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Til sertifiserte produsenter klasse L

OVERGANG TIL NS-EN 124-1:2015 OG NS-EN 124-2:2015
Vi viser til våre brev i 2017 knyttet til innvilgning av tillatelse for bruk av NS-kronemerket og vår
sertifisering av kumlokk og rammer av støpejern.
I brevene forutsatte vi full overgang til de nye standardene fra og med 2018. Siden vi nå har passert
dette tidspunktet, vil vi presisere at vi heretter som angitt kun vil sertifisere disse produktene i samsvar
med de reviderte europeiske standardene utgitt i 2015.
Dette innebærer også at det kun er produkter som er i henhold til nevnte standarder som heretter kan
merkes med enten NS-kronemerket eller vårt K-merke. Produkter som er laget med grunnlag i utgåtte
eller andre produktstandarder vil ikke omfattes av vår sertifisering.
Vi vil også forutsette at produkter produsert før årsskiftet 2017/2018 etter bestemmelser som gjaldt i
2017 og tidligere, tilstrebes solgt først slik at disse ikke vil lagerføres over lengre tid.
Vi er forøvrig klar over og vil ta hensyn til den tekniske spesifikasjonen som nå snart er klar for
nevnte produkter. Vi vil her være avhengig av hvordan denne blir fastlagt og publisert fra Standard
Norge også mht. eventuell inkludering av den, i vilkår for merking med NS- kronemerket.
Vi vil også understreke at vi forutsetter at alle produkter iht. 2015 utgaven av NS-EN 124- serien er
i samsvar med kravene i disse standardene. Dette gjelder også nye krav knyttet til motstand mot
uttrekking, vipping og skli/glisikkerhet. Vi tar dette spesielt med, da vi er gjort kjent med at enkelte
brukere har angitt at de ikke ønsker kumlokk med sikring mot uttrekking ved bruk av for eksempel
høyere vekt, låsearmer, bolter, skruer e.l. Vi kan ikke nekte brukere å anvende produkter som ikke er
i samsvar med den nye standarden, men vi vil understreke at slike produkter i tilfelle ikke kan merkes
med NS-EN 124-2 og således heller ikke som sertifisert av oss ved bruk av vårt K-merke eller NSkronemerket.
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