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ABV teknik
– overlad din 
brandventilation  
til os

Vi tager hånd om dit  
projekt lige fra rådgivning  
til installation, færdigmelding, 
CE-mærkning og 
serviceeftersyn.

ABV teknik
- EN DEL AF UNILITE A/S
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Som den første danske virksomhed er Unilite 
DBI-certificeret til projektering, montering, 
installation og service på både termiske og 
mekaniske brandventilationsanlæg. Det er 
din garanti for brandtekniske installationer af 
høj kvalitet, når du samarbejder med os.

ABV teknik er Unilites el-tekniske afdeling, 
som løser en bred vifte af opgaver inden for 
brandventilation – lige fra rådgivning til in-
stallation, færdigmelding, CE-mærkning og 
serviceeftersyn af brandventilationsanlæg. 

Automatisk brandventilation 
(ABV-anlæg)

Når der opstår brand eller røgudvikling, skal 
den automatiske brandventilation (ABV- 
anlægget) lede røg og varme ud af byg-
ningen for at sikre røgfrie flugtveje, mindske 

risikoen for overtænding og minimere røg- 
og brandudbredelsen. Og samtidig skal ud-
luftningen øge sigtbarheden for rednings-
personel samt minimere påvirkningen på 
bygningens konstruktion, så bæreevnen 
bevares så længe som muligt. 

Et automatisk brandventilationsanlæg 
består af forskellige komponenter, afhæn-
gigt af den enkelte bygnings udformning. 
Det kan fx være komponenter som:

• oplukkelige ovenlys
• åbninger for erstatningsluft
• faste og/eller bevægelige røgskærme
• automatisk og/eller manuel aktivering.

Den optimale  
samarbejdspartner:
• Vi er Danmarks mest erfarne 

virksomhed inden for færdig- 
meldinger af ABV-anlæg

• Vi er fagnørder til fingerspidserne 
– og det er vi stolte af!

• Vi er med i alle projektets faser  
– lige fra rådgivning til montering 
og færdigmelding
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Termisk eller mekanisk 
brandventilation?

Automatisk brandventilation opdeles i to 
grupper: termisk og mekanisk.
Ved termisk brandventilation bliver varme 
og røg ledt ud gennem ovenlys i taget, og for 
at den termiske effekt skal virke optimalt er 
der krav om erstatningsluft fra minimum to 
modsatstående ydervægge af bygninger. 

Vores erfarne specialister står klar til at 
hjælpe jer med at finde den optimale løsning 
til jeres behov, så I er sikret en effektiv 
brandventilation, der selvfølgelig opfylder 
alle lovkrav fra brandmyndighederne.

Nøglefærdig brandventilation

Vi har mange års erfaring med levering af 
nøglefærdig brandventilation, som indebæ-
rer komplet projektering og installation af 
brandventilationsanlæg – godkendt og klar 
til ibrugtagning. 

Ved levering af nøglefærdig brandventilati-
on har vi ansvaret for, at brandventilationen 
er korrekt installeret, lever op til brandmyn-
dighedernes krav og fungerer optimalt. Vi 
sørger ligeledes for udarbejdelse af logbog 
og attest til myndigheder i henhold til 
gældende lovkrav.

Om ABV teknik
ABV teknik er Unilites el-tekniske 
afdeling. Vi varetager alt lige fra 
rådgivning til selve installationen, 
færdigmelding, CE-mærkning 
og efterfølgende service på din 
brandventilation – uanset om du har 
et termisk eller mekanisk anlæg eller 
en kombination. 

ABV teknik
- EN DEL AF UNILITE A/S
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CE-mærkning

Hos ABV teknik har vi mange års erfaring 
med CE-mærkning af brandventilations- 
anlæg, og vi kender de forskellige direktiver 
og regler indgående. Derfor kan vi hurtigt 
foretage CE-mærkningen for jer –  både i 
forbindelse med montering og installation af 
vores egne produkter, men også på anlæg, 
hvor vi ikke har stået for installationen.

Et brandventilations- eller brandsikrings- 
anlæg er omfattet af maskindirektivet 
og skal CE-mærkes i overensstemmelse 
hermed. Det betyder blandt andet, at der i 
anlægget skal anvendes komponenter, som 
er certificeret i henhold til gældende pro-
duktstandarder. 

Brandventilationsanlægget må ikke benyt- 
tes uden en CE-mærkning, som er produ-
centens/montørens dokumentation for, at 

installationen overholder de EU-direktiver, 
den er omfattet af. Når vi CE-mærker et 
anlæg, garanterer vi med andre ord, at det 
lever op til gældende lovkrav.

I forbindelse med CE-mærkningen udfær-
diger vi en samlet teknisk dokumentation 
og løsningsforslag. Og når vi har sikret, at 
anlægget overholder gældende sikkerheds- 
og sundhedskrav, udfylder vi overensstem-
melseserklæring (EF-erklæring) og sætter 
CE-mærkatet på anlægget.

Færdigmelding af 
brandtekniske anlæg

For at sikre kunden et korrekt udført arbejde 
har det siden 1. august 2014 været et 
lovkrav, at virksomheder, som installerer, 
projekterer og vedligeholder brandtekniske 
anlæg, skal være DBI-certificeret.
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Vi oplever imidlertid ofte brandventilations-
anlæg, som ikke er udført efter gældende 
brandmyndighedskrav og i overensstem-
melse med Bygningsreglementet. Vi hjælper 
jer derfor gerne tidligt i projektet for på den 
måde at sikre en problemfri inspektion og en 
hurtig færdigmelding til myndighederne.

Når vi selv har installeret et brandanlæg, 
sørger vi for den lovpligtige færdigmelding 
i form af inspektion samt indsendelse af 
færdigmeldingsskema til myndighed.

Komplet løsning:  
ovenlys, brandventilation  
og CE-mærkning

Når du køber Unilite ovenlysprodukter, har 
du mulighed for at tilkøbe montering og 
service varetaget af ABV teknik. Dermed 
kan du få en komplet løsning med levering, 

montering, installation og CE-mærkning af 
både ovenlys og brandventilationsanlæg. 

Når ovenlysvinduet passer til brandventila-
tionsanlægget, bliver installationen lettere. 
Det gør den, fordi vi kender vores produkter 
indgående, og fordi komponenterne passer 
sammen. Og endelig kan vi derfor også 
hurtigere foretage en CE-mærkning af det 
samlede anlæg.

Fordele ved komplet løsning:
• én leverandør
• hurtig levering
• hurtig installation
• hurtig CE-mærkning
• hurtigere ibrugtagning

ISO 9001-certificeret
Unilite og ABV teknik har siden marts 
2017 været ISO 9001-certificeret. 

ISO-certificeringen er en internationalt 
anerkendt og anvendt kvalitetsstandard 
for ledelse i både små og store virk-
somheder. Med ISO 9001-certificerin-
gen har vi som virksomhed forpligtet os 
til løbende at iværksætte forbedringer, 
der skal gøre os endnu mere effektive.

ABV teknik
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DBI-certificeret 
installatør af termisk 
og mekanisk 
brandventilation
ABV teknik er DBI-certificeret til 
projektering, montering, installation og 
service på både termiske og mekaniske 
brandventilationsanlæg.

DBI Certification A/S (Dansk 
Brand- og sikringsteknisk Instituts 
kontrolinstans) udsteder certifikaterne 
til installationsfirmaer, som opfylder 
kravene i DBI Retningslinje 001 om 
godkendelse af firmaer til projektering, 
installation, service og vedligehold af 
brandsikringsanlæg. 

Certificeringen er dokumentation 
for, at firmaet lever op til en række 
specificerede krav til erfaring og 
uddannelse samt har gennemført 
specifikke kurser og bestået en 
afsluttende skriftlig prøve.
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Landsdækkende servicecenter

Vi råder over fuldt udstyrede servicevogne, 
som opererer landsdækkende og udfører 
service på alle former for brandventilati-
ons- og brandsikringsanlæg. Og på både 
egne produkter og produkter fra andre leve-
randører.

Vores teknikere er specialister i brandsik-
kerhed og har en stor viden og bred erfaring 
inden for service af brandmateriel og tilhø-
rende installationer. 

ABV teknik varetager levering, installation, 
service og eftersyn på brandventilations-
anlæg (ABV) samt service og eftersyn på 
brandsikringsanlæg, slukningsmateriel, 
installationsgennemføringer, automatisk 
branddørslukningsanlæg (ABDL) og andet 
sikkerhedsudstyr. 

Vores servicecenter er specialister i:
• brandventilation
• branddøre og -porte
• automatiske branddørslukninger
• installationsgennemføringer
• slukningsmateriel og andet sikkerheds-

udstyr 

Lovpligtig serviceaftale

ABV teknik kan hjælpe dig med at overhol-
de de gældende brandmyndighedsregler, 
bl.a. i forbindelse med lovpligtige eftersyn 
samt korrekt installation af dine produkter. 
Og med en fast serviceaftale skal du ikke 
bekymre dig om, hvornår næste eftersyn 
udføres – det klarer vi for dig.

Med en serviceaftale med ABV teknik sørger 
vi for, at dit eller virksomhedens anlæg 
fungerer optimalt og i henhold til brand-
myndighedernes krav. Vi holder styr på, 
hvornår det er tid til lovpligtige eftersyn – og 
vi sikrer, at installationerne kan gå igennem 
eftersynet. 

Vores serviceaftale omfatter:
• forebyggende og lovpligtige service- 

eftersyn
• hurtig udbedring af fejl og mangler
• udarbejdelse af logbog/eftersynsrapporter
• udfærdigelse af attest til brandmyndighed
• mulighed for lavere forsikringspræmie

Vi tilbyder også en længerevarende service-
aftale, som gør det muligt for dig at planlæg-
ge dine budgetter ud i fremtiden. Kontakt os 
for yderligere information herom.
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Kontakt os
Er du i tvivl, om hvilken type brandventilation du har 
brug for, vil du gerne høre mere om dine muligheder 
for at indgå en serviceaftale med ABV teknik, eller har 
du brug for vores hjælp til færdigmelding af dit brand-
ventilationsanlæg? 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål til vores ydelser eller produkter. Du kan 
enten ringe til os, skrive til os eller kigge forbi vores 
kontor i Hobro.

ABV teknik
Snæbumvej 26
9500 Hobro

Telefon: +45 76 75 26 00
E-mail: info@abv-teknik.dk
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