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Certifikat nr. 03/00109

Vi har sammen med vores leverandør Wouter Witzel valgt at 
fokusere på de nyeste ordninger indenfor produkter, der er i 
berøring med drikkevandet. Førende EU-lande har fundet, at 
de tidligere ordninger bestemt ikke lever op til nutidens krav 
om afsmitning (kontaminering) og evt. bakteriedannelser fra  
ventiler, rør og armaturer.

Med den nye ordning GODKENDT TIL DRIKKEVAND,  
 

omfattende test og evaluering af internationale  anerkendte 
testinstitutter. 
Dette sikrer, at vi også i fremtiden kan drikke rent og  
ubehandlet vand direkte fra hanen. 

www.armatec.dk · tlf.+45 4696 0000

Ventiler til drikkevand  



Mjølnersvej 4-8
DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 46 96 00 00
www.armatec.dk
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  er  i henhold   nr. 1007  29. juni 2016 

om      i  med  
 

       
ende  i       med   

This  is issued    Order no. 1007  29 June 2016 on 

  on         come 
    The     holder   

  sell     in     
GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:          

03/00109UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 
05-10-2017UDLØBER / EXPIRY DATE:
04-10-2022

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

CVR NR. 42685313Armatec A/S
Mjølnersvej 4-8
2600 Glostrup
DK, Danmark

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

AT2300

BETINGELSER FOR GODKENDELSE:
CONDITIONS OF APPROVAL: 

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF: THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

Web: 

 

Vidste du…
Siden GDV-ordningen blev indført den 1. april 2013 er den tidligere  
VA-ordning blevet udfaset.

Pr. 1. juli 2017 udløb forlængelsen af VA-godkendelserne, hvilket betyder, at  
det pr. 1. juli 2017 udelukkende er lovligt at markedsføre og sælge byggevarer  
i kontakt med drikkevand efter den nye GDV-standard.

Kilde:

 
europæiske producenter, der stadig producerer ventiler af høj kvalitet i Europa.

Vi ser nu et stigende behov for kvalitetsventiler med godkendelser, der  
dokumenterer anvendte materialer, der er i berøring med drikkevandet.

 
mange vandværker overalt i Danmark. 

 
GDV-godkendt ventil beregnet til drikkevand. 

Sammen med vores andre kendte leverandører leverer vi fra eget værksted  
indstillet og justeret ”motor-ventiler”, hvad enten det er for elektriske  
– eller pneumatiske applikationer.
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Spindel bearbejdet i høj kvalitet også iht. ISO-mål

Selvsmørende bronzebøsning med  
sekundær O-ringstætning

Spindel

PFTE-behandlet styrebøsning

Konisk stift sikrer ”anti blow-out” spindel

Strømlinet design

Ægte påvulkaniseret liner – direkte på ventilhuset

”Toroidal” maskinbearbejdet (kanten på klappen er  
bearbejdet således, at klappen har en 2-trins  
tæthedsfunktion)

Vulkaniseret liner sikrer total tæthed  
direkte til ventilhuset

AT2300 GDV-ventilen har med lineren (sædet) vulkaniseret direkte på ventilhuset, designet den mest  
homogene ventil – der performer på højeste niveau på samtlige parametre.

• Har markedets længste levetid
• Høje Kv-værdier
• Laveste drejningsmoment
• 100% tæt ved fuldt vakuum
• 100% tæt ved fuldt delta-P op til 16 bar

Endvidere leveres ventilerne i mange udførsler. 
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På vores værksted udfører vi sammenbygninger af ventiler og aktuatorer, der udover den mekaniske funktion, også bliver testet 

 

Vores serviceteam udfører desuden test,  
reparation og start-up på siten.


