
 

 

Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel 

+45 88 27 27 27 

Info@bruun-inspektion.dk 
Side| 1 | 8 

 

  Info 

 

  

 

 

Brochuren fortæller lidt om hvad Bruun Inspektion A/S kan hjælpe dig med. 

 

Vores vision er at skabe sikkerhed og miljømæssig bæredygtighed. 

 

Vi handler i overensstemmelse med vores værdier: 

• Tillid og god relation til kunden 

• Udveksling af viden 

• Løbende forbedring efter kundens behov 

• Kunden i fokus 

• Tæt kontakt mellem medarbejder og kunden 

 

Vores dygtige og meget erfarne medarbejder, er klar til at hjælpe. 

 

Har du spørgsmål er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.  

 

 

Besøg vores hjemmeside: www.bruun-inspektion.dk 

https://www.google.com/maps/place/Vadg%C3%A5rdsvej+25,+6830+N%C3%B8rre+Nebel/@55.782607,8.2992762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464afb03c01a1319:0x5863cf536885ac5c!8m2!3d55.782607!4d8.3014649
https://bruuninspektion.sharepoint.com/sites/Kvalitet/Delte%20dokumenter/Rapportskabeloner/ISO%2017025/O/Info@bruun-inspektion.dk
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NDT/Svejs: 

 

Svejseprocedurer 

Bl.a. EN 15614-1 

 

Svejsecertificering 

Bl.a. ISO 9606 serien 

 

NDT 

VT – MT – PT - UT 

 

Kursus: 

 

Trykbærende udstyr 

Egenkontrol 

Transportable 

Kedler, beholder 

Elevator 

Fremstilling 

ISO 9001 

m.v. 

Fremstillingskontrol: 

 

Tankvogne 

Kedler 

Beholder 

Varmeveksler 

Andet trykbærende 

udstyr 

m.v. 

Trykbærende udstyr: 

 

Kedler 

Beholder 

Fyldestationer 

Øl-tanke 

Gas-tanke 

Cryo-tanke 

Tankvogne 

Køleanlæg 

m.v. 

 

Elevator: 

 

Lifte 

Byggehejs 

Rulletrapper 

Tovbårne elevator 

Hydrauliske elevator 

Tovhydrauliske elevator 

m.v. 

 

Certificering: 

 

ISO 9001 

EN 1090 

ISO 3834 

EN 14001 

EN 45001 

VE-

godkendelsesordningen  

El-Autorisation 

m.v 

https://www.google.com/maps/place/Vadg%C3%A5rdsvej+25,+6830+N%C3%B8rre+Nebel/@55.782607,8.2992762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464afb03c01a1319:0x5863cf536885ac5c!8m2!3d55.782607!4d8.3014649
https://bruuninspektion.sharepoint.com/sites/Kvalitet/Delte%20dokumenter/Rapportskabeloner/ISO%2017025/O/Info@bruun-inspektion.dk
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Elevator: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Vi foretager inspektion af elevatorer, rulletrapper, byggehejs, løfteplatforme, lifte m.m. 

• Tovbårne elevatorer 

• Hydrauliske elevatorer 

• Tovhydrauliske elevatorer 

• Byggehejs 

• Brandmandselevator 

Dine kunder og medarbejdere forventer, at de uden bekymring kan gå ind i en elevator eller stå 

på en rullende trappe og sådan skal det også være. Du er som ejer ansvarlig for, at den til enhver 

tid kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og opfylder alle relevante 

bestemmelser. Efter en inspektion foretaget af Bruun Inspektion A/S ved du, at din elevator 

eller rulletrappe er sikker.  

 

Bruun Inspektion A/S medarbejdere har mange års erfaring med at lave lovpligtig inspektion af 

alle typer elevatorer og rulletrapper, samt foretager inspektion af konstruktion, installation, 

modernisering og vedligehold. Vi attesterer herefter, at vi har gennemført den lovpligtige 

inspektion. 

https://www.google.com/maps/place/Vadg%C3%A5rdsvej+25,+6830+N%C3%B8rre+Nebel/@55.782607,8.2992762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464afb03c01a1319:0x5863cf536885ac5c!8m2!3d55.782607!4d8.3014649
https://bruuninspektion.sharepoint.com/sites/Kvalitet/Delte%20dokumenter/Rapportskabeloner/ISO%2017025/O/Info@bruun-inspektion.dk
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Trykbærende udstyr: 

 

  

 

 

Periodiske eftersyn og inspektion af kedler, trykluftbeholder, fyldestationer m.v. er lovpligtige. 

For Bruun Inspektion A/S gælder det også om at udrede eventuelle fremtidige problemer, inden 

disse bliver kritiske og i værste fald fører til ulykker. 

Bruun Inspektion A/S er DANAK-akkrediteret til at udføre inspektioner af kedler, 

trykluftbeholder m.m.  

 

Vores medarbejdere er både erfarne og kompetente på: 

• Gennemgang af konstruktion  

• Fremstillingskontrol  

• Godkendelse af procesanlæg, herunder sikkerhedsudstyr (24-72 timer) 

• Opstillingskontrol  

• Periodiske og lovpligtige kontrol 

• Trykprøvning 

• Afprøvning af sikkerhedsudstyr 

• Kontrol ved skader og havarier 

• Levetidsundersøgelser 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Vadg%C3%A5rdsvej+25,+6830+N%C3%B8rre+Nebel/@55.782607,8.2992762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464afb03c01a1319:0x5863cf536885ac5c!8m2!3d55.782607!4d8.3014649
https://bruuninspektion.sharepoint.com/sites/Kvalitet/Delte%20dokumenter/Rapportskabeloner/ISO%2017025/O/Info@bruun-inspektion.dk
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Fremstilling: 

 

  

 

 

 

 

Foto 

 

PED 2014/68/EU og TPED Der er ensartede regler for fremstilling og markedsføring af trykudstyr 
i hele EU. Et trykudstyr, der er fremstillet efter 29. maj 2002, skal opfylde dette direktiv. I 
direktivet defineres alt trykbærende udstyr som kedel- og procesanlæg, rørsystemer, armatur 
samt sikkerhedsventiler m.m. PED er en forkortelse for Pressure Equipment Directive fra EU.  

Producenter af trykbærende udstyr som f.eks., kedler, trykbeholdere, rørsystemer eller 
sikkerhedsventiler, er forpligtet til at få dette udstyr godkendt i henhold til EU's 
trykudstyrsdirektiv PED. Dette gælder både udstyr der anvendes i Danmark, men også udstyr det 
der skal uden for Danmark 

En godkendelse er ikke blot en garanti for, at udstyret lever op til alle kvalitets- og 
sikkerhedsmæssige standarder, men også er med til at gøre din virksomhed endnu mere 
konkurrencedygtig og kan åbne op for nye markeder. 

Godkendelse af kedler, Beholdere, rørsystemer  
Fremstillingskontrollen omfatter godkendelse af konstruktionstegninger, kontrol af trykbærende 

udstyr (F.eks. en kedel) under fremstillingen, trykprøvning, samt godkendelse af armatur og 

sikkerhedsudrustningen. 

 

Ring til vores konstruktionschef og hør nærmere for vejledning og godkendelse for valg af 
moduler samt specifikke krav for materialer, NDT, udstyr på anlægget m.v.  

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Vadg%C3%A5rdsvej+25,+6830+N%C3%B8rre+Nebel/@55.782607,8.2992762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464afb03c01a1319:0x5863cf536885ac5c!8m2!3d55.782607!4d8.3014649
https://bruuninspektion.sharepoint.com/sites/Kvalitet/Delte%20dokumenter/Rapportskabeloner/ISO%2017025/O/Info@bruun-inspektion.dk
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Svejseprocedure og svejsecertifikat: 

 

  

 

 

 

Foto 

Bruun Inspektion A/S godkender og udsteder Svejseprocedure og Certificering af svejser 
til svejsning af stålkonstruktioner samt trykbærende anlæg efter PED og TPED 

Vi er akkrediteret i svejseprocedure og svejsecertifikater. 

 

Kvalificering af svejseprocedure for stål (WPS)  
I den industrielle produktion bliver kvalitetskontrol af svejsning mere og mere vigtig. Krav til 

korrekt svejsekvalitet stiles fra kunder og myndigheder m.fl. Mange svejsevirksomheder har 

allerede tilpasset deres svejseprocedurer til de eksisterende kvalitetsstyringsstandarder. Kontrol 

sker gennem virksomhedens kvalitetskrav, procedurer og personale.  

Svejsecertifikat 
Når der svejses på trykbærende udstyr både ved nye og reparation skal svejseren have et gyldigt 

svejsecertifikat, som har til formål at vise at svejseren er i stand til at foretage en god svejsning. 

Valg af standard  
Kontakt vores svejsespecialist på 88272727 således du får den bedste vejledning. 

Ved udførelse af en procedureprøve bruges normalt DS/EN ISO 15614-1, som er anerkendt i 

Europa, men også ASME eller tyske regler accepteres.  

 

Kilde: Håndbog om kedler og trykbærende anlæg årgang 2017 

 

https://www.google.com/maps/place/Vadg%C3%A5rdsvej+25,+6830+N%C3%B8rre+Nebel/@55.782607,8.2992762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464afb03c01a1319:0x5863cf536885ac5c!8m2!3d55.782607!4d8.3014649
https://bruuninspektion.sharepoint.com/sites/Kvalitet/Delte%20dokumenter/Rapportskabeloner/ISO%2017025/O/Info@bruun-inspektion.dk
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Certificering:  

 

  

 

Certificering af kvalitetssystem 

 

Bruun Inspektion A/S samarbejder med virksomheder der er akkrediteret til at certificere din 
virksomhed i henhold til ISO 9001. 

I Danmark er ISO 9001 et krav for sagkyndige elevatorfirmaer og sagkyndige kedelfirmaer samt 
sagkyndige kølefirmaer. 

 

Vores medarbejdere har stor erfaring i at udfører auditering i blandt andet ISO 9001, EN 1090, 
EN 3834 samt mange flere. 

 

Bruun Inspektion A/S vil under gennemgangen af din virksomhed og den efterfølgende 
godkendelse have et procesorienteret fokus på blandt andet kvalitetsledelse, produktdesign, 
kundebehandling, dokumentkontrol, intern oplæring, intern revision og ledelsesevaluering.  

  

  

 

https://www.google.com/maps/place/Vadg%C3%A5rdsvej+25,+6830+N%C3%B8rre+Nebel/@55.782607,8.2992762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464afb03c01a1319:0x5863cf536885ac5c!8m2!3d55.782607!4d8.3014649
https://bruuninspektion.sharepoint.com/sites/Kvalitet/Delte%20dokumenter/Rapportskabeloner/ISO%2017025/O/Info@bruun-inspektion.dk
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Kursus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi afholder kurser indenfor: 

 

• Egenkontrol af trykbærende anlæg 

• Transportable trykbærende anlæg 

• Trykbærende anlæg, kedler og beholder 

• Elevatorer 

• Maskinsikkerhed herunder også elevatorer 

• Ventilation 

• Åndemiddellufts målinger 

• ISO 9001   

 

Vi afholder også kurser specielt tilpasset din virksomhed – ring og hør nærmere 

 

Kundeportal: 
 
Vores kundeportal indeholder bl.a. oversigt på din virksomheds trykbærende anlæg, elevator, 
NDT m.v.  
Her har du mulighed for at følge med i, hvornår og hvad der skal ske med dine emner.  
Portalen indeholder ligeledes data/dokumenter på dine emner:  
F.eks. inspektionsrapporter, Udstyrsjournal, Svejsecertifikater, Svejseprocedure o.l. 

 

 

Teknisk direktør Jens Bruun 

https://www.google.com/maps/place/Vadg%C3%A5rdsvej+25,+6830+N%C3%B8rre+Nebel/@55.782607,8.2992762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464afb03c01a1319:0x5863cf536885ac5c!8m2!3d55.782607!4d8.3014649
https://bruuninspektion.sharepoint.com/sites/Kvalitet/Delte%20dokumenter/Rapportskabeloner/ISO%2017025/O/Info@bruun-inspektion.dk

