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Afholdes i:  
Roskilde, Industrivej 21, 4000 Roskilde 

Målgruppe:  
Installatører og elektrikere 

Forudsætninger: 
Kendskab til svagstrømsinstallationer og automatiske 
brandalarmeringsanlæg (ABA)Udbytte 

Varighed: 
1 dag, kl. 08.30 – 15.30 (inkl. frokost) 

Kursusbeskrivelse: 
- Med udgangspunkt i emner fra "Forskrift 232" og retningslinje 005 

undervises kursisten i udførelse af lovpligtigt serviceeftersyn. Ved 
brug af "Anker & Nygaard Miniguide" for ABA installation informeres 
der om de forskellige anlægstyper, overvågningens omfang og 
opdeling, detektorers virkemåde og det hensigtsmæssige antal af 
detektorer og alarmtryk samt deres placering, netforsyningen til 
anlægget og hvordan installationen udføres i praksis. 

- For at sikre korrekt udført lovpligtig service og anlægsejers ansvar i 
henhold til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut's "Retningslinie 
005" gennemgås denne sammen med krav og leverandør-
anvisninger til installatøren i forbindelse med udførelse af service på 
ABA-, røgventilations- , talevarslings- og ABDL anlæg således at 
krav i retningslinje 006 er opfyldt. Desuden gennemgås omfang 
samt udførelse af service samt hvilke hjælpemidler og software-
programmer, der er nødvendige i forbindelse hermed. Der 
informeres ydermere om dokumentation i forbindelse med udførelse 
af service. 

Kursusmateriale: 
- Der udleveres ringbind med kursusmateriale samt manualer.  
- Der udstedes kursusbevis. 

Kursusleder:  
Jan Juhl Petersen 

Kursuspris:  
Kr. 2.500,00 Pr. deltager, eksklusiv moms. 

 
Tilmelding skal ske på jette@an4.dk med angivelse af firmanavn og 
navn på den eller de personer der skal deltage, samt hvilket kursus 
man ønsker at deltage på. 
Såfremt man er forhindret i at deltage i et tilmeldt kursus, skal dette 
frameldes senest 2 dage inden kursusstart. Ved udeblivelse og for 
sent framelding, faktureret det fulde kursusgebyr. 
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