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Ansökan om energiklassningscertifiering enligt Certifieringsregler 
Energieffektiv sanitetsarmatur

Information om den sökande: Information lämnas av: 
Förtagets namn: 

Organisationsnummer: Kontaktperson: 

Postadress: Postadress: 

Postnummer och ort: Postnummer och ort: 

Land: Land: 

E-post: E-post:

Telefon (växel): Telefon direkt: 

Hemsida: 

Fakturaadress: 

Ansökan omfattar  

följande produkt(er): 

Produktens avsedda 
användning: 

Ansökan avser: 

☐ Ny certifiering

☐ Revidering av 
certifikat nr:

☐ Omcertifiering av 
produkter i certifikat nr:

Vid ansökan om revidering ska revideringens omfattning anges: 

Certifikat utfärdas normalt endast på svenska. Önskas översättning till annat språk anges detta nedan. 
Pris för översättning är enligt prislista alternativt enligt offert. 

Enligt certifieringsreglerna är det ett krav att en övervakande kontroll utförs av en inspektör.

☐ Företaget önskar teckna avtal om övervakande kontroll med Kiwa Certification AB

☐ Företaget har redan ett avtal om övervakande kontroll med Kiwa Certification AB, ref.nr.:

☐ Företaget har redan ett avtal om övervakande kontroll med ett annat kontrollorgan.

Tillverkningsställe (om annat än sökande företaget) 

Förtagets namn: Kontaktperson: 

Besöksadress: E-post:

Postnummer och ort: Telefon direkt:

Land: 
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Följande dokumentation ska, enligt Certifieringsreglerna för energieffektiv sanitetsarmatur, bifo-
gas till ansökan: 

• Rapport som visar att objekt är provad och godkänd enligt SS-EN 817 för mekaniska blandare i 
högtryckssystem (PN 10), respektive

• Rapport som visar att objekt är provad och godkänd enligt SS-EN 1111 för termostatblandare

• Rapport med provningsresultat från standard som beskrivs i SS 820000 respektive SS 820001

• Produktbeskrivning som specificerar:

o Komponenter

o Tekniska funktioner

o Ritning av provobjekt som beskriver dess konstruktion

o Montage-, drifts- och underhållsanvisningar

• Dokumentation som visar att tillverkaren har kvalitetssystem i enlighet med EN ISO 9001.

• Intyg som visar att tillverkare har avtal för fortlöpande övervakning av tillverkningskontroll.

Ansökan skickas till: 

se.application@kiwa.com 

☐ Jag har tagit del av och samtycker till Kiwas Allmänna villkor för person- och produktcertifiering samt

övervakande tillverkningskontroll.

Klicka på länken Allmänna villkor | Kiwa Certification.pdf

☐ Jag samtycker till att Kiwa hanterar mina personuppgifter i enlighet med Kiwas Dataskyddspolicy.

Klicka på länken Dataskyddspolicy | Kiwa

Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

https://www.kiwa.com/4ad495/globalassets/allmanna_villkor_kiwa_certification.pdf
https://www.kiwa.com/se/sv/dataskyddspolicy/
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