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Altech kulventiler AL 3635  

Innehavare/Utfärdat för 

Dahl Sverige AB 
Box 11076,161 11 Bromma, Sverige  
Organisationsnummer: 556287-0229 
Tel: 08-583 595 00  
E-post: tks@dahl.se, Hemsida: www.dahl.se  

Produktbeskrivning 

Altech kulventil AL 3635, med fullt genomlopp och hög hals samt avtappningsdon.  
Ventilerna är tillverkade i förkromad mässing och har invändigt gängad anslutning i dimensionerna G10, G15, 
G20, G25, G32, G40 och G50. 

Avsedd användning 

Avstängningsventil för värme och kylsystem där vattnets kvalitet kan jämställas med vatten från kommunal 
anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 
95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C. 

Handelsnamn 

Altech AL 3635, Kulventiler 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 7 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis. 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning Altech Kulventiler, version 2016-101. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 373, Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut. 

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. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Tillverkningsenhet 75150000. 
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Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och 
förpackning. Ventilhandtag märks med Altech och ventilhus märks med dimension.  
Märkning på förpackning omfattar: 

Innehavare  
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsdatum 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan  
Kontrollorgan 

Dahl Sverige AB 
AL 3635  
datum 
SC0596-16 
 t 
1002 
RISE 
DTI 

Bedömningsunderlag 

Rapport 8P03417A från RISE Research Institutes of Sweden AB. 

Kommentarer 

Ventilerna är testade i enlighet med NKB 13, Produktregler för avstängningsventiler. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2023-08-13. 

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

Ingvar Pettersson Marcus Tillman 
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