkomendat het water in de leidingwaterinstallatie
wordt verontreinigdals gevolgvan
eventueleterugstromingvan stoffen uit het gevaarlijktoestel,en/of de daaraanbenedenstrooms
nog gekoppeldeapparátuuroÍ
installatie.

Merken
De productenworden gemerktmet de sticker

lrirnra

g e c e r t iifc e e r d

WATERLEIDINGTFCHNÍSCHVEII.IG

Plaatsvan het merk:
. Op de buitenzijdevan het product,nabijde wateraansluiting.
Verplichteaanduidingen:
o Íabrieksnaam
oÍ -merk;
r type aanduiding.
De uitvoeringvan merkenis als volgt:
o onuitwisbaar:
. na montagezichtbaar.

WENKEN
VOORDEAFNEMER
Inspecteer
bijaflevering
oÍ:
o geleverdis wat is overeengekomen;
. het merk en de wijzevan merkenjuist zijn;
o de productengeen zichtbaregebrekenvertonenals gevolgvan transporten dergeliike.
Indienu op grondvan het hiervoorgesteldetot afkeuringovergaat,neem dan contactop met:
. ORS FacilitairBV
en zo nodig met:
. Kiwa NederlandB.V.
Dit certiÍicaatheeÍt uitsluitendbetrekkingop het waterleidingtechnische
deelvan het toestelof de installatie.Kiwa verklaart
hiermeedat de constructievan dit waterleidingtechnische
deel zodanigis uitgevoerd,dat verontreiniging
van oe
drinkwaterinstallatie
wordt voorkomen.Kiwa doet hiermeegeen uitspraakover het ÍunctionerenoÍ dà doelmatigheid
van een onder
dezeverklaringgeleverdproduct
Raadpleeg
voor de juiste wijze van opslag,transporten verwerkingde verwerkingsvoorschriften
van de certiÍicaathouder.

