Painelaitteiden tarkastukset

Tavoitteellisella yhteistyöllä
kohti turvallista tulevaisuutta
DEKRA Industrial Oy tekee lakisääteisiä painelaitteiden tarkastuksia. Tarkastustoiminta ei ole pelkästään lakien
noudattamista. Toiminnalla varmistamme turvallisuuden, laadun ja ympäristöystävällisyyden toteutumista.
Tarkastustyömme perusta on tavoitteellinen yhteistyö, joka tähtää asiakkaamme liiketoiminnan kehittämiseen ja
ylläpitämiseen.
DEKRA Industrial Oy tekee painelaitteiden, säiliöiden, putkistojen ja
mekaanisten laitteiden tarkastuksia ja vaatimustenmukaisuuden
arviointeja. Toimimme prosessi-, ydinvoima- ja kemianteollisuuden,
energiatalouden sekä rakentamisen laitteisiin ja järjestelmiin liittyvissä
vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa, teknisissä tarkastuksissa,
kunnon ja kunnonvalvontajärjestelmien arvioinneissa.
Euroopassa markkinoille saatettavat painelaitteet on CE-merkittävä.
Painelaitedirektiivin noudattamisella varmistetaan, että
turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi
on tehty Eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti. Painelaitedirektiivin
vaatimukset on esitetty Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätöksessä
painelaitteista 938/1999.

DEKRA Industrial Oy:n tarkastusoikeudet
sisältävät esimerkiksi:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Painelaitedirektiivin (PED) ja kuljetettavien painelaitteiden
direktiivin (TPED) mukaiset ilmoitetun laitoksen tehtävät
TUKESin hyväksymänä tarkastuslaitoksena sisältäen mm.
käytössä olevien painelaitteiden tarkastukset sekä
vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden tarkastukset ja
hyväksynnät
Säteilyturvakeskuksen hyväksymänä ydinlaitosten
painelaitteiden ja muiden mekaanisten laitteiden ja
rakenteiden tarkastukset
TRAFIn valtuuttamana alusten painelaitteiden tarkastukset

Viimeisintä tietämystä, DEKRAn palvelut

Yhteystiedot

Hoidamme tarkastukset, testaukset ja arvioinnit keskeisimmillä
teollisuuden osa-alueilla: teräsrakenteet, painelaitteet,
sähkölaitteistot, palonilmaisulaitteistot ja sammutuslaitteistot
sekä ainetta rikkomaton (NDT) ja rikkova testaus (DT).

Painelaitteet yleensä:

DEKRAn kansainvälisen verkoston kautta aukeavat yhteydet
ympäri maailmaa ja helpottavat ulkomailla tapahtuvaa
toimintaa. DEKRAlaisia on Suomessa yli 200 ja kaiken
kaikkiaan noin 44 000, yli 50 maassa eri puolilla maailmaa,
varmistamassa turvallisuutta, laatua ja ympäristöystävällisyyttä.
Tuotteiden elinkaaren mittainen laadunvalvonta pitää pyörät
pyörimässä.

Jyrki Penttilä +358 500 730 378
Ilmoitettu laitos, PED, kemikaalien teollinen varastointi ja
käsittely, riskiperusteiset tarkastukset:

Kari Palsamäki +358 40 761 9824
Uudet kattilalaitokset (PED):

Juha Kannelniemi +358 400 759 589
Painelaitteiden määräaikaistarkastukset,
kunnonvalvontajärjestelmien arviointi, käytönvalvojien
pätevyyskirjat:

Jyrki Penttilä +358 500 730 378
Ilmoitettu laitos TPED, VAK/ADR, Varmennus, Ydinlaitokset:

Pekka Simpanen +358 400 884 144

Luvat

TLJ -arviointi:

Pekka Tarvainen +358 44 737 6765
FINAS-akkreditointi
I009 SFS-EN ISO/IEC 17020:2012 (Tyyppi A)
Ilmoitettu laitos
Nro: 0875 (PED 97/23/EY ja TPED 2010/35/EU)
STUK
Hyväksyntä YVL -tarkastuslaitokseksi
TUKES
Hyväksynnät mm. painelaitteiden tarkastuslaitokseksi
ja VAK/ADR/RID/IMDG tarkastuslaitokseksi
TRAFI
Valtuutus alusten painelaitteiden tarkastukseen

Alueet:
Itä-Suomi:

Juha Kannelniemi +358 400 759 589
Etelä-Suomi:

Kari Palsamäki +358 40 761 9824
Länsi-Suomi:

Jyrki Penttilä +358 500 730 378
Pohjois-Suomi:

Juha Nurro +358 44 786 6493

@

DEKRA Industrial Oy
Tuupakankuja 1
01740 Vantaa
Puhelin (09) 878 020
www.dekra.ﬁ

Sähköposti: etunimi.sukunimi@dekra.com

