CE-mærkning af branddøre - FAQ
yy Hvad er omfattet?
Den nye produktstandard EN16034 trådte i kraft 1. november 2016. I første omgang gælder den som hovedregel
for udvendige døre efter EN14351-1, garagedøre og industrielle porte efter EN13241. Inderdøre er endnu ikke
omfattet af den nye produktstandard.
yy Hvor længe kan vi vente med at komme i gang?
Efter 1. november 2019 skal branddøre være CE-mærkede. Såfremt I ønsker at CE-mærke jeres døre, skal I
forinden have dem testet efter standard EN1634-1 (røgdøre efter EN1634-3). Derudover skal I have godkendt
jeres fabriks produktionskontrolsystem (Factory Production Control, forkortet FPC), af DBI Certification A/S,
som derefter kan udstede EC-certifikater, der kan danne baggrund for jeres CE-mærkning. Jeres FPC-system skal
stå klar til den indledende inspektion af fabrikationsanlægget (initial inspection), hvor alle de produkter, som
I ønsker at få certificeret samt jeres implementering af jeres FPC gennemgås. En godkendt initial inspection er
en forudsætning for, at I kan få certifikat på jeres produkter, så tidshorisonten er til dels jeres valg. Den er ikke
afhængig af 1. november 2016, hvorfra der tidligst kan CE-mærkes.
yy Hvornår udgår de gamle danske klasser?
De gamle danske klasser udgår efter 1. november 2019.
yy Hvad sker der, hvis vi ikke er klar inden overgangsperioden udløber?
Når overgangsperioden udløber 1. november 2019, er det ikke lovligt at bringe ikke-CE-mærkede branddøre på
markedet.
yy Hvad med prøvninger, der allerede er lavet?
Det vil naturligvis være muligt at genbruge tidligere tests, der er foretaget efter standard EN1634-1 eller EN16343. Det er det, der kaldes historiske data. DBI Certification er dog nødt til at vurdere de enkelte testrapporter
i samarbejde med testlaboratoriet, så vi sikrer, at de opfylder kravene til EN16034. Vi kan derfor ikke være
sikre på, at alle testrapporter efter EN1634-1 og EN1634-3 kan genanvendes. Prøvninger efter gamle nationale
standarder kan ikke anvendes til CE-mærkning.
yy Skal man også CE-mærke sine døre, hvis man udeklukkende vil sælge dem i Danmark?
Alle døre med deklareret brandmodstandsevne kan CE-mærkes efter 1. november 2016 og skal være CE-mærket
efter
1. november 2019. Dette gælder også, selvom de ikke eksporteres og kun sælges på det danske marked.
yy Hvad med det norske marked, de er jo ikke med i EU, så hvad gælder der?
Norge har tilsluttet sig den europæiske standard, og branddøre skal derfor CE-mærkes på lige fod med det øvrige
EU.
yy Hvad gør man med specialfremstillede døre, der ikke kan dækkes af prøvning/EXAP, og som konstrueres til et
konkret byggeprojekt (f.eks. store skydeporte)?
Se ”Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 305/2011” artikel 5.
yy Hvordan hænger det sammen, når man importerer døre fra en anden producent og sælger dem videre under
eget navn?
Der er principielt to muligheder:
1.
Enten har I en egenkontrol i jeres egen virksomhed, hvor I selv CE-mærker dørene. Dette indebærer
		
kontrol af jeres egen fabriks produktionskontrol (FPC) af DBI Certification A/S.
2.
Producenten har et hovedcertifikat på døren udstedt af DBI Certification A/S, og I kan så få en
		
aftale om et parallelcertifikat. Fordelen ved dette er, at det kun er producenten, der har fabrikkens
		
egen produktionskontrol (FPC).
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yy Hvordan håndteres det, når dørplader produceres et sted og karme et andet sted inden for samme
virksomhed?
Dette håndteres i fabrikkens egen produktionskontrol (FPC) og vurderes i samråd med DBI Certification A/S.
yy Hvordan håndteres det, når dørplader produceres et sted og karme et andet sted af to forskellige
virksomheder?
Dette håndteres i fabrikkens egen produktionskontrol (FPC) og vurderes i samråd med DBI Certification A/S.
yy Vi producerer på licens efter specifikationer fra et andet firma. Er det så os eller dem, der har ansvaret for CEmærkningen?
Det er altid producenten, der har ansvaret for CE-mærkning. I EN 16034 går det under betegnelsen ”Cascading” i
afsnit 6.2.4. Såfremt der anvendes cascading, er producenten den, der bringer produktet på markedet.
yy Er der hjælp at hente for et lille firma?
DBI Certification A/S tager gerne et møde, hvor vi kan vejlede jer i, hvordan man så enkelt og effektivt som muligt
kan komme i mål med EN16034. I rigtig mange tilfælde vil der endda være mulighed for sammen med DBI at få
etableret et innovationsprojekt omkring nogle af de nødvendige tiltag og herigennem sikre sig værdifuld viden
og medfinansiering på en og samme tid.
yy Hvorfor skal der være entydig identifikationskode af produkttypen på dørene?
Den entydige identifikationskode (nummer, navn eller lignende) skal hjælpe med til at kunne identificere
dørtypen og sammenholde med den rigtige ydeevnedeklaration (DoP), så man altid på markedet kan se, hvad
dørens ydeevne og deklarerede værdier er.
yy Hvad er en produktfamilie, og hvem definerer, hvad der hører sammen?
Produktfamilier er en sammenstilling af produkter i produktsortimentet, der alle kan være inden for samme
certifikat.
Det er jer, der i samarbejde med DBI Certification A/S og jeres testinstitut vurderer, hvad der er optimalt i forhold
til netop jeres produktprogram – og eventuelle planer for udvidelse heraf.
yy Hvad betyder ”ability to release”, og hvorfor skal det med?
Ability to release betyder evne til at frigøre sig fra en “holde-åben”-funktion.
Såfremt en dør er beregnet til at stå åben og lukke ved en detekteret brand, skal den forsynes med en
frigørelsesanordning, som f.eks. styres af et ABDL-anlæg. Døren skal være testet med denne.
yy Hvad betyder FPC?
FPC står for Factory Production Control og betyder fabriksproduktionskontrol, også kaldet egenkontrol. Den
kan bestå af en samling af procedurer, instruktioner og kontrolskemaer. Kravene til FPC er beskrevet i EN16034,
kapitel 6.3.
yy Hvad betyder ” System of AVCP”?
AVCP står for Assessment and Verification og Constancy of Performance eller på dansk Vurdering og kontrol
af ydeevnens konstans. Den er nærmere beskrevet i ”Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr.
305/2011” i Bilag 5.
EN16034 er under AVCP-system 1. Det betyder, at fabrikanten skal have:
1.
Fabrikkens egen produktionskontrol – eller FPC.
2.
DBI Certifications auditproces inkl. de nødvendige produkttests.
yy Hvad betyder DoP?
DoP står for Declaration of Performance, på dansk ydeevnedeklaration.
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yy Skal vores råmaterialer også være CE-mærkede?
Ja, hvis de er omfattet af en produktstandard. De fleste byggevarer er i dag omfattet af en produktstandard og
er derfor CE-mærkede. Det gælder f.eks. glas, isolering, de fleste pladematerialer og mange typer af beslag. Men
der findes dog stadig områder, hvor der ikke er en produktstandard, eller hvor denne er under udarbejdelse.
yy Behøver man at CE-mærke hele døren, når alle delkomponenterne allerede er CE-mærkede?
Ja – selvom delkomponenterne allerede er CE-mærkede, skal den samlede dør også CE-mærkes.
Delkomponenter (f.eks. beslag, glas, isolering mv.) skal opfylde de krav, der stilles i de produktstandarder, som de
er omfattet af. Den samlede dør er også et produkt, som er omfattet af ydeevnekrav, og derfor skal den samlede
dør CE-mærkes efter EN16034.
yy Vi producerer selv vores egne beslag. Skal de også være CE-mærkede?
Hvis beslagene markedsføres som ”beslag” – så ja.
Hvis beslagene alene markedsføres som en fast komponent i et i øvrigt CE-mærket produkt – så nej.
yy Vi skal jo også opfylde andre krav, skal vi så have flere CE-mærker på vores døre?
Nej. Der skal kun være ét CE-mærke på døren. Som grundlag for denne CE-mærkning skal der foreligge
dokumentation for overholdelse af alle de relevante krav, herunder EN-16034.
yy Betyder CE ikke bare ”China Export”, og er der nogen kontrol af CE-mærkning af en dør fra udlandet?
CE-mærkningen er en mærkningsordning og deklarering af en bestemt – eller flere bestemte ydeevne(r) efter
en harmoniseret europæisk standard. Mærkningsordningen kontrolleres i Danmark af markedskontrollen under
Transport- og Bygningsministeriet. Dette gælder for alle CE-mærkede varer produceret i Danmark såvel som
i udlandet. Har man konkret mistanke om snyd, er det her, man skal henvende sig med sine oplysninger og
dokumentation.
yy Er der krav om, at vores dokumentationsmateriale skal være på engelsk?
Der er krav om, at jeres ydeevnedeklaration skal indgives på det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat,
hvor varen gøres tilgængelig.
yy Skal der udarbejdes en monteringsforskrift på engelsk, hvis vi kun vil sælge i Danmark, eller hvilket sprog skal
anvendes?
Varen skal ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et sprog fastsat af den pågældende
medlemsstat, der er letforståeligt for brugerne. For varer afsat i Danmark er dette dansk.
yy Hvad sker der så med DS-certificeringsordningen?
DS-ordningen fortsætter indtil videre uændret for alle andre DS-produkttyper end netop branddøre. Yderligere
spørgsmål vedrørende dette skal rettes til DnV.
Forbehold
Der tages forbehold for ændringer i standarder, guidelines og fortolkninger.
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