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Hvert år importeres talrige udenlandske produk-
ter til EU og Danmark, men selvom de importe-
rede produkter er CE-mærket, er det ikke altid 
en garanti for, at de kan leve op til gældende 
EU-regler. Det er noget, som de ekstra opmærk-
somme på hos Falck Teknik. Derfor bliver Falcks 
håndildslukkere, som er produceret af forskel-
lige udenlandske underleverandører, sendt 
forbi FORCE Technology’s laboratorie til test og 
godkendelse af, at brandslukkerne lever op til 
standarderne EN3 og DS 2320.

”Vi får FORCE Technology til at 
kontrollere vores håndildsluk-
kere, for vi skal være 100 % 
sikre på, at de produkter vi 
sender på markedet, lever op til 
EU-standarderne.” 
Bo Kurt Nielsen, Technical and Production Manager, 

Falck Teknik.

Falcks håndildslukkere har gennem denne test 
og godkendelse opnået en certificering og ret til 
DS-mærkning. Samme proces er gældende for 
øvrige DS-mærkede håndildslukkere.

Kender lovkrav og faktiske forhold
FORCE Technology har dybdegående viden om 
standarderne for håndildslukkere og foretager 
typeprøvning på alle certificerede håndildslukke-
re i Danmark for at sikre, at ildslukkerne overhol-
der kravene i standarderne og lever op til både 
de danske og europæiske regler.

Derudover har FORCE Technology indblik i, 
hvordan de faktiske forhold er ude hos virksom-
hederne. Året rundt inspicerer FORCE Technology 
fyldestationer for certificerede håndildslukkere – 
herunder også Falck Tekniks fyldestationer – for 
at verificere at brandslukningsprodukterne og 
medarbejderne på fyldestationerne lever op til 
de gældende regler og lovkrav.

FORCE Technology’s specialister får i stort om-
fang ajourført deres viden om standarderne for 
brandslukningsudstyr via deres aktive deltagelse 
i standardiseringsudvalget S-008 ’Brandsluk-
ningsmateriel’. I og med FORCE Technology er et 
uvildigt tredje-parts organ, der inspicerer og veri-
ficerer brandudstyr, bliver der i standardiserings-
udvalget S-008 lyttet til FORCE Technology’s 
faglige input. Disse input er med til at sikre, at 
gældende og kommende nye standarder også vil 
fungere i praksis.

CASE 

Viden om standarder 
forbedrer Falcks dialog med 
underleverandører
Ved at have forhåndsviden om fremtidige ændringer i 
standarderne, kan Falck sørge for, at produkter fra deres 
underleverandører lever op til de kommende krav.
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Sparring om standarder
Det, at FORCE Technology’s medarbejdere er 
involveret i standardiseringsarbejdet, bevirker, at 
de har opdateret viden på området. Det er noget, 
der har stor betydning for Falck Teknik og andre 
certificerede virksomheder, som er medlemmer 
af Sikkerhedsbranchen. Sikkerhedsbranchen 
er en branche for brandslukningsudrustning i 
Danmark.

”FORCE Technology har en vig-
tig viden fra standardiserings-
arbejdet, som gør, at vi kan 
sparre med hinanden om stan-
darder for håndildslukkere, og 
blandt andet drøfte hvordan vi 
kan opnå bedre brandklasser.” 
Bo Kurt Nielsen, Technical and Production Manager, 

Falck Teknik.

Bedre forberedt
For Bo Kurt Nielsen er der ingen tvivl om betyd-
ningen af at få adgang til viden om nye standar-
der så tidligt som muligt, da det gør dialogen 
med underleverandørerne nemmere:

”Det er vigtigt for os at være på forkant med 
udviklingen indenfor standarderne. I og med jeg 
kender til kravene i de nye standarder, er jeg 
bedre forberedt overfor vores leverandører. Jeg 
kan på et tidligt tidspunkt sige til leverandørerne, 
at deres produkter skal leve op til de nye krav, og 
at de skal sørge for at teste for det.”
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Falck Teknik
Falck Teknik er Danmarks 
største leverandør af brand-
udstyr, brandslukkere, 
brandmateriel, førstehjælps- 
og sikkerhedsudstyr. Falck 
Teknik er en del af Falck-kon-
cernen med forretningsområ-
derne: Ambulance, Assistan-
ce, Healthcare, Industrial Fire 
Services og Global Assistan-
ce. Falck startede i Danmark 
i 1906 og opererer i dag i 30 
lande og har 30.000 medar-
bejdere globalt set.

DS 2320-standarden
Certificerede håndildsluk-
kere på det danske marked 
skal efterses mindst én 
gang årligt i henhold til DS 
2320-standarden. Den nati-
onale DS 2320-standard er 
via S-008-udvalget under-
lagt en revideringsproces. 
Den opdaterede DS 2320 
forventes klar i løbet af 2020. 
Standarden skal først i høring 
og derefter godkendes af bl.a. 
Beredskabsstyrelsen, Sikker-
hedsstyrelsen og Arbejdstil-
synet.

Typeprøvning og DS- 
mærkat
Hvert år foretager FORCE 
Technology typeprøvning af 
mere end 80 forskellige cer-
tificerede håndildslukkermo-
deller i Danmark. Det gøres 
for at sikre, at produkterne 
lever op til EN3-standarden 
og dermed kan fortsætte 
som certificerede med ret 
til at have et DS-mærkat på 
som bevis for, at de lever 
op til EN3-standarden og er 
certificeret.

Fakta


