Gaskeur

De Nederlandse verwarmingsindustrie is toonaangevend op het gebied van schone, efficiënte en energiezuinige
apparaten. Zo is de HR-technologie een Nederlandse uitvinding die nu algemeen bekend is en in heel Europa wordt
gebruikt.
Om de ontwikkeling en installatie van energiebesparende en efficiënte verwarmingsapparatuur te promoten heeft de voorganger van
de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI) en Kiwa het Gaskeur-label in het leven geroepen.
In de Europese CE-markering komen de basisvereisten aan bod voor veiligheid en energiegebruik van, onder meer,
verwarmingsapparatuur. Het Nederlandse Gaskeur omschrijft belangrijke aanvullende eigenschappen. Fabrikanten van
verwarmingsketels en andere apparatuur kunnen zo laten zien dat ze bereid zijn om verder te gaan dan de wettelijke vereisten.
Gaskeur voldoet aan de nieuwste ideeën over technologie en samenleving. De kwalitatieve informatielabels worden erkend volgens
de hoogste normen door overheden, fabrikanten, installateurs en eindgebruikers
De Gaskeur-certificering wordt uitgegeven voor een bepaald type toestel. Op het keurmerk staat onder meer vermeld of het een HRketel is, of het apparaat geschikt is voor zonnewarmte (NZ) en, als het toestel voor verwarming van water is bedoeld, wat de
comfortwaarde (CW) is.
Daarnaast wordt aanvullend informatie gegeven die aansluit bij de NTA 8800.
Voor verschillende type Gaskeur toestellen zijn er de volgende basislabels:
CV: Centrale Verwarmingstoestellen;
WD: Warmwater Doorstroomtoestellen;
WV: Warmwater Voorraadtoestellen.
Er zijn verschillende Gaskeur-labels voor deze typen toestellen:
CW (Comfort Warmte);
HR (Hoog Rendement);
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NZ (Naverwarmer Zonneboiler).
De beoordelingsrichtlijnen behorend bij deze labels vindt u hiernaast. Ook het aanvraagformulier vindt u hiernaast.
U kunt een offerte of informatie opvragen per telefoon of per e-mail. Uitgangspunt voor een offerte zijn de aangevraagde Gaskeurlabels. Na goedkeuring van de offerte begint het testwerk. Een certificaat zal naar u worden verzonden als alle testwerkzaamheden
met succes zijn uitgevoerd en u een toezichtovereenkomst met Kiwa bent aangegaan.
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