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Hvad kan vi tilbyde installatøren? 
 
Anker & Nygaard er DBI certificeret Brandalarm - Talevarslings- og 
Brandventilations 
 
installatør. Vi leverer ikke anlæg direkte til slutbruger, men arbejder som en 
supportfunktion til elinstallatører og sikringsfirmaer. 
 
Vi tilbyder en lang række ydelser og services til vore kunder, således at de 
kan levere myndighedsgodkendte brandsikringsanlæg til deres kunder. 
Lige så vigtigt er det, at de efterfølgende kan fastholde kundeforholdet, 
gennem levering af lovpligtig service og vedligeholdelse på anlægget. 
 
Vore ydelser er derfor opbygget som en ”plukliste”, der tilbyder levering af de 
kompetencer og ydelser, som installatøren ikke har i sin egen virksomhed. 
 
 
Vi tilbyder at: 
 

- Udarbejde tilbudsgrundlag baseret på udbudskrav, beskrivelser og 
tegninger. 

- Assistere i forbindelse med salgsprocessen, herunder ennemgang 
hos kunden for at finde den bedste løsning, vælge de rigtige 
detektorer, og tilpasse løsningen til kundens reelle behov og evt. 
modtagne krav. 

- Projektere og levere arbejdsgrundlag til installatøren samt opklaring i 
forhold til myndigheder og rådgivere / bygherrer. 

- Holde opstartsmøde med detaljeret projektgennemgang sammen 
med den udførende, herunder gennemgang af installationsmåde, 
regler der skal tages hensyn til, samt sikre, at den udførende er helt 
klar over hvad og hvordan installationen skal udføres i henhold til 
Retningslinjernes krav. 

- Foretage løbende projekttilsyn samt support under 
installationsforløbet, assistere ved anlægsopstart, idriftsætning, 
programmering og evt. fejlfinding. 

- Bestille alarmoverførsel, levere og udarbejde driftjournal, situations-, 
gruppe og tilkørselsplan, forhold omkring nøgleboks m.v 

- Anmelde anlæg til inspektion af certificeret inspektion firma, samt 
deltage i denne. 

- Udarbejde oplæg til serviceaftale for de etablerede anlæg, samt 
gennemføre uddannelse af teknikere i programmering, service og 
regler for ABA - ABV-T - ABV- M og AVA.  

- Udarbejde dokumentation og opdatering af installationstegninger 
med indtegning af endelig udført installation. 

- Løse alle de andre opgaver der er, ved etablering af et ABA, ABV-T 
/ABV-M eller AVA anlæg. 
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