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Oavsett om ni ska sälja en
dammsugare i Tyskland eller
en drillborr i Belgien kan vi
hjälpa er att säkerställa vilka
aktuella regulatoriska krav er
produkt behöver uppfylla.
Med en korrekt och
utförlig kravrapport blir
er CE-märkningsprocess
både snabbare och mer
kostnadseffektiv.

TID

14 dagar

Från start till
leverans.

Första steget i er CE-märkningsprocess är
att ta reda på vilka krav som finns för att er
produkt ska få säljas inom EU. Er produkt
lyder under ett eller flera EU-direktiv och varje
direktiv har i sin tur standarder som talar om
vilka specifika krav produkten ska leva upp till.
Först när alla krav är uppfyllda kan er produkt
CE-märkas. Genom att i ett tidigt skede ta
reda på vilka krav er produkt ska uppfylla kan
ni undvika kostsamma omkonstruktioner.
Vi kan hjälpa er med en utförlig kravutredning
inför er CE-märkning. Kravrapporten som vi
ställer samman ger er en tydlig bild av de
regulatoriska krav som ställs på er produkt.
Ni slipper det omfattande och tidskrävande
arbetet med att själva ta reda på vilka krav
och regler som gäller för CE-märkning av er
produkt. Med tillgång till en specificerad krav
rapport blir er CE-märkningsprocess betydligt
enklare.

Innehåll

Om Intertek Academy

Kravrapporten talar om vilka regulatoriska krav
för CE-märkning er produkt omfattas av.
Ni får beskrivningar av krav och hänvisningar
till standarder och direktiv. Kravrapporten
omfattar kategorierna elsäkerhet, EMC/radio,
kemi med flera.

Våra utbildningar och workshops hjälper
er att snabbt och kostnadseffektivt nå ut
till marknaden med era produkter. Hos oss
kan ni gå både öppna och företagsinterna
utbildningar.

Med en kravutredning får ni tidigt i produkt
utvecklingsprocessen veta:

Vi ger er:

Vi anpassar även upplägg för just ert företag.

• Vilka lagkrav som gäller för er produkt.

• Verktyg för att styra processer och
aktiviteter.

• Vilka lämpliga standarder som finns för att
införliva lagkraven.

• Insikt i både dagens och morgondagens
produktsäkerhetskrav.

Vem vänder sig kravutredningen till?

• Förutsättningar att öka er lönsamhet,
stärka ert varumärke och bli mer
konkurrenskraftiga.

Kravutredningen vänder sig till företag som
tillverkar, distribuerar eller säljer elektriska och
elektroniska produkter.

• Möjlighet att korta ledtider och minska
kostnader utan att göra avkall på regler
och krav.

Förberedelse
Ni som kund förser Intertek med en utförlig
produktbeskrivning enligt specifikation.

Förkunskaper
För att kunna tolka den rapport vi levererar
bör ni ha vissa kunskaper om CE-märkning
och regulatoriska krav. Behöver ni lära er
mer om CE-märkning hänvisar vi till våra
grundläggande samt företagsanpassade
utbildningar om CE-märkning inom Intertek
Academy.
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