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Smartflow 125 och Smartflow 250 

Innehavare/Utfärdat för 

Watasoftana BV 
Dumolinlaan 1, Box 13, Kortrijk, BE-8500, BELGIEN 
Organisation nummer/VAT nummer: BE0743662178 
E-post:  info@watasoftana.com ,  Hemsida: www.watasoftana.com 

Produktbeskrivning 

Smartflow 125 och Smartrflow 250 är filterbehållare med tillhörande utrustning för vattenrening tillverkat av 
material som är lämpliga i kontakt med dricksvatten. Utrustningen levereras med flexibla anslutningsslangar 
med anslutning G 3/8”. 

Avsedd användning 

Smartflow 125 och Smartflow 250 är avsedda att användas i  i kallvatteninstallationer med högsta drifttryck 
1MPa.  

Handelsnamn 

Smartflow 125, Smartflow 250 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  

 
Installationer för tappvatten* 6:62 1:a meningen och 2:a stycket 
  samt allmänt råd 
Utformning  6:625 1:a och 4:e stycket 
 
* Typgodkännandet omfattar inte produktens funktion. Lämpligheten och effektiviteten för 
vattenreningsmedia har inte utvärderats och ingår inte i detta typgodkännande. 

Tillhörande handlingar 

- 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-21-0076, Kontrollorgan: RISE 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 
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Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Fabriksbeteckning Watasoftana 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad 
produkt och omfattar: 

Innehavare  
Fabriksbeteckning 
Produktens typbeteckning 
 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan och kontrollorgan 

Watasoftana BV 
Watasoftana 
Smartflow 125 eller 
Smartflow 250 
nr/datum 
C900037 
t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapport 392-2020-00500801, 392-2020-00500802, 392-2020-00500803, 392-2020-00500804,  
392-2021-00158101 och 392-2021-00158102 från Eurofins Product Testing A/S. 
Certifikat daterad 2018-12-20 från OFI Technologie & Innovation GmbH. 
Certifikat K-259399-15-Ko, K-291309-17, K-327127-20, KA 0417/16, 327168e-20-SI/Krü, och K-327127-
20-Bs/sg från Hy,Hygiene -Institut des Ruhrgebiets. 
Certifikat KA 0417/16 och MO 235/16 från TZW, Technologiezentrum Wasser. 
Certifikat DW-0304CQ0134 från DVGW. 
Rapport 121-25879.0001 från FORCE Technology. 

Kommentarer 

- 
 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2026-06-03. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Ronald Green  
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