
ABV Servicekursus 
 

 

• Projektering af ABA-
AVA-ABV anlæg 
 

• Tilbudsgrundlag og 
projektgranskning 

 
• Assistance med 

idriftsætning og 
programmering 
 

• Projektstyring  
 

• Lydmåling for 
talevarsling med 
dokumentation efter DBI 
RL24 - 2011 

 
• Programmeringskursus 

ABA installatører 
 

• Brugerkursus for ABA 
anlægsejere  
 

• Serviceaftale 
 

• Servicekursus for ABA 
ABV-AVA teknikere 

 
• Programmeringskursus 

ABA installatører 
 

Kontakt 
Gunnar Clausens Vej 60 
8260 Viby J 
 
Tlf.: 86 15 11 88 
 
mail@an4.dk 
www.an4.dk 

Rev.16-09-2020 

Afholdes i:  

Målgruppe:  
Installatør og elektriker 

Forudsætninger: 
Kendskab til stærk- og svagstrømsinstallationer 
Gennemført Brand 1 og 2 

Varighed: 
1 dag, kl. 09.00 – 15.30 (inkl. frokost) 

Kursusbeskrivelse: 
- Med udgangspunkt i Bygningsreglement BR 18 og DBI´s 

retningslinje 027 ,005 & 006 samt Maskindirektivet i udførelse af 
lovpligtigt serviceeftersyn. 

- Gennemgang af krav og regler der gælder ved installation af 
brandventilations - og røgudluftningsanlæg. 

- Målet er, at installatører /elektriker kan blive kvalificerede til at 
udføre lovpligtigt serviceeftersyn på termiske brandventilations 
anlæg og termiske røgudluftning. 

 
Kursets hovedpunkter: 

- Love og regler der er gældende for brandventilations anlæg 
- Typer af brandventilationsanlæg 
- Elforsyning til termiske brandventilations  
- Principperne og krav til installationer udførelse 
- Krav omkring opbygning af termiske brandventilationsanlæg 
- Principperne omkring opbygning af røgudluftnings anlæg  
- Gennemgang af omfang samt udførelse af service samt hvilke 

hjælpemidler der skal anvendes til serviceeftersyn 
- Gennemgang af anlægsejers ansvar i forhold til retningslinje 005 
- Praktiske øvelser  
 

Kursusmateriale: 
Der udleveres kursusmateriale  
Der udstedes kursusbevis 

Kursusleder:  
Karl-Jørgen Jensen 

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,  
Såfremt man er forhindret i at deltage i et tilmeldt kursus, skal dette 
frameldes senest 2 dage inden kursusstart. Ved udeblivelse og for 
sen framelding, faktureres det fulde kursusgebyr 
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