Ny CE-mærkning af branddøre
— værd at vide om prøvning
CE-mærkning af branddøre er først obligatorisk fra og med 1. november 2019. Men hvis din prøvning skal kunne
anvendes til CE-mærkning på et tidspunkt, er der en række ting, du bør tænke på og sørge for allerede inden
prøvningen. I første omgang gælder den som hovedregel for udvendige døre efter EN1435-1 og garagedøre og
industrielle porte efter EN13241. Inderdøre er endnu ikke omfattet af den nye produktstandard.
Det er en god idé at overveje, hvilket certificeringsorgan, I kunne tænke jer at arbejde sammen med og
tage kontakt til dette inden prøvningen. Certificeringsorganet kan f.eks. være DBI-Certification A/S. Det er
certificeringsorganet, der kan foretage den officielle prøveudtagning af de døre, der skal testes. I prøveudtagningen
indgår også en overvågning af kritiske produktionsprocesser. Certificeringsorganet kan informere om, hvad der
er relevant for jer.
•

Hvis prøvningen skal kunne anvendes til CEmærkning, skal certificeringsorganet foretage
en officiel prøveudtagning af de døre, der
skal prøves. Dette gælder både, hvis I
lagerproducerer, og hvis I ordreproducerer.

•

Hvis prøvningen skal indgå som en del af
dokumentationen for en samlet produktfamilie,
så
bør
produktfamilien
identificeres
og
laboratoriet bør tage stilling til, om døren
er repræsentativ for denne familie inden
prøvningen. Det er ofte en fordel at udarbejde
en samlet prøvningsplan for produktfamilien.

•

Det er vigtigt, at hver af de døre, der skal
prøves, er mærket med en unik identifikation.
Det vil sige et serienr./batchnr./ordrenr. eller
lignende evt. koblet med produktionsdato.

•

Sørg for, at de tegninger og beskrivelser I fremsender
til laboratoriet er målsatte og indeholder alle
nødvendige oplysninger om dørens konstruktion
og indgående materialer. Tænk på det sådan, at
en person fra et certificeringsorgan skal kunne
genskabe den dør, der blev prøvet i laboratoriet, ude
i jeres produktion, måske flere år efter prøvningen.

•

Sørg for, at der er tegningsnummer, versionsnummer
og dato på alle jeres tegninger, samt logo og
firmanavn, der viser, at tegningen tilhører jer. Vi
anbefaler, at tegningerne udarbejdes på engelsk.

•

Sørg for, at I har detaljerede informationer fra
jeres underleverandører på alle de materialer, som
I anvender i døren, f.eks. i form af CE-mærkning,
datablade, leverandørfakturaer mv. og sørg for
at gemme denne information sådan, at det kan
kobles til produktionen af den konkrete dør.

•

Sørg for at tjekke, at alle de beslag, som I
ønsker at anvende, er CE-mærkede, og at
alle beslag er deklareret som ”suitable for
use on fire doors” (anvendelige til brug i
branddøre). Sørg for at gemme certifikaterne.

•

Hvis døren skal kunne anvendes sammen
med f.eks. en holdemagnet eller andet udstyr,
der kan fastholde døren i åben stilling, bør
dette udstyr være med ved prøvningen.

•

I bør udarbejde en montagevejledning for døren, der
kan leveres til laboratoriet sammen med tegningerne
inden prøvningen. Montagevejledningen bør være
dateret og mærket med et versionsnummer.
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