
 
 
 
 
Tolkning/rettelser vedrørende DBI retningslinie 005, 3. udgave maj 
2008 
 
 
Følgende rettelse blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 30. oktober 
2012: 
 
Side 15 Bilag 1, Mindste omfang af serviceeftersyn, ABA-anlæg første punkt: 
 
udgår: 
Funktionsprøve af alle enheder (detektorer, tryk, lydgivere mv.) skal så vidt muligt gennemgås årligt. 
Såfremt der afviges herfra, skal det ske på en håndværksmæssig korrekt måde, og der skal ved 
centraludstyret foreligge en serviceplan der sikrer, at alle dele er serviceret inden for en tre-årig periode 
 
Erstattes af: 
Funktionsprøve af enheder (detektorer, tryk, lydgivere mv.) skal udføres årligt. Hvert år skal mindst en 
trediedel af enhederne gennemgås, således at alle dele er funktionsprøvet inden for en tre-årig periode.  
Der skal i orienteringsplanskabet foreligge en serviceplan der dokumenterer hvilke enheder der er afprøvet 
det enkelte år. Serviceplanen skal forsynes med initialer på udførende teknikker samt dato for funktionstest. 
Serviceplanen placeres i en plastlomme forsynet med et faneblad med teksten ”serviceplan”. 
 
 
Følgende tolkninger blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 21. 
september 2011: 
 
Brandalarmanlæg der er installeret før den 1. april 2001 og senere konverteret til andet system i henhold til 
bilag 1 i DBI retningslinie 232, kan fortsat vedligeholdes efter forskrift 232 emne 13 vedligeholdelse udgave 
1. af 1996.  
 
Ændringer og udvidelser udført efter den 1. april 2001 skal vedligeholdes efter DBI retningslinie 005. 
 
Det skal af dokumentationen for afprøvning ved betjeningspanelet, fremgå hvilke grupper der afprøvet efter 
henholdsvis forskrift 232 emne 13 og hvilke grupper der er afprøvet efter retningslinie 005.  
 
Årlig kontrol af orienteringsplaner vedr. anlæg der kontrolleres efter emne 13 udgave 1 af 1996: 
 
Alle gruppe og situationsplaner skal kontrolleres for at sikre at adgangsveje til gruppeområdet er i 
overensstemmelse med de faktiske forhold. 
 
Alle gruppeplaner der skal funktionstestes, kontrolleres vedr. overensstemmelse med de faktiske 
bygningsmæssige forhold, samt at der er overensstemmelse mellem nummerering af detektorer, alarmtryk 
m.m. på orienteringsplaner og betjeningspanelets display. 
 
 
Følgende tolkninger blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 24. april 
2011: 
 
Følgende tolkning tilføjes retningslinie 005 bilag 1 



 
Årlig kontrol af orienteringsplaner: 
 
Alle gruppe og situationsplaner skal kontrolleres for at sikre at adgangsveje til gruppeområdet er i 
overensstemmelse med de faktiske forhold. 
 
Mindst en 1/3 af gruppeplanerne kontrolleres om de er i overensstemmelse med de faktiske 
bygningsmæssige forhold, samt at der er overensstemmelse mellem nummerering af detektorer, alarmtryk 
m.m. på orienteringsplaner og betjeningspanelets display. 
 
 
Følgende tolkninger blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 1. 
september 2009: 
 
 
Retningslinie 005 er gældende for drift og vedligeholdelse af alle automatiske brandalarmanlæg. 
For anlæg der installeret før den 1. april 2001, kan følgende punkter i forskrift 232 emne 13 vedligeholdelse 
udgave 1. af 1996,fortsat anvendes vedrørende følgende: 
 
Årlig funktionstest af minimum:  

• 10 % af termodetektorer 
• 20 % af røgdetektorer 
• Alle alarmtryk 

 
Krav om brugerkursus omfatter ikke driftsansvarlige personer der er tiltrådt før 1. april 2001. 
 
Side 15 bilag 1: definition på funktionsprøve af ABA anlæg 
 
En funktionsprøve skal påvise at brandkendetegn er i stand til at trænge ind detektorkammeret, samt af at 
detektoren er funktionsdygtig. For alarmtryk skal funktionsprøven dokumentere at kontaktfunktionen er i 
orden. Røgdetektorer kan eksempelvis testes med røg eller testgas, alarmtryk kræver at kontakten bevæges 
mekanisk. 
Kontrol af detektorparametre fra betjeningspanelet, pc eller lign. kan ikke erstatte funktionsprøven 


