
 

 

DBI Retningslinje 003 

4. udgave  

August 2013 

Punkt Rettelse Vedtaget dato 

Rettelse til 
Appendiks B,  
afsnit 23 

Funktionskrav ved anvendelse i anlæg installeret i henhold til 
Retningslinje 232/253 
Alarm/fejl: Skal indikeres med lys –og lydindikation direkte på displayet, 
på ABA/ARS anlæggets betjeningspanel, uden at der skal tilgås menu. 
Teksten skal være på dansk. 
Såfremt flere grupper eller detektorer er aktiveret skal disse kunne 
aflæses ved ét enkelt betjeningsgreb (tryk eller drejeknap) med 
betegnelsen ”Flere alarmer”. 
 

8. oktober 2020 

Rettelse til 
Appendiks G, 
afsnit 23 

Funktionskrav ved anvendelse i anlæg installeret i henhold til 
Retningslinje 232/253 
Alarm/fejl: Skal indikeres med lys –og lydindikation direkte på displayet, 
på ABA/ARS anlæggets betjeningspanel, uden at der skal tilgås menu. 
Teksten skal være på dansk. 
Såfremt flere grupper eller detektorer er aktiveret skal disse kunne 
aflæses ved ét enkelt betjeningsgreb (tryk eller drejeknap) med 
betegnelsen ”Flere alarmer”. 
 

8. oktober 2020 

Generelt Systemdele hvor der ikke er en harmoniseret standard, kan medtages i 
systemsammenvirke godkendelse, såfremt der kan fremvises et gyldigt 
akkrediteret certifikat med reference til en EN 54-standard og såfremt 
systemdelen er medgået i systemsammenvirke testen. 

12. april 2019 

ABDL Systemsammenvirke af ABDL systemer er ikke længere en del af 
retningslinje 003. Eksisterende certifikater, trækkes tilbage. 

12. april 2019 

EN 54-13 Det er muligt at få certificeret i henhold til EN 54-13:2017/A1:2018, 
sammen med Retningslinje 003/EN 54-13:2005. 

12. april 2019 

Rettelse til 
Appendiks A  
afsnit 12 
 

Systemets betjeningspanel skal mærkes med 
produktcertificeringsorganets logo og systemcertifikatnummeret. 
 

8. juni 2016 

Tilføjelse til Afsnit 
22 

Systemcertifikatet har en gyldighedsperiode på 3 år. 
Systemcertifikatejer skal én gang årligt, ved underskrift, bekræfte at der 
ikke er sket ændringer i henhold til systemcertificeringen. Dette sker i 
forbindelse med betaling af den årlige afgift for opretholdelsen af 
systemcertifikatet. Såfremt der er sket ændringer, skal der ansøges i 
henhold til afsnit 50. 
 

8. juni 2016 



 

 

Tilføjelse til 
Appendiks B,  
afsnit 23 

Funktionskrav ved anvendelse i anlæg installeret i henhold til 
Retningslinje 232/253 
Fejl på transmissionssystemet skal indikeres med lys –og lydindikation 
på ABA/ARS anlæggets betjeningspanel. 
 

10. juni 2015 

Tilføjelse til 
Appendiks G, 
afsnit 23 

Funktionskrav ved anvendelse i anlæg installeret i henhold til 
Retningslinje 232/253 
Fejl på transmissionssystemet skal indikeres med lys –og lydindikation 
på ABA/ARS anlæggets betjeningspanel. 
 

10. juni 2015 

Tilføjelse til 
Appendiks B,  
afsnit 23 

Adressér-bare anlæg 
Hvis systemet er adressér-bart, skal det af betegnelsen af adressen på 
kontrol- og indikeringsudstyret tydeligt fremgå, hvad der er 
gruppenummer og hvad der er adresse. Teksten skal fremgå på dansk. 
 

11. juni 2014 

Tilføjelse til 
Appendiks G, 
afsnit 23 

Adressér-bare anlæg 
Hvis systemet er adressér-bart, skal det af betegnelsen af adressen på 
kontrol- og indikeringsudstyret tydeligt fremgå, hvad der er 
gruppenummer og hvad der er adresse. Teksten skal fremgå på dansk. 
 

11. juni 2014 

Afsnit 40 For ikke harmoniserede standarder, eller andet normativt dokument, er 
det krævet, at prøvningslaboratoriet er godkendt som uvildig 3. part. 
Godkendelsen udstedes af det produktcertificerende organ. 
Godkendelsen baseres på…. 
 
For ikke harmoniserede standarder, eller andet normativt dokument, er 
det krævet, at prøvningslaboratoriets kompetence verificeres af det 
produktcertificerende organ. Verificering af kompetence baseres på… 
 

11. juni 2014 

 


