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Håndildslukkere, genopladning af
Særlige Bestemmelser for Certificering af overensstemmelse med DS 2320: Besigtigelse, genopladning,
trykprøvning af DS-mærkede håndildslukkere, certificeret i henhold til DS/EN 3 samt DS 2120.
1.

Forudsætning for certificering

Udstedelse af certifikat til at eftervise overensstemmelse med ovennævnte standard samt licens til at
DS-mærke forudsætter, at ansøgeren forpligter sig til
-

at overholde: “Almindelige Bestemmelser for Produktcertificering” (ABP),

-

at overholde nærværende Særlige Bestemmelser for certificering af fyldestationer,

-

samt til at overholde kravene til serviceydelsen/produktet i ovennævnte standard.

2.

Ansøgning om certifikat

Ansøgning foretages som angivet i ABP, pkt. 2 og på særlig blanket. I ansøgningen skal gives
oplysninger om:








3.

ansvarshavende (navn, stilling i organisationen)
fabrikat, typer og modeller håndildslukkere, man ønsker DS-licens for at certificere, og
ansøgningen skal bilægges:
oplysninger om de enkelte genopladningsmanualer, man er i besiddelse af, og som man ønsker
certifikat for
beskrivelse af fyldestationens genopladningsudstyr, trykprøvningsanlæg, fittings, plombetænger
med forslag til gravering, specialværktøjer m.m.
oplysninger om hvordan indkøbt slukningsmiddel og reservedele registreres
forslag til etiketter
udkast til bogføringsmetode
Certifikat

Certifikat kan udstedes, når typekontrollen omfattende besigtigelse af virksomhedens produktions- og
kontroludstyr viser, at de i ovenfor nævnte standarder stillede krav er tilfredsstillet og forslag til
overensstemmelsesmærke og kontroletiketter er godkendt.
4.

Kontrol

Kontrollen omfatter:
Typekontrol, jf. ABP, pkt. 3.1, udført på foranledning af ansøgeren eller DS Certificering A/S.
Løbende kontrol, jf. ABP, pkt. 4., omfattende:
Intern kontrol, jf. ABP, pkt. 4.2
Ekstern kontrol, jf. ABP, pkt.4.3
Anden kontrol, jf. ABP, pkt. 4.3.2
Kontrol ved ændring af produktionsbetingelser, jf. ABP, pkt. 5.2,udført på foranledning af DS
Certificering A/S.
4.1

Typekontrol

Typekontrol omfatter besigtigelse af produktionslokaler, lager og øvrige faciliteter samt kontrol og
afprøvning af fyldestationens genopladnings- og trykprøvningsudstyr samt inspektion af arbejdsudstyr
m.v. Endvidere kontrolleres fyldestationens værktøjer samt arbejdsvejledninger for de slukkere, der
ønskes certificeringslicens for.
Typeprøvningen og den eksterne kontrol foretages af et kontrolorgan, der er godkendt af DS
Certificering A/S og Arbejdstilsynet (i det følgende kaldet ”inspektionsorganet”).
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Løbende kontrol

4.2.1 Intern kontrol
Certifikatindehaveren er ansvarlig for, at den interne kvalitetskontrol udføres så ofte og i et sådant
omfang, som det er produktionsteknisk nødvendigt for at sikre det nødvendige kvalitetsniveau af det
produkt/tjenesteydelse, der omfattes af certifikatet, således at de genopladede slukkere opfylder de i
standarderne fastlagte krav.
Hvis de kontrollerede håndildslukkere ikke opfylder kravene, er certifikatindehaveren forpligtet til at
fjerne en eventuel DS-mærkning på de pågældende slukkere.
4.2.2 Ekstern kontrol
Mindst en gang årligt kontrollerer det udpegede inspektionsorgan, at fyldestationen fortsat opfylder
kravene i standarden og disse særlige bestemmelser. I tilfælde af ferielukning, flytning, opsigelse af
certifikatordning o.l., skal fyldestationen informere inspektionsorganet med mindst 14 dages varsel.
Kontrollen omfatter:










journalføringen af den interne kontrol.
at der foreligger gældende genopladningsmanual for hver type/model håndildslukker, som
virksomheden har certifikat til og, at der foreligger gældende, skriftlig aftale med udstederen af
genopladningsmanualen, hvorigennem certifikathaveren gives ret til at anvende de pågældende
genopladningsmanualer.
Aftalen forpligter udstederen til at videregive eventuelle tillæg og revisioner til
genopladningsmanualerne.
En sådan aftale kan alternativt betragtes som indgået, såfremt udstederen skriftligt meddeler
DS Certificering A/S og inspektionsorganet hvilke virksomheder, der har tilladelse til at
anvende de enkelte genopladningsmanualer, og aftalen betragtes ligeledes som indgået, hvis
fyldevirksomhederne kan forevise de originale genopladningsmanualer.
I sidstnævnte tilfælde skal DS Certificering A/S eller inspektionsorganet søge aftalens
gyldighed bekræftet hos udstederen.
at indkøb af originale slukningsmidler og originale reservedele finder sted og er dokumenteret i
form af faktura eller lign.
at vægtene kontrolleres.
at trykmålere fortsat er i orden.
at øvrige værktøjer m.v. inklusive plombetænger, plombetråd og etiketter er i orden.
at virksomhedens ekspertise er i orden.

Inspektionsorganet udtager 1 genopladet slukker til kontrolprøvning.
Fyldestationer, som har certifikat til at genoplade og/eller periodisk undersøge CO2-beholdere,
kontrolleres mindst 2 gange årligt.
Konstateres uregelmæssigheder på fyldestationen, medfører dette en indberetning til DS Certificering
A/S samt en advarsel om, at certifikatet vil kunne inddrages.
Konstateres to uafhængige uregelmæssigheder, inddrages certifikatet uden yderligere varsel.
Fyldestationen henvises herefter til at genansøge om nyt certifikat.
Fyldestationen er uberettiget til at udføre serviceeftersyn, periodiske undersøgelser og genopladning
og reparation før denne foreligger.
Såfremt en DS-certificeret mærkningsindehaver, ønsker foretaget et eller flere yderligere uanmeldte
kontrolbesøg af en fyldestation, vedrørende pågældende mærkningsindehavers produkter, skal
anmodning om dette fremsendes til DS Certificering A/S. Såfremt anmodningen følges, foranlediger
DS Certificering A/S, at inspektionsorganet udfører yderligere kontrolbesøg. Omkostningerne hertil
afholdes af den rekvirerende virksomhed.
Konstateres der alvorlige uregelmæssigheder afholdes udgiften dog af den inspicerede fyldestation,
som samtidig tildeles en advarsel.
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4.2.3 Anden kontrol
Jf. ABP, pkt. 4.3.2.
4.3

Kontrol ved ændring af produktionsbetingelserne

Certifikatindehaveren skal meddele certificeringsorganisationen om hver ændring, der ønskes foretaget
mht. de typer slukkere, man genoplader og reparerer samt om ændringer i arbejdsprocedurer. En ny
kontrol kan forlanges udført for dette.
Certifikatindehaveren må ikke anvende DS-mærkning på et produkt, der ikke er omfattet af certifikatet
uden skriftlig godkendelse fra DS Certificering A/S.
5.

Mærkning

Det anvendte overensstemmelsesmærke skal have følgende udseende:
000

DS 2320

hvor 000 erstattes af certifikathaverens identitetsnummer.
Ved periodisk undersøgelse, herunder trykprøvning påsættes – inden stigrøret genmonteres – en DSskive med oplysning om det aktuelle kalenderår.
6

Afgifter

Se særskilt prisblad.
Kontrolafgifter: som angivet i ABP, pkt. 9.1.
Afgifterne pristalsreguleres.
Øvrige bilag: ”Forslag til bogføring” – ”Udkast til etiketter”.
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Bilag 1 Forslag til bogføring
Fabrikant
DA-NO Brand

PT 6 DK P

6 kg

Istemplet
løbenr.
04052

Dujardin

Amerex P
DK 450
3720
W

4,5 kg

AA 4985

10 ltr.

22129

Meisner-Jensen

Model

Størrelse

Slukningsmiddel
Dato
Betegnelse-Gen./Nyt
Centrimax
Nyt 06.02. 06
ABC Plus
ABC –
Genbrug 06.02. 06
Chemical
Vand
- 06.02. 06

P = Pulver
W = Vand

Arbejdets omfang
og evt. bemærkninger
S+T+G
S+G
S + kasseret.
Ny beholder
nr. 22378

S = Serviceeftersyn
T = Trykprøvet/
periodisk undersøgt
G = Genopladet

Under bemærkninger
kan f.eks. nævnes at
slukkeren er kasseret –
tæret og f.eks. at ny
slukker er leveret.

Fabrikant

Model

Permanent
L 534
GH-Brandmaterie 6002

Størrelse
C
C

6 kg
2 kg

Istemplet
løbenr.
4425 F
D 5176

C = CO2

Vægt inkl. ventil
Dato
Tara
Brutto
15,9 kg 06.02. 06
3,7 kg
5,7 kg 06.02. 06

Ved
eftersyn
bogføres
kun
bruttovægt
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Arbejdets omfang
og evt. bemærkninger
S + ny plombe
S+G

S = Serviceeftersyn
T = Trykprøvet/
periodisk undersøgt
G = Genopladet
Under bemærkninger
kan f.eks. nævnes, at
slukkeren er kasseret –
tæret og f.eks. at ny
slukker er leveret.
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Bilag 2 Forslag til etiketters udformning

PERIODISK UNDERSØGELSE
ÅR
2006
2007
2008
YEAR
MDR.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN
MONTH
År /måned
Næste periodiske
Year / month
undersøgelse:
Next periodic
inspection:

PERIODIC INSPECTION
2009
2010

2011

JUL AUG SEP

OK NOV DEC
T
ID No.xxx = DS= 2320
Firmanavn
Adresse
Telefonnummer

Firmanavn
Adresse
Telefonnummer
DS-certificeret værksted
ID No. xxx
CO2-slukker
Vægt opladet ekskl. slange og tragt
kg
Er vægten mindre end kontrol-vejningen SKAL
slukkeren genoplades

Firmanavn
Adresse
Telefonnummer
JAN

FEB MAR

APR MAJ

JUN

JUL

AUG SEP OKT NOV

DEC

2006
2007
2008
2009
2010
1

2

KONTROLLERET AF SERVICETEKNIKER
3
4
5
6
7
8
9

SERVICEEFTERSYN

10

11

12

GENOPLADET
NYLEVERET
IDENTITETSNR.XXX =DS= 2320

Etiketter kan eventuelt også forsynes med angivelse af tidspunkt for næste undersøgelse. (Måned og årstal)
Årstallet for næste periodiske undersøgelse skal fremgå af etiketten for udført periodisk undersøgelse.
Det er også muligt at kombinere genopladningsetiketten for periodisk undersøgelse.
Andre kombinationsmuligheder kan accepteres.
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Tillæg til DS SBC 246 om øvelsesslukkere
Dette tillæg vedrører certificering af genopladning, trykprøvning og besigtigelse af DS-mærkede håndildslukkere til
øvelsesbrug.

Alle krav i DS SBC 246, dateret 1998-02-18 skal opfyldes med nedenstående ændringer, der refererer til
punktnummereringen i DS SBC 246.

Ad 1. Forudsætninger for certificering
Til øvelsesformål må kun anvendes slukkermodeller, som har opnået DS-certifikat i henhold til SBC 246.
Slukkere til øvelsesbrug må oplades med uoriginalt slukningsmiddel forudsat bestemmelserne i dette tillæg til
SBC 246 overholdes.
Periodiske undersøgelser og genopladning må kun foretages af virksomheder, som har DS-certifikat hertil for de
anvendte slukkermodeller.

Ad 4 Kontrol
Slukkerne skal undersøges periodisk, herunder trykprøves i henhold til de enhver tid gældende regler.
De certifikathavere, der varetager slukkerundersøgelser skal blandet andet være i besiddelse af og på alle
punkter følge de til slukkermodellerne hørende servicemanualer på nær specifikationerne vedrørende selve
slukningsmidlerne.
Som følge heraf skal der for sådanne slukkere ikke udtages genopladede slukkere til kontrolprøvning af
slukningsmidlet under de årlige kontrolbesøg på fyldestationerne.

Ad 5 Mærkning
Slukkerne skal være mærket tydeligt og holdbart med ordet ”Øvelsesslukker”.
Denne mærkning skal fremstå med mindst 3 cm høje bogstaver således, at øvelsesslukkere ikke kan forveksles
med øvrige DS-mærkede slukkere.
Mærkningen må ikke kunne fjernes og må ikke mistes ved normal brug af øvelsesslukkerne. Mærkning
vedrørende bålkasser skal fjernes eller gøres ulæselig.
Al øvrig mærkning på slukkerne skal bevares, herunder mærkning angående periodiske undersøgelser og
genopladning.
Mærkning for genopladning kan dog undlades, hvis fyldestationen på anden måde har kontrol med, hvornår
slukkeren er genopladet og af hvem.
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