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Rettelse
DBI Retningslinje 007, Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg
Installation/service af brandsikringsanlæg må kun udføres af
montører med relevant faguddannelse. Følgende faguddannelser
eller uddannelse med tilsvarende kompetencer kan accepteres.
Ved tvivlsspørgsmål skal der rettes henvendelse på dansk til det
registrerende organ.
I bunden indføres: Service skal dokumenteres udført af en
kvalificeret montør.
Under de to stjernebemærkninger:
*Supplerende kursus kan ikke opnås ved sidemands- eller intern
oplæring.
Udøver den certificerede person hvervet som fagleder, behøver
personer ikke at have gennemført faglederkursus og supplerende
kursus.
Udøver den certificerede person hvervet som kvalificeret montør
kræves supplerende obligatoriske kurser efter appendiks C.

De dokumenterede instruerede personer, der alene udfører
kabling, montering af underlag, detektorer, brandtryk og højtalere,
samt opsætter og samler præfabrikerede kanalkomponenter, er
ikke underlagt kravet om at være ansat eller indlejet i det
godkendte installationsfirma. Dette arbejde kan udføres af anden
virksomhed, men det er altid det godkendte installationsfirma, der
har instruktionspligten og det faglige ansvar for den samlede
installation, der færdigmeldes til inspektion. Punkt 31.6
(bemandingsplan) er fortsat gældende.
Nederst tilføjes
De dokumenterede instruerede personer, der alene udfører
Punkt 31.5,
kabling, montering af underlag, detektorer, brandtryk og højtalere,
Anvendelse af
samt opsætter og samler præfabrikerede kanalkomponenter, er
underentreprenører, ikke underlagt kravet om at være ansat eller indlejet i det
godkendte installationsfirma. Dette arbejde kan udføres af anden
virksomhed, men det er altid det godkendte installationsfirma, der
har instruktionspligten og det faglige ansvar for den samlede
installation, der færdigmeldes til inspektion. Punkt 31.6
(bemandingsplan) er fortsat gældende
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Skema, for AVS og ABV mekanisk: Brandteknisk basiskursus
Brandteknisk basiskursus for installatører
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