Ny plan og bygningslov. Gratis leverandørnøytralt
Miniseminar 18. januar kl 09 til 11 hos Storm Elektro i Fredrikstad
MINISEMINAR I NY

PBL FOR BRANNALARM OG NØDLYS

Telefon 31 41 51 40, faks 31 00 01 92, mail post@nortek.st org.nr 995173743, Adresse Steinbergveien 1, 3050 Mjøndalen

Det har kommet en ny plan og bygningslov, og
teknisk veiledning til den er det nye krav til både
brannalarm og nødlys / ledesystemer.
Vi har derfor satt sammen et lite miniseminar
innenfor dette området. Foreløpig har over 450
personer deltatt på dette med gode
tilbakemeldinger
Invester tiden og bli med på miniseminaret på ca. 2
timer og få med deg de viktigste endringene. Da
slipper du å benytte gammel kunnskap og havne i
uheldige situasjoner.

Dette leverandørnøytrale miniseminaret tar for seg
teknisk veiledning til den nye loven og er lagt opp
som et seminar der deltakerne er hjertelig
velkomne til å stille spørsmål og delta aktivt i
diskusjonen om man ønsker.
Er du oppdatert på hva som har skjedd av
endringer? Har du hatt muligheten til å diskutere
dette med dine kollegaer og eksterne? Vi gir deg
nå muligheten til det sammen med oss.
Vi kommer gjerne på besøk til dere for å holde
dette gratis miniseminaret.

Agenda
·

Teksten i den nye veiledningen, hva betyr
den?

·
·
·

Hvilke endringer blir det for brannalarm?
Hvor skal den nå være brannalarmsystemer?
Hvordan skal de utføres?

·

Hva betyr den nye teksten for ledesystemer /
nødlys?
Hvor skal den nå være slike systemer?
Hvordan skal de utføres?
Hvilke europanormer og norske standarder
gjelder? Her er det dessverre en rekke
forskjellige oppfattninger, bli med på
miniseminaret å bli oppdatert på hva som
gjelder.

·
·
·

Siden dette er et gratis miniseminar vil vi
avslutningsvis benytte noen minutter på å gi dere en
oppdatering på nyheter innenfor brannalarm og
nødlys. Temaet vil være løsninger som:
Brannalarm med fullintegrert gassdeteksjon og
trådløse løsninger med lang batterilevetid. Nødlys
hvor batteri er byttet ut med kondensatorer med 10
års levetid. Trådløs kommunikasjon for brannalarm
og nødlys etc.
Nortek Security & Technology er en frittstående
leverandør som eies og drives av personer med lang
erfaring innenfor bransjen og stor interesse for
faget.

Ta kontakt med oss for å avtale tid og sted.
Det eneste dere trenger for å delta på kurset å
møte opp og ha er et egnet lokale med det
tilbehører dere ønsker, resten fikser vi.
Det er viktig å være oppdatert på nye lover og
regler, unødvendige feil koster tid, ekstra
penger og sikkerheten reduseres.
For å avtale kurs og spørsmål, kontakt:
Nortek Security & Technology
Øyvin Sylte
oyvin@nortek.st
mobil 91 54 51 74 eller telefon 31 41 51 40
Nortek Security & Technology hjelper deg med å få ”bitene” på plass

