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Information on the Pressure Equipment
Directive (PED) 97/23/EC
Pressure Equipment Directive (PED)

The European Pressure Equipment Directive (PED) came into force on May 30, 2002.
The following paragraphs provide some information on the Directive itself and on our
activities within the framework of this Directive.

AFRISO-EURO-INDEX GmbH pressure gauges with a full scale value of > 0.5 bar are
subject to the Pressure Equipment Directive and meet the appropriate requirements.

The final application conditions of most pressure gauges are not normally known 
completely at the time of manufacture. We therefore manufacture our products in accor-
dance with the most stringent criteria (gases of group 1).

Our pressure gauges with a full scale value of > 200 bar therefore receive a CE mark
according to the conformity procedure.

Pressure gauges with a connection flange of > DN 25 receive a CE mark with a full scale
range of 0.5 bar and greater.

The CE mark is attached to the outside of the housing (type designation plate).

A declaration of conformity is provided on request. Detailed operating instructions and
the appropriate fact sheets are available at www.afriso.de and are also forwarded on
request.

Pressure gauges with a full scale value of less than 0.5 bar and loose diaphragm seals do
not fall under the PED and must not carry a CE mark.

Pressure gauges with a full scale value between 0.5 bar and 200 bar fall under „Good
Engineering Practice“ and must not carry a CE mark (section 3, paragraph 3).

We are not authorised to CE mark pressure gauges without a company name or a 
company logo.

Pressure gauges which are used as a part of a safety system to protect against 
exceeding permissible limit values (equipment parts with safety function) must be given
special consideration.

Our pressure gauges conform to the European Standard EN 837-1 and are manufactured
and tested according to appropriate requirements.



 

 

 

Informacje dotyczące Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/EG - 

Pressure Equipment Directive (PED) 
(Tłumaczenie z języka angielskiego) 

 

 

Europejska Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych weszła w życie 30 maja 2002 roku. Poni-

żej przedstawiamy kilka istotnych informacji w niej zawartych dotyczących naszych produktów. 

 

Manometry AFRISO-EURO-INDEX GmbH o wartości maksymalnej większej od 0,5 bar podlegają 

Dyrektywie Ciśnieniowej i spełniają jej wymagania. 

 

Jako że zazwyczaj w czasie produkcji większości manometrów nie są znane ostateczne warunki 

stosowania, wytwarzamy nasze towary zgodnie z najsurowszymi kryteriami (gazy grupy 1). 

 

Manometry do pomiaru ciśnienia o wartości maksymalnej bądź równej 200 bar, zostały poddane 

ocenie zgodnie z procedurą zgodności i posiadają oznakowanie CE. 

 

Manometry z przyłączeniem kołnierzowym większym niż DN25, do pomiaru ciśnienia o wartości 

maksymalnej większej od 0,5 bar, posiadają oznaczenie CE. 

 

Oznaczenie CE zamieszczone jest na tabliczce znamionowej na obudowie manometru. 

 

Deklaracja zgodności  jest wydawana na życzenie. Szczegółowe instrukcje montażu i użytkowania 

oraz szczegółowe dane techniczne dostępne są pod adresem www.afriso.de, a także wysyłane są 

na życzenie. 

 

Manometry o pomiarowej wartości maksymalnej ciśnienia mniejszej od 0,5 bar oraz manometry  

z membraną separacyjną nie podlegają Dyrektywie Ciśnieniowej PED i nie powinny posiadać ozna-

kowania CE.  

 

Manometry o dopuszczalnej wartości pomiaru ciśnienia w zakresie od 0,5 bar do 200 bar, podle-

gają pod dobrą praktyką inżynierską i zgodnie z art. 3.3 i nie są znakowane znakiem CE. 

 

Manometry na których nie widnieje logo lub nazwa firmy, nie mogą być znakowane znakiem CE. 

 

Manometry będące jednym z elementów grup bezpieczeństwa zabezpieczających przed przekro-

czeniem dopuszczalnych parametrów muszą być rozpatrywane indywidualnie. 

 

Nasze manometry odpowiadają Europejskim Standardom wg  EN 837-1 oraz są produkowane  

i testowane zgodnie z ich wymogami. 
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