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Persbericht                                       

Doorstroombegrenzers met een debiet vanaf slechts 0,15 L/min om meer water te besparen en een 
ACS-certificaat voor drinkwatertoepassingen zijn hoogtepunten van Bertfelt Teknik bij Aquatech! 

Bertfelt Teknik, de toonaangevende fabrikant van doorstroombegrenzers is voor de 4e keer exposant bij 
Aquatech Amsterdam 2019. Meer dan 1.000 exposanten en 25.000 professionals uit de waterindustrie 
zullen naar verwachting van 5 tot 8 november aanwezig zijn bij Aquatech Amsterdam. Bertfelt Teknik 
kondigt met trots de lancering aan van een nieuw assortiment doorstroombegrenzers met een constant 
debiet vanaf 0,15 L / min en het behalen van een ACS-certificaat voor drinkwatertoepassingen.

“Aquatech is een belangrijk platform voor onze klanten in de waterindustrie uit heel Europa. Bertfelt Teknik 
exposeert hier sinds 2013 en we hebben in de loop der jaren de beurs zien evolueren en groeien. We 
hebben duidelijk een grotere interesse van onze klanten gezien om de beurs te bezoeken en meer te leren 
over watertoepassingen. We willen onze klanten helpen bij het verbeteren van hun water gerelateerde 
processen en daarom hebben we een reeks doorstroombegrenzers ontwikkeld die het debiet beperkt tot 
slechts 0,15 l / min. ”, aldus de heer Agne Bogren, CEO van Bertfelt Teknik.

Bespaar nog meer water met BT-Maric doorstroombegrenzers

In veel toepassingen is er behoefte 
aan een zo laag mogelijk debiet. 
Voor lang was het laagste debiet 
0,4 L / min. Om klanten te helpen 
hun debiet te optimaliseren en water 
te besparen, heeft Bertfelt Teknik nu 
5 nieuwe debieten onder 0,4 L / min 
toegevoegd: 0,15 L / min, 0,2 L / min, 
0,25 L / min, 0,3 L / min evenals 
0,35 L / min. Allemaal met de 
standaardnauwkeurigheid van het 
nominale debiet +/- 10% over het 
gehele drukvalbereik 1,4-10 Bar.
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Nieuw drinkwatercertificaat ACS

Bertfelt Teknik AB heeft een nieuw certificaat behaald voor zijn 
doorstroombegrenzers: ACS, Attestation de Conformité Sanitaire. 
De ‘Attestation de Conformité Sanitaire’ (ACS) is de Franse 
certificering voor drinkwater die de geschiktheid aantoont van 
producten die in contact komen met water dat bestemd is voor 
menselijke consumptie.

Dankzij deze goedkeuring kan Bertfelt Teknik zijn hoogwaardige 
doorstroombegrenzers, systeem Maric, leveren voor toepassingen 
waarvoor drinkwatercertificaat vereist is, niet alleen in Frankrijk 
maar ook in andere Europese landen via het principe van 
wederzijdse erkenning, dat voortvloeit uit Verordening (EG) nr. 
764/2008.

Wederzijdse erkenning zorgt voor markttoegang voor producten die niet onder EU-harmonisatie vallen. 
Het garandeert dat elk product dat legaal in het ene EU-land wordt verkocht, in een ander kan worden 
verkocht. Dit is mogelijk, zelfs als het product niet volledig voldoet aan de technische regels van het 
andere land.
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Bertfelt Teknik (Nederland) 
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