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PED - Skematisk gengivelse af certificeringsforløb. 

Modul D, D1, E, E1, H, og H1 

Procedure for auditering af kvalitetssystem  

Modul D, D1 - Kvalitetssikring af produktionen 

Hvis fabrikanten har valgt at anvende modul D / D1 i forbindelse med verifikation af produktet, kræves det, at fabrikantens kvalitetssystem 
for produktionen, afsluttende inspektion og prøvninger skal godkendes af FORCE Certification A/S. 
 
FORCE Certification A/S skal ved overvågningsaudits verificere: 

− at kvalitetssystemet sikrer, at det trykbærende udstyr er i overensstemmelse med relevante krav i bekendtgørelsen eller med 
produktet beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten (modul B) / EF-konstruktionsafprøvningsattesten (modul B1), 

− at fabrikanten følger det godkendte kvalitetssystem i produktionen, herunder også for afsluttende inspektion og prøvning af 
produkterne.  
−  

Modul E, E1 - Kvalitetssikring af produkterne 

Hvis fabrikanten har valgt at anvende modul E / E1 i forbindelse med verifikation af produktet, kræves det, at fabrikantens kvalitetssystem 
for afsluttende inspektion og prøvninger skal godkendes af FORCE Certification A/S. 

FORCE Certification A/S skal ved overvågningsaudit verificere: 

− at kvalitetssystemet sikrer, at det trykbærende udstyr er i overensstemmelse med relevante krav i bekendtgørelsen eller med 
produktet beskrevet i  EF-typeafprøvningsattesten (modul B),  

− at fabrikanten følger et godkendt kvalitetssystem til inspektion og prøvning af produktet.  
−  

Modul H, H1 – Fuld kvalitetssikring  

Hvis fabrikanten har valgt at anvende modul H / H1 i forbindelse med verifikation af produktet, kræves det, at fabrikantens kvalitetssystem 
for konstruktion, fremstilling samt afsluttende inspektion og prøvninger skal godkendes af FORCE Certification A/S. 

FORCE Certification A/S skal ved overvågningsaudit verificere: 

− At kvalitetssystemet sikrer, at det trykbærende udstyr er i overensstemmelse med relevante krav i bekendtgørelsen  

− at fabrikanten følger et godkendt kvalitetssystem for konstruktion, fremstilling samt afsluttende inspektion og prøvninger. 
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