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Servicekursus Agenda 

1. Velkommen og morgenkaffe mv.

2. Hvem kan udføre service i samarbejde med A&N

3. Retningslinie 005

4. Strække ben pause/telefontid

5. Udførelse af ABA Serviceeftersyn

6. Rettelser til Retningslinie 232

7. Frokost

8. Udførelse af ABV-T Serviceeftersyn

9. Udførelse af AVA Serviceeftersyn

10. Strække ben pause / Kaffe & Kage

11. Udlæsning af tilsmudsningsværdier

12. Opsamling, afslutning & Kursusbeviser

08.00 – 08.20

08.20 - 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 10.45

10.45 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.15 – 14.30

14.30 – 15.30

15.30 – 16.00



AN4-partner aftale
Nedenstående aftale er indgået imellem:

Anker & Nygaard ApS
Gunnar Clausens Vej 60

8260 Viby J.

Og XXXXX I det følgende kaldet servicepartner.
Produkter:
Aftalen omfatter serviceopgaver samt pligt tilkald/reparationer på ABS-anlæg (automatisk
brandsikrings anlæg herunder ABA-, ABV-T- og AVA-anlæg) under Anker & Nygaard DBI
installatørgodkendelse
Aftaler hvor tilkald ikke er aktuelt skal aftales særskilt med Anker & Nygaard inden disse
etableres.

Aftalens varighed:
Aftalen er gældende med virkning fra underskriftsdagen og fortløbende i 12 måneder ad
gangen. Aftalen kan opsiges ved udgangen af en periode med 1 måneds varsel. Ændringer
og tilføjelser til aftalen vil løbende tages op af begge parter og tilføjes aftale som 
forpligtigende tillæg til aftale, og følger den aftalte varighedsperiode for hovedaftalen.

Aftalens omfang:
Servicepartneren:
Servicepartneren skal sikre, at elektrikere der udfører service på Anker & Nygaard anlæg, er
kompetente og kvalificerede, lever op til kravene i retningslinje 001 og har adgang til 
værktøjer, software og reservedele.



AN4-partner aftale

Dette krav anses som værende opfyldt når minimum følgende er opfyldt:

• Servicepartneren til stadighed har 1-2 elektrikere med kompetence i ABS-
anlæg.
Derved forstås elektrikere som har gennemført kursusforløbet Brand 1 + Brand 2.

• Installatøren til stadighed har 1-2 montører som har deltaget på Anker & 
Nygaard servicekursus, med et interval på højst 2 år.

• At uddannede montører deltager på opdateringskurser/produkt 
informationsmøder minimum 1 gang hvert andet år

• Servicepartneren har ansvaret for at den anvendte software er opdateret. 
Der kan altid rettes henvendelse til Anker & Nygaard eller til produktleverandøren 
om hvilken version der er gældende.
Anker & Nygaard stiller ikke krav om at værktøj / måleinstrumenter skal være 
kalibreret.

• Servicepartneren årligt returnerer erklæring på at ovennævnte krav er opfyldt.

• Servicepartneren indestår for indholdet i bilag 1 er overholdt.



AN4-partner Bilag 1
Grundlag for Anker & Nygaard ApS praksis

For ny og eksisterende systemgodkendte anlæg, fremgår det af DBI´s hjemmeside, hvem der kan servicere og 
vedligeholde ABA anlæg.

Systemgodkendte, og tidligere systemgodkendte, anlæg kan serviceres af godkendte installatører, der kan dokumentere
kvalifikationer og adgang til nødvendige reservedele.

Dette medfører at:

Serviceaftalen skal være hos den godkendte installatør, der overfor DBI har ansvaret for anlægget.
• Anker & Nygaard og servicepartneren sikrer, at montører der udfører service på Anker & Nygaard anlæg, er

kompetente og kvalificerede, lever op til kravene og har adgang til værktøjer, software og reservedele.

• Dokumenter skal tilføjes til anlæg, grundlag til disse leveres af Anker & Nygaard, her i blandt en 
anlægsmappe/driftsjournal samt tilhørende arbejdsrapporter.

• Anlægsmappe skal indeholde nedenstående oplysninger, som kommer fra servicepartneren og hvor kravene er, at 
servicepartner skal vedligeholde denne i forbindelse med serviceeftersyn. 

1. Service betingelser
2. Serviceplan
3. Årlig servicerapport
4. Service tekniker rapport
5. Driftsjournal
6. Anlægsdokumentation / Brandmatrix
7. Sammenkoblede anlæg / virkemåde

• Alle ændringer og tilføjelser skal ske efter aftale med Anker & Nygaard.
• Kopi af dokumenter skal fremsendes til Anker & Nygaard

Serviceeftersyn udarbejdes i henhold til indgået aftale med servicepartners kunde, dog minimum i henhold til 
Retningslinje 005 fra Dansk brand og sikrings teknisk institut.  



Årlig Kompetanceerklæring for ABS-anlæg

Denne kompetenceerklæring omhandler opdatering af tidligere indsendte 
kompetenceerklæring vedr. ABS-anlæg (automatisk brandsikrings anlæg herunder ABA, AVA 
og ABV-T anlæg).

Servicepartneren skal sikre, at montører der udfører service på ABS-anlæg under 
Anker & Nygaards godkendelse, er kompetente og lever op til kravene omkring uddannelse til 
kvalificeret montør jf. DBI / RL001 App. C og har adgang til værktøjer, software og reservedele. 

Dette krav anses som værende opfyldt når minimum følgende er opfyldt: 
• Servicepartneren til stadighed har 1-2 montører med kompetence i ABS-anlæg. Dermed 
forstås montører som har deltaget i kursus Brand 1 + Brand 2. 

• Installatøren til stadighed har 1-2 montører som har deltaget på Anker & Nygaard 
servicekursus, med et interval på højst 2 år. 

• Servicepartner årligt returnerer erklæring om at ovennævnte krav er opfyldt. 

• Servicepartner indestår for indholdet i bilag 1 er overholdt. 

• Isætter servicemærkat i driftsjournalen og angiver dato og initialer for udført service. 

• Har adgang til reservedele 24/7/365 – enten ved eget lager eller via grossist. 

• Har 24 timers vagttelefon/vagtordning – gerne via kontrolcentral. 



Årlig Kompetanceerklæring for ABS-anlæg

Servicepartner aftalen giver virksomheden mulighed for at udføre service på ABS-anlæg, som 
er omfattet af Anker & Nygaard godkendelse som ABS-installatør. 
Omfanget af anlægstyper fremgår af DBI’s liste over godkendte ABS-installatører. 

Godkendelsen er gældende fra godkendelsestidspunktet og et år frem, hvorefter installatøren 
indsender erklæring på at denne viden og ekspertise stadig er til stede i hans virksomhed. 

Dersom en ABS kompetent montør ophører arbejdsforhold hos servicepartner, er 
servicepartner forpligtiget til at udpege ny montør med henblik på uddannelse og godkendelse 
hos Anker & Nygaard, efter ovenstående retningslinjer, således dette opnås inden for en 
rimelig periode (dvs. 12 måneder). 

Hvis denne erklæring ikke returneres som aftalt, opsiges servicepartner aftalen med 
Anker & Nygaard øjeblikkeligt. 

Denne skrivelse skal udfyldes, underskrives og returneres til e-mail: jette@an4.dk eller 
Anker & Nygaard ApS 
Gunnar Clausens Vej 60 
8260 Viby J 
Att.: Jette V. Nygaard 



Årlig Kompetanceerklæring for ABS-anlæg



Årligt service mærker
Hermed informeres om vores opdaterede retningslinjer for reparationer, service- og samt årlige service på ABS-
anlæg (automatisk brandsikrings anlæg, herunder ABA-, ABV- og AVA anlæg) som udføres af Anker & Nygaard 
servicepartnere.

Servicepartneren skal sikre, at montører der udfører service på ABS-anlæg i samarbejdevedligeholdelses-
opgaver med Anker & Nygaard, er kompetente og kvalificerede, lever op til kravene og har adgang til værktøjer, 
software og reservedele.

Der henvises i øvrigt til partneraftale samt bilag 1. 

Dokumentation i driftjournal for udført årligt service af godkendt partner.

•Korrekt mærkat isættes i kolonne for ”mærkat / stempel”.
•Navn på tekniker eller initialer (ikke firmanavn) 

I driftsjournal skal forefindes udfyldt og underskrevet rapport, for udført 
lovpligtigt serviceeftersyn.

Mærkat for året ser således ud.



Servicepartner mærker

Batteri test
Volt________________
Ah._________________
Dato/år _____________
Int. _________________

•På batterier monteres nedenstående mærkat.

Reparationer, service- og vedligeholdelsesopgaver af godkendt partner.

Alle reparationer, service- og vedligeholdelsesopgaver skal afsluttes med kvittering i driftsjournalen, 
hvor det godkendte installationsfirma skal stemple eller isætte label med firmanavn og godkendelsesnummer. 

Stempel eller labels kan derfor ikke anvendes af personer, der ikke har en skriftlig partneraftale med Anker & 
Nygaard. 

I driftsjournal skal nedenstående mærkat isættes ved reparationer, service- og vedligeholdelsesopgaver for 
ABS. 

Besøgsmærkat for året ser således ud.

Der kan rekvireres flere mærkater ved at rette henvendelse til os. 
Vi forventer hermed af have klarlagt hvilke retningslinjer der skal følges af vores servicepartner, 
ved udførsel af reparationer, service- og vedligeholdelsesopgaver



Retningslinie 005

Gennemgang af Retningslinje 005

Tilslutningsbetingelser

Br 18



Strække ben / telefon pause

10.00 – 10.15
AIA



ABA Serviceeftersyn

Driftsjournal

Forside oplysninger gammel og ny udgave

Bilag til driftsjournal, gammel og ny udgave 

ABA servicerapport



Retningslinie 232

Rettelser til Retningslinie 232

BR 18 bilag 3 punkt 4.2.6.10



Så er der frokost



ABV-T Serviceeftersyn



ABV-T Serviceeftersyn



ABV-T Serviceeftersyn



ABV-T Serviceeftersyn



AVA Serviceeftersyn

AVA servicerapport

AVA dokumentiation



ABV-T Serviceeftersyn

ABV service

AVA service
Fastgørelse af installation
Iht. installationsbekendtgørelsen

ABV = Maskinanlæg



ABA & AVA fastgørelse

Alle kabelinstallationer skal udføres i henhold til producentens anvisninger.
Kabelsystemer for varslingsanlæg skal opretholde funktionen længst muligt 
under brand.

Installationen skal derfor udføres med kabler oplagt direkte på faste 
bygningsdele, som kabler i føringsvej (fx rør, ledningskanal eller kabelbakke) 
eller som kabler fremført i faste bygningsdele.

Fastgørelsesmateriel skal kunne modstå mindst samme temperatur som det 
kabel det fastgør.
Ifølge BR18 skal der til installation af brandsikringsanlæg anvendes de rigtige 
typer brandsikre kabler. 
Kabler skal være godkendt efter følgende:
IEC 60331-1 / DS/EN 50362 over 20 mm samt
IEC 60331-2 / DS/EN 50200 under 20 mm i diameter .
Kravet som funktionssikre fastgørelsesmateriel betragtes som opfyldt, når 
fastgørelsesmateriellet er udført i metal. 
Kravet om funktionssikkert fastgørelsesmateriel gælder ikke rawlplugs.



ABA & AVA fastgørelse

Funktionskravet om at kunne opretholde varslingsanlæggets
funktion under brand anses for opfyldt, når kablet er fastgjort
med funktionssikkert fastgørelsesmateriel som følgende:
• Synlig installation udført med kabler og kabler ført i rør skal fastgøres 
med en afstand på højst 1 meter mellem Fastgørelsespunkterne

• Ved skjulte installationer ført i bygningsmæssige hulrum, som fx over 
nedhængte lofter og under hævede gulve, kan der anvendes kabler ført i 
rør med højst 2 meter mellem Fastgørelsespunkterne

• Kabler og rør fastgøres højst 25 centimeter fra komponenter som fx 
varslingstryk

• Kabler, der føres hængende i flexrør, eksempelvis fra et fast loft til 
underliggende nedhængt loft, skal aflastes for træk i begge ender

• Kabler, der føres hængende i flexrør, må højst have 2 meters længde ud 
over afstanden mellem øverste fastgørelsespunkt og det nedhængte loft



ABV fastgørelse

Fastgørelsesmateriel skal kunne modstå mindst samme temperatur 
som det kabel det fastgør, i områder hvor der er krav til funktionssikre 
kabler. 

Ifølge BR18 skal der til installation af brandsikringsanlæg anvendes de 
rigtige typer brandsikre kabler. 
Kabler skal være godkendt efter følgende:
IEC 60331-1 / DS/EN 50362 over 20 mm samt
IEC 60331-2 / DS/EN 50200 under 20 mm i diameter .

Kravet som funktionssikre fastgørelsesmateriel betragtes som opfyldt, 
når fastgørelsesmateriellet er udført i metal.

Kravet om funktionssikkert fastgørelsesmateriel gælder også rawlplugs. 

Ved fastgørelse af separat fremførte kabler med en maksimal diameter 
på 20 mm accepteres det at anvende dyvler/rawlplugs i plast.



Strække ben / telefon pause / kage

14.15 – 14.30 Så er der kage



Tilsmudsningsværdier

Central typer

Link til Schneider
https://schneider-electric.app.box.com/s/7dx7tgud408lmn92nmqm

Login: 
abatek

Udpakning af zippet filer:
schneider

https://an4.dk/manualer-labor-strauss/

Honeywell
DELTAHoneywell

IQ8

Advanced
MX5000

Pro-sec
Inim / Previda

DALKO 
Alarmsender

https://schneider-electric.app.box.com/s/7dx7tgud408lmn92nmqm
https://schneider-electric.app.box.com/s/7dx7tgud408lmn92nmqm
https://an4.dk/manualer-labor-strauss/
https://www.pro-sec.dk/
https://www.pro-sec.dk/
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