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Beskrivning
Detta är en sammanställning av beskrivningar för certifikat enligt olika standarder och landskrav gjord av Axel Larsson 
Maskinaffär AB. Vi tar inget ansvar för att alla beskrivningar är helt korrekta, utan detta är ett hjälpmedel för oss och våra 
kunder. Komplett lagstiftning och standarder uppdateras kontinuerligt och är varje köpares ansvar att kontrollera själv.

PED officiell beteckning är PED 2014/68/EU

När din produkt uppfyller kraven har tillverkaren rätt att CE-märka 
produkten vilket är ett tecken om kvalité och säkerhet. CE-märket 
är alltså ett bevis på att den tryckbärande anordningen uppfyller PED 
direktivet. Det är tillverkaren som har ansvaret för att CE-märkningen 
går till på rätt sätt, med detta menas att anordningen är säker under 
den förväntade livslängden. CE-märkningen görs när allt är klart inkl. 
att kontroller/provningar har slutförts.

 

ATEX
Elektrisk och mekanisk utrustning och komponenter som skall använ-
das i explosionsfarlig miljö inom EU måste uppfylla ATEX-direktivet. 
En potentiellt explosiv atmosfär består av luft blandningar av gas, 
ånga, dimma eller damm, vilket kan antändas under vissa driftsförhål-
landen. Organisationer i EU måste följa dessa direktiv för att skydda 
de anställda från explosions risk i områden med explosiv atmosfär. 
Direktivet avser utrustning som användas i explosionsfarlig omgiv-
ning och täcker ett ganska stort utbud av produkter. Dessa produkter 
används t.ex. på offshoreplattformar, i petrokemiska anläggningar, 
gruvor, kvarnar och andra områden där en explosiv atmosfär poten-
tiellt kan förekomma. Den utrustning som är avsedd för användning i 
dessa omgivningar föreskrivs av de tekniska krav som ska tillämpas för 
bedömning innan utrustningen tas ut på den europeiska marknaden. 

ATEX Direktiv.  

ATEX direktivet delas upp i två direktiv; 

 - Direktiv ATEX 2014/34/EU f.d. ATEX 95 (utrustningen).  
 För utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för  
 användning i explosionsfarliga omgivningar.

 - Direktiv ATEX 1999/92/EC  f.d. ATEX 137 (arbetsplatsen).  
 För förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan  
 utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär.

ATEX direktivet ställer också krav på att arbetsgivaren måste klas-
sificera områden där farlig explosiv atmosfär kan uppstå i olika zoner. 
Klassificeringen som ges beror på sannolikheten för att en explosiv 
atmosfär inträffar och dess motståndskraft. Områdena som klassifi-
ceras i zoner måste skyddas från antändningskällor. Utrustning och 
säkerhetssystem som är avsedda att användas i dessa områden skall 
uppfylla kraven i direktivet.

EN 10204
Standarden EN 10204, för metalliska varor, beskriver typer av kon-
trolldokument. Denna Europastandard specificerar de olika typer av 
inspektionsdokument till köparen, i enlighet med kraven i beställning. 
Behandlar leveranser av alla metalliska produkter t.ex. smidesgods, 
gjutgods, oavsett framställningsmetod. Denna standard kan också till-
lämpas på icke-metalliska produkter. Denna standard används tillsam-
mans med produktspecifikationerna som anger de tekniska leverans-
villkoren för produkterna.  
 

Certifikat 3.1
Certifikat 3.1 är ett provningsintyg/inspektions certifikat enligt EN 
10204. Ett 3,1 intyg utfärdas av en myndighet som är oberoende av 
tillverkaren och valideras av en auktoriserad inspektör. Detta är ett 
kontrollintyg som förklarar att de "metalliska produkterna" är i över-
ensstämmelse med kraven i beställningen. För alla metalliska material 
såsom plåt, smide, sömlösa rör, svetsade rör, ... oavsett produktions-
metod.

Dokumentet innehåller ett uttalande om överensstämmelse med 
beställningen, med angivande av resultat från särskild inspektion. Do-
kument validerats av representant från tillverkarens inspektion som är 
oberoende av tillverknings avdelningen. 
 

Certifikat 2.1
Certifikat 2.1 är en försäkran om överensstämmelse med beställ-
ningen enligt EN 10204. Certifikat 2.1  intygar att produkterna är i 
enlighet med beställningen. Men varken provresultat eller kemiska 
analys meddelas.

Dokumentet innehåller ett uttalande om överenstämmelse med 
beställningen. Dokumentet validerats av tillverkaren. 
 

PED
PED står för Pressure Equipment Directive (direktivet om tryckbä-
rande anordningar). PED är ett direktiv som europeiska unionen har 
bestämt skall tillämpas. Direktivet gäller för tryckbärande anordningar 
med ett maximalt tryck mer än 0,5 bar övertryck. Med tryckbärande 
anordningar menas i detta fall tryckkärl, rörledningar, tryckbärande 
tillbehör, säkerhetsanordningar och aggregat.  PED underlättar för 
tillverkare inom EES att handla över gränserna, samt att säkerställa 
en lägsta nivå. Direktivet gäller för anordningar som skall tas i bruk. 
En tillverkare från en icke medlemsstat måste alltså tillämpa PED för 
tryckbärande anordningar som skall installeras i EES, detta även om 
tillverkaren inte är en medlemsstat. Tillverkaren är skyldig att säker-
ställa att anordningen uppfyller kraven enligt PED. Med tillverkaren 
menas den som ansvarar för konstruktion och tillverkning. Underle-
verantörer får användas men det övergripande ansvaret ligger dock 
alltid på tillverkaren. Ibland görs även oberoende teknisk kontroll men 
produktansvaret ligger fortfarande på tillverkaren. 
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SIL
SIL står för Safety Integrity Level och man kan säga att det är ett mått 
på riskreduktion. SIL har i huvudsak utarbetats ifrån standarden IEC 
61508. SIL används för elektriska, elektroniska eller programmerbara 
system. SIL-klassningen utförs genom att man testar systemet både via 
kontroll och pragmatiska tester. En SIL-klassificering utförs på ett helt 
system. Det finns fyra klasser av SIL, fyra riskreduktionsintervall, SIL 
1-4, där SIL 1 innebär lägst riskreduktion och SIL 4 högst riskreduk-
tion. Valet av SIL-klass görs utgående från behovet av riskreduktion i 
den aktuella anläggningen

Anläggningsägaren som ansvarar för att kraven följs, d.v.s. att hela 
kedjan från riskanalys till riskreducerande åtgärder blir genomförd. I 
vissa fall är det ett krav att ett anmält organ kontrollerar verifieringen 
av SIL-klassningen, ett exempel på detta är t.ex. säkerhetsfunktioner 
på en tryckbärande anordning som är besiktningspliktig.

 

JIS
JIS står för Japanese Industrial Standards och är den japanska motsva-
righeten till DIN, SIS etc. JIS specificerar de standarder som används 
för industriell verksamhet i Japan.

 

NACE
NACE international, tidigare National Association of Corrosion 
Engineers, arbetar med standarder och certifiering av korrosions 
förebyggande åtgärder samt kontroll. NACE tillhandahåller och 
publicerar standarder såsom MR0175 och MR0103. Dessa standarder, 
ger vägledning om vilka korrosionsbeständiga legeringar och material 
som bör användas för att förhindra sulfid spänningssprickor i H2S 
miljö. Dessa riktlinjer bestäms från insamlingen av Laboratories data 
samt erfarenhet från fält med avseende på sprickbildnings motstånd av 
metallmaterial i en sur gas miljö(H2S).

 

MR0175
NACE MR0175, också kallad ISO15156, utvecklades för att förebygga 
sulfid spänningssprickor på grund av H2S i produktionssystem för 
olja och gas. MR0175 används som en riktlinje för att välja lämpliga 
material. 

MR0103
MR0103 definierar materialkraven för resistens mot svavelväte 
spänningssprickning (SSC) i sura processmiljöer. Denna standard är 
avsedd att användas av raffinaderier, tillverkare av utrustning, anlägg-
ningsentreprenader och byggentreprenörer. Den är avsedd för huvud 
rörledningar, fartyg och tillhörande raffinaderiutrustning, svetsning och 
allmän konstruktion av raffinaderiet.

 

Cert of origin
Certifikatet visar exportvarans ursprungsland. Det är ett bevis som 
styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Detta 
kan användas till alla länder.

Certificate of origin kan ibland krävas av olika skäl. Tullen kan vilja 
se ett intyg på varornas ursprung på grund av t.ex. handelspolitiska 
eller statistiska skäl. Kunden kan även vilja ha ett Certificate of origin, 
exempelvis om varorna ska exporteras vidare. 

 

Cert of compliance
Certifikat som garanterar att de levererade produkterna överens-
stämmer med beskrivningen. 

 

GOST-TR
Certifikat TR CU (Technical Reglament Conformity Certificate 
TRCU) är ett intyg om godkännande från de tekniska kraven.

TR CU certifieringen är obligatoriskt för de flesta konsumtionsvaror 
och tjänster, utrustning, livsmedel, fordon etc. Utan TR CU-certifiering, 
kommer produkterna aldrig godkännas i unionens tull(Ryssland, Ka-
zakstan, Vitryssland). Certifikatet kan utfärdas för serietillverkningen 
och är då giltigt i fem år. TR CU certifiering kommer ersätta GOST R 
certifiering. Denna allmänna tekniska förordning gäller för säker drift 
och återvinning av maskiner och utrustning. Certifikatet GOST TR 
CU övervakas av Rosstandart (Federal Agency for Technical Regula-
tion and Metrology).

Produkter som uppfyller de tekniska föreskrifter som finns bör präg-
las av ett TR CU tecken (Mark of Conformity). Detta visar tydligt att 
produkten uppfyller kraven.

 

GOST R EX
GOST R EX certifikat krävs för explosionssäkra elektriska apparater. 
Formellt fungerar de som ett vanlig GOST certifikat, utfärdat av ett 
certifieringsorgan ackrediterat av Rosstandart. Skillnaden är att detta 
alltid innehåller en bilaga med en experts beskrivning av explosions-
säkra egenskaper och klassificering av de certifierade varorna. Det 
liknar ATEX-certifikatet.

 

RTN
RTN (Rostekhnadzor) är ett ryskt organ som arbetar med att reglera 
arbetarskydd inom industrin. Godkännandet krävs för varje teknisk 
konstruktion som skall användas vid farliga industrianläggningar. 

RTN ger godkännande att arbeta med farlig utrustning eller tekniska 
anordningar. Detta dokument behövs när utrustningen tas i drift och 
under hela livslängden. Syftet är att intyga att utrustningen är säker att 
använda

RTN Tillstånd krävs för farlig eller teknisk utrustning. Några exempel: 

- Utrustning som används där farliga ämnen tillverkas, används, bear-
betas, förvaras eller transporteras

- Utrustning som skall drivas under tryck ≥ 0,07 MPa

- i vattentemperatur på ≥ 115°C

- Lyftanordning, rulltrappor, linbanor eller hissar 

- Utrustning för gruvdrift, mineralutvinning, eller arbete under jord.
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EN/ISO 23553
ISO 23553-1 anger säkerhetskrav, konstruktions- och prestandakrav 
samt provning av avstängningsanordningar, för flytande bränslen. Den 
täcker bara typprovning. Det gäller för säkerhetsavstängningsanord-
ningar som t.ex.:

- Är utformade som t.ex. automatiska ventiler eller snabbstängnings-
anordningar

- Används i förbränningsanläggningar för att avbryta flödet av flytande 
bränslen 

- Är för användning med eldningsoljor 

- Utgör en del av en anordning som har annan funktion såsom olje-
pumpar, alltså de delar som är nödvändiga för stängningsfunktion. 

- Har ett arbetstryck upp till och med 5 000 kPa, för användning på 
brännare eller apparater som använder flytande bränslen

- Direkt eller indirekt drivs elektriskt eller med mekaniska eller 
hydrauliska medel

 

EN 161 / EN16678
EN 161 specificerar säkerhet, konstruktion och funktionskrav för au-
tomatisk avstängning och reglerventiler med specificerat inloppstryck 
till och med 5 bar för användning med gasbrännare, gasapparater och 
liknande. EN 16678 gäller för ventiler med specificerat inloppstryck 
över 5 bar till och med 63 bar för användning med en eller flera 
gasformiga förbränningsgaser enligt EN 437. Gäller för: 

- Elektriskt drivna ventiler, men inte för yttre elektriska ställverk för 
ställdonet. 

- Ventiler med flödesreglering med yttre elektriska signaler, antingen i 
enskilda steg eller proportionell mot den pålagda signalen. 

Gäller inte för ventiler som är särskilt utformade för att användas i 
transport- och distributionsnäten.
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