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APPAREILS SANITAIRES

ACS
ACS: Frans Sanitair 
Conformiteitsattest.  
Alle DELABIE producten 
zijn conform met de 
Franse CPDW richtlijn 
en het gewijzigd Frans 
Besluit van 29 mei 1997, 
en met de omzendbrief 
van het Frans Ministerie 
van Volksgezondheid 
DGS/SD7A2002 n° 571 
van 25 november 2002.

CE keurmerk
voor elektronische 
kranen:  
richtlijnen 2014/30/UE 
en 2014/35/UE.

NF keurmerk:
Franse en Europese norm 
NF EN 816; 
NF EN 817; 
NF EN 1111.

ISO 9001 certificaat: 
2015 door DEKRA.

Andere buitenlandse 
certificaten:  
DELABIE exporteert naar 
meer dan 80 landen.

KEURMERK NF, 
SANITAIRE KRANEN

Op grond van het NF reglement voor sanitaire kranen, 
is het bedrijf bevoegd om het NF keurmerk aan te 
brengen op de hieronder vermelde producten die 
conform zijn met de norm NF EN 817 en NF EN 1111.
Beslissing n°341-M1-17/2 van 24 maart 2017.
Deze beslissing werd uitgesproken op basis van 
de resultaten van interne controles in het bedrijf. 
De resultaten werden bevestigd door tests, zowel 
uitgevoerd in het CSTB- laboratorium als tijdens 
bezoeken aan het bedrijf.
Ze annuleert en vervangt elke eerdere beslissing. 
Het AFNOR (Association Française de Normalisation) 
of het Franse instituut voor normering, verlengt 
minstens één maal per jaar het gebruiksrecht van het 
NF keurmerk en indien nodig wordt het gewijzigd of 
geannuleerd.

THERMOSTATISCHE MENGKRANEN

Aard van  
het product Referenties Akoestische 

klasse Lap Classificatie

Douche H9741 IB 19 E0 Ch2 A2 U3

MECHANISCHE  MENGKRANEN

Aard van  
het product Referenties Akoestische 

klasse Lap Classificatie

Spoeltafel 2210 IA 19 E1 C1 A2 U3

Wastafel 2220/2221 I 13 E00 Ch2 A3 U3

Douche 2239 I 16 E0 C1 A2 U3

Spoeltafel 2510 IA 18 E1 C1 A2 U3

Wastafel 2520/2521 I 13 E00 Ch2 A3 U3

Wastafel- 
Spoeltafel 2522 I 13 E00 Ch2 A3 U3

Douche 2539 IIA 26 E1 C1 A1 U3

Spoeltafel 2564T1 IA 16 E1 C1 A2 U3

Spoeltafel 2565T1 IA 19 E0 C1 A2 U3

HOE HERKENT MEN EEN   
NF PRODUCT?

Om producten met het NF keurmerk te onderscheiden 
van andere producten, in de handel of tijdens  
de installatie, wordt het NF-teken aangebracht op  
de producten zelf.

WAT IS HET NF KEURMERK?

Het NF keurmerk op een product bevestigt dat 
dit conform is met de geldende normen voor 
een dergelijk product en eventueel ook met de 
aanvullende technische voorschriften die door 
de markt gevraagd worden.

De eigenschappen bepaald en gecontroleerd 
door het AFNOR zijn vastgelegd in lasten- boeken 
die certificatieregels worden genoemd. Deze zijn 
uitgewerkt in overleg met fabrikanten, verdelers, 
consumentenorganisaties, laboratoria en overheden.

• SANITAIRE KRANEN 
Het Franse CSTB (Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment) staat in voor het testen van producten  
en het uitvoeren van audits in bedrijven in het 
kader van deze toepassing. De certificatieregels 
betreffende sanitaire kranen dragen het nummer 
077.

OP WELKE PRODUCTEN VINDT 
MEN HET NF KEURMERK?

Het NF keurmerk is terug te vinden op volgende producten:

• SANITAIRE KRANEN 
- Gewone kranen en tweegreepsmengkranen; 
- Mechanische mengkranen; 
- Thermostatische mengkranen; 
- Straalregelaars; 
- Douches voor sanitaire kranen; 
- Uittrekbare sproeiers voor spoeltafel- en  
   wastafelmengkranen; 
- Doucheslangen voor sanitaire kranen; 
- Sproeislangen voor uittrekbare sproeiers  
   voor sanitaire kranen voor systemen met toevoer    
   van water type 1 en 2; 
- Afvoersystemen; 
- Zelfsluitende kranen; 
- Stopkranen gemonteerd:

    - voor een sanitaire kraan; 
    - op een spoelreservoir; 
    - op de toevoer van een wasmachine; 

- Omstellers; 
- Automatische omstellers reeks H type C; 
- Kranen die elektronisch openen en sluiten; 
- Debietbegrenzers; 
- Kranen voor het medisch milieu.
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WAAR STAAT HET NF KEURMERK VOOR? 

Het NF keurmerk is terug te vinden op volgende producten:

• SANITAIRE KRANEN
Het NF keurmerk – SANITAIRE KRANEN certificeren 
dat een product conform is met de certificatieregels NF 077 
goedgekeurd door AFNOR Certification.  
Hierbij wordt de algemene indruk, de corrosiebestendigheid,  
de vervangbaarheid, de duurzaamheid enz. nagegaan.
De reële prestaties van de kranen worden weergegeven 
in classificaties.

> Voor de mechanische mengkranen 
- de kwaliteit van de bekleding;  
- de vervangbaarheid van de kranen; 
- de waterdichtheid voor en na het uitvoeren van testen; 
- de communicatie tussen warm en koud water;  
- debieten aangepast aan het type gebruik; 
- het gebruikscomfort in functie van de gevoeligheid, 
   de betrouwbaarheid en de stabiliteit van de temperatuur; 
- de mechanische performantie; 
- de slijtvastheid van de mobiele onderdelen; 
- de akoestische performantie.

> Voor de thermostatische mengkranen  
- de kwaliteit van de bekleding; 
- de vervangbaarheid van de kranen; 
- de waterdichtheid voor en na het uitvoeren van testen; 
- de communicatie tussen warm en koud water;  
- debieten aangepast aan het type gebruik;  
- het gedrag tijdens regeling; 
- de betrouwbaarheid van de regeling;  
- de gevoeligheid van de regeling; 
- de temperatuurstabiliteit van het gemengd water,  
   in functie van debietschommelingen; 
   drukschommelingen; 
   schommelen van de temperatuur van het warm water;  
- de nauwkeurigheid; 
- de veiligheid: de onderbreking van het koud water  
   en de efficiëntie van de begrenzing; 
- de mechanische performantie; 
- de slijtvastheid van de mobiele onderdelen; 
- de akoestische performantie.

Het klassement ECAU/EChAU voor mechanische mengkranen:
Er zijn 4 basiskenmerken en de letters E.A.U. hebben de volgende betekenis:

- het debiet (E staat voor Ecoulement);
- de akoestiek (A staat voor Acoustique);
- de slijtage (U staat voor Usure);
- de weerstand tegen wisselende drukbelasting op de keramische schijven.

Het kenmerk C of Ch (van comfort, water-en energiebesparing) komt overeen met de specifieke parameters van deze producten  
(afmetingen, operationele kracht en waterbesparingsysteem).
Het kenmerk C verwijst naar huishoudelijke toepassingen terwijl het kenmerk Ch verwijst naar publieke gebouwen (rust- en verzorgingstehuizen, ...).

De eigenschappen van ranking van de kranen worden hieronder vermeld:

voor de mechanische mengkranen voor de thermostatische mengkranen

Debiet 
E

Gemeten 
Q l/min.

onder 3 bar

E00 4 l/min ≤ Q < 6 l/min 4 l/min ≤ Q < 6 l/min

E0 9 l/min ≤ Q < 12 l/min 9 l/min ≤ Q < 12 l/min

E1 12 l/min ≤ Q < 16 l/min 12 l/min ≤ Q < 16 l/min

E2 16 l/min ≤ Q < 20 l/min 16 l/min ≤ Q < 20 l/min

E3 20 l/min ≤ Q < 25,2 l/min 20 l/min ≤ Q < 25l/min
E4 Q < 25,2 l/min Q < 25 l/min

Voor badkranen is de minimum klasse E3

Comfort
C Type

C1 Afmetingen, operationele kracht Afmetingen, operationele kracht

C2 Waterbesparingsysteem Waterbesparingsysteem
C3 Energiebesparingsysteem Energiebesparingsysteem

Comfort
Ch Type

Ch1 Afmetingen Afmetingen
Ch2 Waterbesparingsysteem Waterbesparingsysteem
Ch3 Energiebesparingsysteem Energiebesparingsysteem

Akoestiek
A

Lap
dB (A)

A1 20dB (A).< Lap ≤ 30 dB (A) 20dB (A).< Lap ≤ 30 dB (A)
A2 15dB (A).< Lap ≤ 20 dB (A) 15dB (A).< Lap ≤ 20 dB (A)
A3 Lap ≤ 15 dB (A) Lap ≤ 15 dB (A)

Slijtage
U Aantal cycli U3

Sluitertijd mobiele onderdelen: 175 000 cycli
Draaibare uitloop: 200 000 cycli 
Bad-douche omsteller: 80 000 cycli

Sluitertijd mobiele onderdelen: 500 000 cycli
Thermostatisch binnenwerk: 50 000 cycli
Draaibare uitloop: 200 000 cycli
Bad-douche omsteller: 80 000 cycli
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APPAREILS SANITAIRES
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Franse CPDW richtlijn 
en het gewijzigd Frans 
Besluit van 29 mei 1997, 
en met de omzendbrief 
van het Frans Ministerie 
van Volksgezondheid 
DGS/SD7A2002 n° 571 
van 25 november 2002.
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voor elektronische 
kranen:  
richtlijnen 2014/30/UE 
en 2014/35/UE.

NF keurmerk:
Franse en Europese norm 
NF EN 816; 
NF EN 817; 
NF EN 1111.

ISO 9001 certificaat: 
2015 door DEKRA.

Andere buitenlandse 
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DELABIE exporteert naar 
meer dan 80 landen.

KEURMERK NF, 
SANITAIRE KRANEN

Op grond van het NF reglement voor sanitaire kranen, 
is het bedrijf bevoegd om het NF keurmerk aan te 
brengen op de hieronder vermelde producten die 
conform zijn met de norm NF EN 817 en NF EN 1111.
Beslissing n°341-M1-17/2 van 24 maart 2017.
Deze beslissing werd uitgesproken op basis van 
de resultaten van interne controles in het bedrijf. 
De resultaten werden bevestigd door tests, zowel 
uitgevoerd in het CSTB- laboratorium als tijdens 
bezoeken aan het bedrijf.
Ze annuleert en vervangt elke eerdere beslissing. 
Het AFNOR (Association Française de Normalisation) 
of het Franse instituut voor normering, verlengt 
minstens één maal per jaar het gebruiksrecht van het 
NF keurmerk en indien nodig wordt het gewijzigd of 
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NF PRODUCT?

Om producten met het NF keurmerk te onderscheiden 
van andere producten, in de handel of tijdens  
de installatie, wordt het NF-teken aangebracht op  
de producten zelf.

WAT IS HET NF KEURMERK?

Het NF keurmerk op een product bevestigt dat 
dit conform is met de geldende normen voor 
een dergelijk product en eventueel ook met de 
aanvullende technische voorschriften die door 
de markt gevraagd worden.

De eigenschappen bepaald en gecontroleerd 
door het AFNOR zijn vastgelegd in lasten- boeken 
die certificatieregels worden genoemd. Deze zijn 
uitgewerkt in overleg met fabrikanten, verdelers, 
consumentenorganisaties, laboratoria en overheden.
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Het Franse CSTB (Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment) staat in voor het testen van producten  
en het uitvoeren van audits in bedrijven in het 
kader van deze toepassing. De certificatieregels 
betreffende sanitaire kranen dragen het nummer 
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Het NF keurmerk is terug te vinden op volgende producten:
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- Gewone kranen en tweegreepsmengkranen; 
- Mechanische mengkranen; 
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    - voor een sanitaire kraan; 
    - op een spoelreservoir; 
    - op de toevoer van een wasmachine; 
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- Automatische omstellers reeks H type C; 
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- de akoestische performantie.
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- het debiet (E staat voor Ecoulement);
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- de weerstand tegen wisselende drukbelasting op de keramische schijven.

Het kenmerk C of Ch (van comfort, water-en energiebesparing) komt overeen met de specifieke parameters van deze producten  
(afmetingen, operationele kracht en waterbesparingsysteem).
Het kenmerk C verwijst naar huishoudelijke toepassingen terwijl het kenmerk Ch verwijst naar publieke gebouwen (rust- en verzorgingstehuizen, ...).

De eigenschappen van ranking van de kranen worden hieronder vermeld:

voor de mechanische mengkranen voor de thermostatische mengkranen
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KRANEN MET KEURMERKEN 

Als merkenfabrikant heeft de DELABIE groep een ruim assortiment 
producten conform een variëteit van Europese en Internationale 
normen en keurmerken (DIN-DVGW, NF, WRAS, BELGAQUA en vele 
andere).

DUITSE VEREISTEN EN KEURMERKEN 

Kranen volgens de Trinkwasserverordnung 
(=Duitse richtlijn betreffende drinkbaar water)
Voldoen aan de hoogste normen betreffende de kwaliteit van het 
water is een absolute prioriteit voor DELABIE. Daarom voldoen 
alle kranen aan de geldende normen (zie hieronder). Bovendien 
beantwoorden de gebruikte materialen aan de vereisten van de 
richtlijn betreffende drinkwater  
(TrinkwV 2001, inclusief de aanpassingen van januari 2018).
Alle metalen materialen in contact met drinkwater voldoen aan  
de actuele UBA lijst.

CE markering voor elektronische kranen
Richtlijnen EMV 2014/30/UE en BT 2014/35/UE.

TOEGELATEN GELUIDSKLASSE VOOR KRAANGROEP I 
De onderstaande kranen voldoen aan de vereiste geluidsklasse binnen de kraangroepen I volgens DIN 4109.

Beschrijving Artikel Kraangroep Toelating

Eéngreepsmengkraan SECURITHERM EP BIOCLIP H. 85 28211TEP I P-IX 19601/IO

Eéngreepsmengkraan SECURITHERM EP H. 85 2721TEP I P-IX 19601/IO

Eéngreepsmengkraan SECURITHERM EP H. 85 2521EP I P-IX 19599/IA

Eéngreepsmengkraan SECURITHERM EP H. 85 2521TEP I P-IX 19599/IA

Eéngreepsmengkraan SECURITHERM EP H. 160 2565T1EP I P-IX 19601/IO

Eéngreepsmengkraan BIOCLIP H. 85 28211T I P-IX 19601/IO

Eéngreepsmengkraan H. 85 2721TBEL I P-IX 19601/IO

Eéngreepsmengkraan H. 85 2521BEL I P-IX 19599/IA

Eéngreepsmengkraan H. 85 2521TBEL I P-IX 19599/IA

Eéngreepsmengkraan BIOSAFE voor wastafel H. 95 2621BEL I P-IX 29253/IO

Eéngreepsmengkraan BIOSAFE voor wastafel H. 95 2621EP I P-IX 29253/IO


