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CALEFFI Återströmningsskydd typ CAa serie 

573 

Innehavare/Utfärdat för 

Caleffi S.p.A. S.R. 229 
n. 25 – I-28010 FONTANETO D`AGOGNA (NO) Italien. 
VAT nummer: IT04104030962. 
Tel: +39 322 8491, Fax: +39 322 863305.   
E-post: info@caleffi.it, Hemsida: www.caleffi.com. 

Produktbeskrivning 

Caleffi återströmningsskydd kategori 3 enligt EN 1717. Tryckreduceringszon typ CAa enligt standard EN 
14367.  
Arbetstryck max. PN 10 (1000 kPa). Max. temperatur 65°C. 
Serie 573 är för gängad anslutning ½” (DN15), ¾” (DN20). 

Avsedd användning 

Återströmningsskydd för installationer där man har höga krav på hygien och kan användas i en mängd olika 
installationer där man önskar ett säkert återströmningsskydd, t.ex. bryggerier, livsmedelsindustri, vattenverk 
etc. 

Handelsnamn 

CALEFFI serie 573, artikelnummer 573415 och 573515. 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): 

BBR  
Installationer för tappvatten                                               6:62                 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd. 
Återströmning                                                                             6:624 
Utformning                                                                                    6:625               1:a och 4:e stycket 
 

Tillhörande handlingar 

CALEFFI ej kontrollerbart återströmningsskydd med tryckskilda zoner typ CAa 573 series, H0000913.02 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: Ref nr.  202 daterad 2010-03-05 , Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut. 
 



 Typgodkännande med beslut om 
tillverkningskontroll  

 

Typgodkännande SC0934-09 | 2021-10-11                        

 
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering 

  
 Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges I sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat. Sida 2 (2) 

 

Kontroll fortsättning 

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 detta typgodkännande 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 typgodkännande. 

Märkning 

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

Innehavare 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Typgodkännandets nummer 
Storlek 
Max. temperatur 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan 
Kontrollorgan 

Caleffi S.p.A 
573 
nr/datum 
SC0934-09 
DN 15 alt. DN 20 
Tmax 65°C 
 t 
1002 
RISE 
DTI 

Bedömningsunderlag 

Rapport nr. AP-08-003, AC08-531, AP-15-204-C-ADM, AP-171-118-C-CONT, AP-172-202-C-CONT, AP-
181-109-C-CONT, AP-182-212-C-CONT, AP-191-104-C-CONT, AP-192-203-C-CONT, AP-201-120-C-
CONT, AP-202-207-C-CONT och AP-211-105-C-CONT från CSTB.  
Rapport nr. 975239 från DTI. 

Kommentarer 

Återströmningsskydden är provade enligt EN 14367. 
 
Ljudprovningar är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 ljudgrupper; 
Grupp 1 max. 20 dB(A) Lpa vid 0,3 MPa. 
Grupp 2 max. 25 dB(A) Lpa vid 0,3 MPa. 
Grupp 3 oklassad. 
Typ CAa, serie 573 uppfyller kravet för ljudgrupp 1. 
 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
 
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-06-17. 

Giltighet 

Giltigt till och med 2026-10-10 

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta 
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Ronald Green 
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