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Kiwa N.V.  

Certificatie en Keuringen 

Sir W. Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK ZH 

Tel. 070 414 44 00 

Fax 070 414 44 20 

E-mail certif@kiwa.nl 

Internet www.kiwa.nl 

 

Producent   
Conval Nederland B.V., Industrie- en 
Handelsonderneming  
Staarten 2 
5281 PL  BOXTEL 
Postbus 38 
5280 AA  BOXTEL 
Tel. 0411-674725 
Fax 0411-685050 

 

 

 

 

 

Productcertificaat 

Dienstkranen 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 
controles, worden de door 

Conval Nederland B.V., Industrie- en 
Handelsonderneming  
geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien 
zijn van het onder “Merken” aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te 
voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K611 “Dienstkranen voor 
water”. 
 

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

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie en bestaat uit 3 pagina’s 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan 
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Dienstkranen 

 

PRODUCTSPECIFICATIE 

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat 

Uitgevoerd in messing 

¾” – ¾” ook met verlengde spindel en verhoogde wartelmoer 

½” - ¾” 

1” – 1” 

1” – 1¼”  

 

Uitgevoerd in brons 

½” – ¾” 

1” – 1” 

1” – 1¼”  

 

uitgevoerd in ontzinkingsbestendig messing 

¾” – ¾” 

½” – ¾” 

1” – 1” 

1” – 1¼” 
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Dienstkranen 

 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK   

Dienstkranen zijn bedoeld voor de aansluiting van drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van 

ten hoogste 30 °C. 

 

MERKEN   

De producten worden gemerkt met het woordmerk “KIWA” 

 

Plaats van het merk: 

 op het kraanhuis. 

 

Verplichte aanduidingen: 

- fabrieksnaam of –merk; op het kraanhuis; 

- kranen vervaardigd uit ontzinkingsbestendig materiaal met “DR”: op het kraanhuis. 

 

 

De uitvoering van merken is als volgt: 

 onuitwisbaar; 

 na montage zichtbaar. 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER   

1. Inspecteer bij de aflevering: 

1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 

1.2 het merk en wijze van merken juist zijn; 

1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg 

 van transport en dergelijke. 

 

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, 

neem dan contact op met: 

2.1 Conval Nederland B.V., Industrie- en Handelsonderneming  

 te Boxtel. 

 en zo nodig met: 

2.2 Kiwa N.V. 

 

 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de 

verwerkingsrichtlijnen van de producent. 

 

4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa 

internet pagina www.kiwa.nl 

 
 

 


