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Proco Services har genom åren etablerat god kunskap och goda vanor 
inom anborrning och blockering för att leva upp till  arbetsmiljöverkets 
krav på användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Konstruktionsritningar med hållfasthetsberäkningar är en del av Proco Services vardag.

Kvalitetskontroll
Proco Services har ett ledningssystem 
enligt ISO9001:2015 för just anborrning  
och blockering av trycksatta rör. Genom  
att hela tiden utmana och förbättra vårt  
kvalitetssystem har vi goda möjligheter  
att alltid leverera våra tjänster till hög 
kvalitet och hög säkerhet. Vi benämner 
och betraktar kvalitetssystemet som 
vårt verksamhetssystem.

Blockering DN65 på sekundärvärme.

VVS, kyla och VA
Naturligtvis följer vi även kontrollerade  
metoder och rutiner vid anborrning och 
blockering på system med lite lägre 
tryck och temperatur för att garantera 
en hög kvalitet och hög säkerhet.

Vid arbete på höga tryck och temperaturer är det för oss självklart att 
följande områden ombesörjs:

• Konstruktionsritning
• Tredjepartskontrollerad hållfasthetsberäkning
• CE-märkta verktyg
• Kvalitetskontrollerade metodbeskrivningar och rutiner
• Materialcertifikat
• Riskanalys
• Oförstörande prövning
• Strukturerad eftervård och extraordinärt underhåll av verktyg 

Samtliga anslutningar verifieras alltid mot EN13941-1 och EN13480-3, 
våra verktyg är CE-märkta och våra metoder genomförs enligt kvalitets-
kontrollerade rutiner. Risker beaktas i tre nivåer inom Proco Services 
verk samhet där riskanalys för arbetsstället är en del. Våra blockerings-
verktyg som är fler än hundra till antalet är RFID-taggade för ett struktu- 
rerat underhåll med förutbestämda cykler där samtliga tätningar byts. 
Syftet med denna struktur är att alltid leverera våra tjänster med god 
kvalitet och hög säkerhet.

Om ni som kund är osäkra på vad som krävs vid anborrning och block e- 
ring för att, enligt AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta 
anordningar, visa överenstämmelse med de väsentliga kraven i tryckkärls- 
direktivet – ta kontakt med oss så kan vi berätta mer. Detta är något vi kan.

Proco Services certifikat ISO 9001:2015.

 

 

 

 

 
 

UTFÄRDAT TILL 

 

Proco Services AB 
Hägersten, Hjärnarp, Sverige 

Svensk Certifiering Norden AB intygar härmed att ledningssystemet 
  har granskats och uppfyller kraven i: 

 

ISO 9001:2015 
Certifieringens omfattning och villkor framgår av certifieringsbeslutet. 

 
Ledningssystemet omfattar:  

Anborrning och blockering av trycksatta rörsystem 
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