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SØKNAD OM BEDRIFTSSERTIFISERING IFØLGE EU FORORDNING 842/2006
MED UNDERFORORDNING 304/2008 (brannslokkere)

Bedrift
Adresse

Postnr./Sted

Kontaktperson

Org.nr.

Telefon

E-post

Følgende opplysninger skal fremgå av (vedlegges) søknaden:
-

Avtale undertegnet av daglig leder (side 2).
Oversikt over sertifiserte personer (side 3).
Oversikt over aktuelt utstyr
Rutiner for kontroll og vedlikehold av utstyr
Beskrivelse av metoder/rutiner
 Tømming – gjenvinning av gass
 Påfylling av gass
 Dokumentert egenkontroll av serviceutstyr

-

Kopi av firmaattest

NB! Det skal opplyses om hvilke avdelinger/enheter søknaden omfatter. Vedlagt
dokumentasjon skal dekke alle enhetene.
Det skrives ut ett felles sertifikat for alle bedriftsenheter med samme
organisasjonsnummer.
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AVTALE
Vi søker om bedriftssertifikat ifølge EU forordning 842/2006 og underforordning 304/2008
og forsikrer/aksepterer at:
-

Vedlagte opplysninger til søknaden er korrekte (se veiledning side 4)

-

Avgiften for utskriving av sertifikat kr. 4000,- vil bli betalt innen forfallsdato.

-

Endringer som påvirker sertifiseringen meldes til Isovator Sertifisering omgående.

-

Sertifikatet kan inndras dersom





det skrives ut på feilaktig grunnlag
endringer i bedriften som berører vilkårene for sertifisering ikke meldes til
Isovator Sertifisering
vilkårene for sertifisering ikke lenger er oppfylt
dersom korrigerende tiltak ikke gjennomføres innen fastsatt frist

Krav om korrigerende tiltak kan kreves av Isovator Sertifisering ved mindre forseelser i
strid med gjeldende regelverk.
Overstående samt korrekthet av øvrige opplysninger i søknaden bekreftes av:
………………………………………………..
Sted og dato
……………………………………………….
Signatur daglig leder

For Isovator Sertifisering
Person oversikt
Firmaattest
Rutiner og utstyr
Underskrifter
Godkjent
Betalt

Isovator AS

_____________________________________________
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Bedrift:_________________________________________________________

Oversikt over sertifisert personell
Navn

Isovator AS

F.dato

Sertifikatnr.

Avdeling
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VEILEDNING
Utstyr for bedriftssertifikat ifølge 304/2008.
 Utstyrsmengden tilpasset bedriftens krav og størrelse
 Alle kontroller av instrument og utstyr skal dokumenteres i vedlikeholdsjournal
 Journalen skal oppbevares hos den sertifiserte bedriften i minst 2 år. Av journalen skal
det fremgå:
- Bedriftens sertifikat nummer
- Instrumentet/utstyrets ID-nummer
- Dato for kontroll
- Brukt referanse med identifikasjon
- Resultat av kontroll
- Hvem som har utført kontrollen


Bedriften skal kunne utføre inngrep, montere og demontere komponenter uten at det
forekommer unødig utslipp av f-gasser. I tillegg skal personalet tilbys en tilstrekkelig
beskyttelse mot personskader. (Bedriften er selv ansvarlig for inngripen i
beholderventil.)

Arbeidsoppgaver
Tømming/
gjenvinning

Utstyr
Vakuum
pumpesystem og
lagringstank

Fylling av
beholder

Fyllepumpe N2
m/
reduksjonsventil

Lekkasjekontroll

Vedlikehold eller
service

Isovator AS

Krav
Kunne tømme et system
med F-gass, uten
unødvendig utslipp til
omgivelsene
Kalibrert manometer
± 1 % kalibrert vekt

Kontroll
Lekkasjekontroll
Sikre beholder

Består av
Pumpe/vakuum
pumpe system

Lekkasjekontroll
Sikre beholder

Lekkasjesøkings
utstyr

Detektere lekkasje av fgass tilsvarende 5 gram
pr. år

Ved behov eller minst en
gang pr. år mot referanse
med tilstrekkelig
nøyaktighet

Pumpe / vakuum
pumpe system
N2 m/kalibrert
manometer og
reduksjonsventil
Kalibrert vekt
Elektronisk
lekkasjesøker

Avlese
beholderens
manometertrykk
Kontrollere
trykkbryter

På beholder

På beholder

Alarm til slokkesentral

Måling av
væskestand eller
vekt
Visuell kontroll

Ultrasonic
væskestandsmåler eller
kalibrert vekt
Trykktest dato
Beholderens
tilstand

Ved behov eller minst en
gang pr. år

Manometer på
beholder

Ved behov eller minst en
gang pr. år

Trykkbryter på
beholder/overvåkings
kurs på slokkesentral
eller
universalinstrument
Ultrasonic
væskestandsmåler
eller kalibrert vekt
Visuell kontroll
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Oversikt over rutiner for sertifisert bedrift ifølge EU 304/2008

Rutine

Henvisning til vedlagt dokument

Lekkasjekontroll (inkl. loggføring)

Tømming av gass

Fylling av gass

Nivåkontroll/Veiing

Visuell kontroll:
- Trykktest dato
- Beholderens tilstand
Kontroll av:
- Utløser
- Trykkbryter
Egenkontroll av utstyr

Liste over sertifiserte firma finnes på vår hjemmeside www.returgass.no
Dersom du ikke ønsker å stå på denne listen kryss her:

Innsendes til:
Isovator Sertifisering
Horgenveien 227
3300 Hokksund
eller på e-post til vibecke.asphaug@returgass.no
Merkes ”Bedriftssertifisering”

Isovator AS

□
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