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AB Liros Electronic är certifierad enligt ISO9001:2008,
och våra Grain-Watch produkter är ATEX godkänd

ISO 9001 :2008
ATEX

Quality Policy

Det är vår kvalitetspolitik att alltid uppfylla och överträffa kundernas förväntningar, i linje med vår
grundläggande affärsidé, detta sker genom:

· Att redan på konstruktionsstadiet utveckla produkter som möter de senaste Kund- och myndighetskraven.
· Att välja underleverantörer som uppfyller högsta krav på kvalitet och leveranssäkerhet.
· Att all produktion sker i enlighet med våra egna specifikationer, våra Kunders höga kvalitetskrav och alla
relevanta myndighetskrav.
· Att rådgiva våra Kunder till den, för Kunden, optimala lösningen.
· Att identifiera och finslipa samtliga moment och processer i vår verksamhet, samt dokumentera detta i vårt
kvalitetsstyrningssystem, för att kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot våra kunder.
· Att utföra alla processer / moment i överensstämmelse med kraven på produkt säkerhet, HACCP
(Hazzard Analysis of Critical Control Points), ska gälla från komponent-nivå till färdig produkt. Detta
avser primärt produkter för temperaturmätning, som har ATEX godkännande. För övriga produkter ska
det efter behov utarbetas kvalitetssäkringsplaner.
· Att ställa upp kvalitetsmål (CCP och CP) och genomföra den nödvändiga kvalitetsstyrningen enligt
”Quality Management process model” och ”HACCP-metoderna”.
· Att kommunicera och agera enligt Kvalitetsstyrningssystemets förhållanderegler, för att säkra ett väl
fungerande samarbete med varje enskild kund enligt våra normer.
· Att utnytta våra erfarenheter och resultat till ständiga förbättringar av våra produkter och vårt
Kvalitetssystem.
· Att verka för en flexibel och rationell organisation, så att kraven på resurser, effektivitet, ekonomi och
felfria produkter uppfylls.
Certifikat och omfattning
För att säkerställa vår Kvalitets Policy arbetar vi efter vårt kvalitetsstyrnings system, vilket uppfyller samtliga
systemkrav i ISO9001:2008, relevanta myndighets krav, och relevanta ATEX krav i enlighet med EN
13980:2002.
AB Liros Electronic är ISO9001:2008 certifierade av UL International Demko A/S, med följande definition:
”Design, manufactoring, sales and marketing of products for machine safety, electronic
measurement, display- and control systems for selective industry and agricultural processes”.
Alla medarbetare samt våra utvalda samarbetspartners, är medvetna om våra åtaganden i vår Kvalitets Policy,
och ingår i vårt Kvalitetsstyrningssystem.
Regionala kontor och distributörer agerar som agenter för AB Liros Electronic.
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