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Pressmeddelande                                        

Konstantflödesventiler för små flöden från 0,15 L/min för att spara mer vatten och ACS-certifikat för 
dricksvattenapplikationer är höjdpunkter från Bertfelt Teknik på Aquatech!

Bertfelt Teknik, den ledande tillverkaren av konstantflödesventiler, ställer ut för 4: e gången på Aquatech 
Amsterdam. Över 1 000 utställare och 25 000 proffs inom vattenindustrin förväntas besöka Aquatech 
Amsterdam från 5–8 november. Bertfelt Teknik är stolt över att tillkännage lanseringen av ett nytt 
sortiment med konstantflödesventiler med små flöden från 0,15 L/min och att erhållit ACS-certifikat för 
dricksvattenapplikationer.

 ”Aquatech är en viktig plattform för våra kunder inom europeisk vattenindustri. Bertfelt Teknik ställer ut 
sedan 2013 och har sett mässan utvecklas och växa under åren. Vi har tydligt sett ett starkare intresse 
från våra kunder att besöka mässan och lära sig mer om vattenapplikationer. Vi vill hjälpa våra kunder 
att förbättra sina vattenrelaterade processer och därför har vi utvecklat ett antal konstantflödesventiler som 
begränsar flödet till endast 0,15 L/min. ”Sa Agne Bogren, VD för Bertfelt Teknik.

Spara ännu mer vatten med BT-Maric konstantflödesventiler

I många applikationer finns det 
behov av att ha det lägsta möjliga 
flödet. Länge har det lägsta flödet 
varit 0,4 L/min.  
För att hjälpa kunderna att optimera 
sina flöden och att spara vatten har 
Bertfelt Teknik nu lagt till 5 nya 
flöden under 0,4 L/min: 0,15 L/min, 
0,2 L/min, 0,25 L / min, 0,3 L/min 
samt 0,35 L/min. Allt med standard-
noggrannhet för nominellt flöde 
+/- 10% över hela tryckfallsområdet 
1,4-10 Bar.
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ACS: Dricksvattencertifikat

Bertfelt Teknik AB har fått ett nytt certifikat för sina 
konstantflödesventiler: ACS, Attestation de Conformité Sanitaire. 
”Attestation de Conformité Sanitaire” (ACS) är den franska 
certifieringen av dricksvatten som visar lämpligheten för produkter 
som kommer i kontakt med vatten avsedda att användas som 
livsmedel.

Tack vare detta godkännande kan Bertfelt Teknik leverera 
sina högkvalitativa konstantflödesventiler, System Maric för 
applikationer som kräver dricksvattencertifikat, inte bara i 
Frankrike utan också i andra europeiska länder genom principen 
om ömsesidigt erkännande som härrör från förordning (EG) nr 
764/2008.

Ömsesidigt erkännande säkerställer marknadstillträde för produkter som inte omfattas av EU-
harmonisering. Det garanterar att alla produkter som lagligen säljs i ett EU-land kan säljas i ett annat. 
Detta är möjligt även om produkten inte helt uppfyller de tekniska reglerna i det andra landet.

Contact:

Bertfelt Teknik (Nederland) 
Neuwe Paklaan 30 
2597 LD The Hague, the Netherlands

Tel: +31 70 331 92 59
Email: nederland@bertfelt.com. www.bertfelt.nl
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