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Altech Oxy, Flexibel kopplingsledning för 

värmesystem 

Innehavare/Utfärdat för 

Dahl Sverige AB 
Bryggerivägen 9, 16867 Bromma 
Organisationsnummer: 556287-0229 
Tel: 08-583 595 00, E-post: tks@dahl.se  ,  Hemsida: www.dahl.se 

Produktbeskrivning 

Altech Oxy är en flexibel kopplingsledning av PE-RT belagt med en diffusionsspärr och med yttre omflätning 
av rostfritt stål och med fabriksmonterade kopplingar i mässing (CW617N och CW626N). Altech Oxy 
levereras i storlekarna DN19, DN25 och DN32. 
 
Kopplingsledningarna levereras med kopplingar i olika kombinationer av storlekar: 
Utvändig gänga: 3/4”, 1 1/4"och 1”. 
Överfallsmutter (rak och vinklad): 3/4” och 1”. 
Rörände: D15, D22 och D28. 

Avsedd användning 

Kopplingsledningen är avsedda att användas i slutna värme- och kylsystem. Vattentemperaturen får 
momentant inte överstiga 90ºC eller kontinuerligt överstiga 70ºC. Maximalt drifttryck är 1,0 MPa. 

Handelsnamn 

Altech Oxy 

Godkännande 

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

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning Altech anslutningsslangar utgåva 14-326-V12, daterad 2021-04-21. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 039902716, Kontrollorgan: Kiwa. 

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: 
Tillverkningsenhet: 73520000 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs text på varje levererad produkt och 
förpackning och omfattar: 

Produkt märks med: 
Tillverkningsenhet 
Boverkets inregistrerade varumärke 
Dimension 
Max. tryck och temperatur 
 
Förpackning märks med: 
Innehavare 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan 
Kontrollorgan 

 
73520000 
t 
DN XX 
10b, 90° 
 
 
Dahl Sverige AB 
Altech Oxy 
nr/datum 
SC0427-16 
 t 
1002 
RISE 
Kiwa 

Bedömningsunderlag 

Rapporter 21243655_001, 21243652_001, 21243653_001, 21243654_001 och 21243655_001 från TÜV. 
Rapporter QB10593S19/27 och 593 LMH I14/058 från CSTB. 
Rapport 310005179 från MPA NRW. 
Rapport daterad 25-10-2016 från Kiwa. 

Kommentarer 

Godkännandet gäller under förutsättning att kopplingsledning i hela sin längd är belägen i ett och samma rum 
och att kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter. 
 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2021-05-04. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2026-05-03. 

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

Ronald Green  
 


	Altech Oxy, Flexibel kopplingsledning för värmesystem
	Innehavare/Utfärdat för
	Produktbeskrivning
	Avsedd användning
	Handelsnamn
	Godkännande
	Tillhörande handlingar
	Kontroll
	Tillverkningsställe
	Märkning
	Bedömningsunderlag
	Kommentarer
	Giltighetstid


		2021-11-01T09:20:32+0100
	Ronald Green
	I am the author of this document




