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ATEX er et direktiv - et arbejde for fagfolk

Elektriske installationer i eksplosionsfarlig atmosfære kræver eksperter med 
nyeste viden. Vi arbejder altid ud fra gældende regler og standarder, så du trygt 
kan regne med, at dit anlæg eller din produktion lever op til gældende lovkrav.

Kunde udtaler om Automation Lab:
Vi er dybt afhængige af en partner, som 
forstår vores forretning, fordi vores 
branche udvikler sig konstant.

Derfor samarbejder vi med 
Automation Lab, fordi de er en 
meget kompetent kommerciel 
samarbejdspartner, som leverer varen 
100 %, hver gang. 
De kender ATEX direktiverne og ved, 
hvad der skal til, og de har ikke mindst 
en enorm viljestyrke i at hjælpe os i mål 
med vores opgaver.

”

”Jacob Himmelstrup  
Adm. Direktør 

Nærenergi Danmark A/S 
www.naerenergi.com

Vores kompetencer
• Vi har automationsingeniører og elektrikere med procesforståelse og nyeste viden
• Vi følger altid gældende myndighedskrav, regler og standarder
• Vi dokumenterer hele ATEX projektet, lige fra design til afsluttende inspektion

Din sparringspartner for sikkerhed
• Vi arbejder altid struktureret ud fra arbejdsgangene, som beskrevet i DS/EN 60079
• Vi har 20 års erfaring, som bygger på mange projekter udført i Skandinavien
• Vi laver en vedligeholdelsesplan for at sikre, at ATEX direktivet overholdes fremadrettet
• Vi udfører ATEX inspektion, som krævet minimum hvert 3. år i henhold til standarden

Flowdiagram for vores ATEX projekter
Når du samarbejder med os, gennemgår projektet 6 faser for at sikre, at din sikkerhed 
er i top, og at du lever op til gældende sikkerhedskrav.
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Mærket for sikkerhed
Al udstyr, som bruges i potentiel eksplosiv atmosfære, 
skal  være certificeret og mærket i henhold til ATEX 
direktivet (2014/34/EU)
Det er vigtigt som ejer af en virksomhed, hvor der er ATEX krav,
som f.eks. biogasanlæg, gasfyldestationer, petrokemisk industri, 
bagerier osv., at el-installationerne ikke bare er udført korrekt, 
men at ATEX installationerne også er løbende vedligeholdt 
jf. DS/EN 60079-17.

Referencer
• Nature Energy: Månsson Biogas anlæg
• Ammongas: Opgraderingsanlæg i Danmark, Norge og Finland
• Nærenergi: El-installation og ATEX projektering på gas  

fyldestationer i Danmark, Sverige og Norge 
• KwangShin: El-installation og ATEX projektering på  

gaskompressorstationer 
• Diverse ATEX kunder med rådgivning, projektering og tilsyn

Tryghed i dit vedligehold
I tilfælde af et uheld har myndighederne ofte fokus på vedlige-
holdelsesplanen og dokumentationen for det udførte vedligehold. 

Vi udarbejder en vedligeholdelsesplan, som lever op til gældende 
regler. Planen indeholder f.eks. en detaljeret tjekliste af hele ATEX 
el-installationen, så der er dokumentation for, at komponenterne 
er inspiceret og testet i overensstemmelse med de tidsintervaller, 
som beskrevet i standarden DS/EN 60079-17. 
Dermed lever dit anlæg op til lovkravene, 
og du undgår slitage, som kan føre til 
eksplosionsfare eller nedlukning af 
produktionen.

Vidste du ...
Det er et krav at have en  
vedligeholdelsesplan inkl. ATEX 
inspektion min. hvert 3. år.

Kontakt os og bliv vejledt:
Vi er altid klar til at rådgive dig,  
så du kommer sikkert i mål med 
dine el-installationer i ATEX-områder.

Om Automation Lab
Vi tilbyder skræddersyede løsninger 
indenfor automation, software, elektrisk 
design og komplette projektforløb samt 
ad hoc serviceydelser og datalogning.  
Vores brancher er miljø, energi, 
industrielle processer, produktion 
og bygningsautomatik.
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