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In overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 

maart 2011 (the Construction Products Regulation of CPR), is dit certificaat van toepassing op  het 

bouwproduct 

 
Vaste slanghaspel met vormvaste slang 
 
waarbij de scope van bouwproduct(en) is vermeld op pagina 2 van dit certificaat 

In de handel gebracht onder de (merk)naam van 

BGS NV 
en vervaardigd op de productie-installatie 

BGS NV – Bleyveld 10 – 3320  Hoegaarden – België 

 
Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid beschreven in Annex ZA van de norm 

 

EN671-1:2012 
 

onder systeem 1 voor de prestaties zoals aangegeven in dit certificaat worden toegepast en dat de 

productiecontrole in de fabriek die de fabrikant uitvoert, wordt beoordeeld om de prestatiebestendigheid 

van het bouwproduct te waarborgen. 

 

Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op 1 februari 2002 en blijft geldig zolang de geharmoniseerde 

norm, het bouwproduct, de AVCP methodes en de productie voorwaarden in de fabriek niet significant 

worden gewijzigd, tenzij geschorst of ingetrokken door de productcertificatie-instantie. 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

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

Leverancier 

BGS NV 

Bleyveld 10 

3320 Hoegaarden 

België  

Tel. 0032.16 76 08 87 

Fax +0032.16 76 08 90 

e-mail: bgsa@bgs.be 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 

 

Aangewezen instantie Nr. 0620 
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Vaste slanghaspel met vormvaste slang               

 

 

Technische specificatie 

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat 

 

Haspelkasten: 

• KX06 – 105A; 

• KX06 – 105C; 

• KX06 – 105F; 

• KX06 – 105H. 

 

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm: 

• model HAS20BGS 

• model HAS20ZBGS 

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van 20 meter. 

 

De slanghaspels worden voorzien van: 

• straalpijp KX07-034C-00, met een nominale middellijn DN 6, 

• vormvaste slang voorzien van de volgende merken: 

HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA) 

waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van produktie. 

 

De slanghaspels worden geleverd in:handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel, voorzien van Kiwa-keur. 

 

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm: 

• model HAS20C-BGS 

• model HAS20ZC-BGS 

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 455 mm en een slanglengte van 20 meter. 

 

De slanghaspels worden voorzien van: 

• straalpijp KX07-034C-00, met een nominale middellijn DN 6, 

• vormvaste slang voorzien van de volgende merken: 

HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA) 

waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van produktie. 

 

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel. 

 

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 19 mm: 

• model HASBGS20+ 

• model HASBGS20Z+ (zwenkbaar) 

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van 20 meter 

 

• model HASBGS20-455+ 

• model HASBGS20Z-455+ (zwenkbaar) 

Uitgevoerd met een bladmiddellijn van 450 mm en een slanglengte van 20 meter 

 

De slanghaspels worden voorzien van: 

• straalpijp KX07-041B-00, met een nominale middellijn DN 6, 

• vormvaste slang voorzien van de volgende merken: 

HR-EN694:2001 – A – 2 – 19– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA) 

waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van produktie. 

 

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel 
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Vaste slanghaspel met vormvaste slang               

 

 

 

 

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 25 mm: 

• model HAS30BGS 

• model HAS30ZBGS 

uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van 30 meter. 

 

De slanghaspels worden voorzien van: 

• straalpijp KX07-034B-00, met een nominale middellijn DN 8, 

• vormvaste slang voorzien van de volgende merken: 

HR-EN694:2001 – A – 2 – 25– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA) 

waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van produktie. 

 

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel, voorzien van Kiwa-keur. 

 

 

Vaste en zwenkbare slanghaspels met vormvaste slang met een middellijn van 25 mm: 

• model HASBGS30+ 

• model HASBGS30Z+ (zwenkbaar) 

uitgevoerd met een bladmiddellijn van 600 mm en een slanglengte van 30 meter. 

 

De slanghaspels worden voorzien van: 

• straalpijp KX07-041A-00, met een nominale middellijn DN 8, 

• vormvaste slang voorzien van de volgende merken: 

HR-EN694:2001 – A – 2 – 25– 1.2MPA (12bar) XQ 20XX (AQ – KIWA) 

waarbij de laatste 2 getallen staan voor het kwartaal en jaar van produktie. 

 

De slanghaspels worden geleverd in handbediende uitvoering voorzien van een stopkraan met kogel. 

 

 

Toepassing en gebruik 

Vaste slanghaspels met vormvaste slang zijn bedoeld voor brandblusdoeleinden en kunnen worden aangesloten op drinkwaterinstallaties met een 

werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30 C. 

 

 

Merken 

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

Plaats van het merk: 

• aan de voorzijde van het haspelblad, 

• op de slang, 

• op de kogelkraan (indien van toepassing). 

 

Verplichte aanduidingen: 

• handelsnaam en/of –merk, 

• nummer van de Europese Norm 

- EN 671-1 op de haspel, 

- EN 694 op de slang 

• productiejaar, 

• maximale werkdruk, 

• slanglengte en middellijn, 

• nominale middellijn van de doorlaat van de straalpijp (aangebracht op de straalpijp). 

 

De uitvoering van merken is als volgt: 

• Onuitwisbaar; 

• na montage zichtbaar. 
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Vaste slanghaspel met vormvaste slang               

 

 

 

 

 

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:  

• BGS NV 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 

 

 


