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ERKENDE INSTANTIE EG Nr. 0407 

EG-CERTIFICAAT VAN DE IN DE FABRIEK UITGEVOERDE 

PRODUCTIECONTROLE 

0407-CPD-461 (IG-222-2011) NL 

Overeenkomstig Richtlijn 89/106/EEG van 21 december 1988 van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten 
(Richtlijn Bouwproducten of RBP), zoals gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 van de Europese Unie, is 
vastgesteld dat het bouwproduct 

Metalen schoorsteenpijp 

Zoals beschreven op de achterzijde (Bijlage) 

geproduceerd door fabrikant 

ANHUI WARMFIRE Co., Ltd. 
Tushan Avenue, Development of Economie lndustry of Huaiyuan, Anhui Province, P. R. China 

in de fabriek 

Tushan Avenue, Development of Economie lndustry of Huaiyuan, Anhui Province, P. R. China 

door de fabrikant is onderworpen aan het typeonderzoek van het product en aan de productiecontrole in de fabriek, en aan 
steekproefsgewijze controle van de in de fabriek genomen monsters volgens het voorgeschreven controleprogramma, en dat de 
erkende instantie lstituto Giordano S.p.A. de eerste inspectie van de fabriek en van de controleproductie heeft uitgevoerd, en 
permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek uitvoert. 

Dit certificaat bevestigt dat aan alle voorschriften is voldaan betreffende de conformiteitsverklaring en de conformiteit van de 
prestaties beschreven in bijlage ZA van de norm 

EN 1856-1:2009. 
Dit certificaat is voor het eerst afgegeven op 07/07/2011, en blijft geldig zolang de in de technische specificaties beschreven 
voorwaarden of de productievoorwaarden van de fabriek, of in de productiecontrole in de fabriek beschreven voorwaarden niet 
noemenswaardig worden gewijzigd. 
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Revisie N.1 

Dit document is de Nederlondse vertoling van het in het Engels opgestelde EG-certificaat van de in de fabriek uitgevoerde productiecontrole n. 0407-

CPD-461 (IG-222-2011) van 08/02/2012. Datum van de vertaling: 12/03/2012. 

Technisch hoofd RBP 

Dott. Ing. Giuseppe Pe�sanf Adorno
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Algemeen Directeur 

ott. 1 g. Vincenzo lommi 
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NAAM 

BESCHRIJVING 

PRODUCTNAAM 

BIJLAGE BIJ CERTIFICAAT 

0407-CPD-461 (IG-222-2011) NL 
Revisie N. 1 d.d. 08/02/2012 

DS 

Schoorsteenpijp met dubbele met aluminiumsilicaatvezel geïsoleerde wand met een dikte 

van 25 mm, bekleding van roestvrij staal 1.4404 (AISI 316L/2B) (nominale dikte 0,50 mm), 

externe wand van roestvrij staal 1.4301 (AISI 304/BA) (nominale dikte 0,50 mm). 

Zonder dichtingsstrips. 

Nominale interne diameter 150 mm. 

Rookkanaalsysteem product EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50050-G50 
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