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Produktbeskrivning
Viega Smartloop rör i rör system avsett för tappvarmvattencirkulation (VVC).
Typgodkännandet avser det inre rörsystemet för cirkulationsvatten.
Systemet består av anslutnings- och avslutningsdel tillverkade av rödgods med utvändig Ø28mm eller
Ø35mm. Mellan dessa kopplingar monteras ett Viega Smartloop PB (Polybutylene) rör med dimension
12x1mm. Det färdiga systemet monteras inuti varmvattensystem bestående av typodkända Viega
presskopplingar; Profipress, Sanpress, Sanpress Inox eller Raxofix.

Avsedd användning
Systemet är avsett för varmvattencirkulation i tappvattensystem där vattnets kvalitet kan jämställas med
vatten från kommunal anläggning och med hastigheter som ej försorsakar korrosion. Vattentemperaturen får
momentant inte överstiga 95˚C eller kontinuerligt 70˚C. Driftstrycket får inte överstiga 1,0 MPA, systemets
yttre kopplingar ska förläggas inspekterbart.

Handelsnamn
Viega Smartloop

Godkännande
Produkten 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

Mikrobiell tillväxt*
Utformning

6:622
6:625

1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd
1:a och 4:e stycket

*Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerande
tappvarmvattnet inte understiger 50˚C i någon del av installationen.

2020-10-10

System enligt detta typgodkännande förutsätter att följande tyupgodkännande för Viega presskopplingar är
giltiga; 0876/97 Viega Profipress och Profipress XL, 0335/01 Viega Sanpress Inox och Sanpress Inox XL,
0134/05 Viega Sanpress och Sanpress XL och SC0750-10 Viega Raxofix.
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Typgodkännande med beslut om
tillverkningskontroll
Tillhörande handlingar
Monteringsanvisning Viega Smartloop 520129, märkt 01.1/2010.

Kontroll
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 127, Kontrollorgan: DTI
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:
Viega GmbH & Co. KG, 94559 Niederwinkling, Tyskland och Viega GmbH & Co. KG, 99518 Grossheringen,
Tyskland.

Märkning
Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Kopplingar och PB rör märks med: Viega Smartloop samt
dimension. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:
Innehavare/tillverkare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Viega, Ort
Smartloop
datum
SC0113-05
t
1002
RISE
DTI

Bedömningsunderlag
Rapport TZW och K-257242-15 från Hy.
Rapport 1200003218 och 120003826 från MPA NRW. Rapport 743775 från DTI.

Kommentarer
Montering av presskopplingar ska utföras med verktyg rekommenderat av tillverkaren.
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-06-18, med
giltighetstid t.o.m. 2023-06-17.

Giltighetstid
Giltigt till och med 2023-06-17.
Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric
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