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SVEBRA har två utbildningar som är branschcertifierade. FUD1 och BST,
brandservicetekniker. Den som har gått utbildningen får ett intyg samt ID-kort
som bevis på att man är SVEBRA certifierad.

Syfte:
Syftet med SVEBRAs certifierade utbildningar är att tillförsäkra kunder till
SVEBRA medlemsföretag att den som de anlitar har tillfredsställande kunskaper
i det den ska göra.

Kursmål:
Efter genomförd utbildning ska Brandserviceteknikern ha kunskap om kontroll
om lagar och regler kring underhåll av brandsläckare och kontroll av brandposter
samt erfarenhet om tidigare brister och problem med brandsläckare och
brandposter.

Certifiering:
Certifieringen är giltig i fem år. För att förnya sitt certifikat kan man gå
repetitions utbildningen.

Målgrupp:
Anställda i företag som är medlem i SVEBRA.

Förkunskaper:
Kursdeltagaren ska ha jobbat i minst 3 månader med att vara ute på kundbesök
tillsammans med erfaren brandservicetekniker för att få förståelse för
kursinnehållet.

Plats:
Brand & Industriskydd i MellanSverige AB, Västertorpsvägen 135, 129 44
Hägersten, Stockholm

Datum:
Torsdag 20 september kl 08:30 till Fredag 21 september kl 16:00

Kursledare:
Michael Dahlberg, 070-605 30 00

Anmälan:
Anmälan sker senast 2018-09-05 till kansli@svebra.org eller 070-605 30 00.
Observera begränsat antal platser och först till kvarn är det som gäller.

Pris:
6 000kr exklusive moms. I kursen ingår lunch och fika. Resa, övernattning och
middag ingår inte.
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Avbokningsregler:
Om avbokning sker före 24 dagar före kurs återfås 100%. Om avbokning sker
före 14 dagar före återfås 50%. Senare avbokning faktureras utbildningen.
SVEBRA har möjlighet att avboka utbildning 10 dagar före utbildning och då
återbetalas 100%.

Kursmaterial:
SVEBRA åhörarkopior inkl kända fel.

Kursinnehåll:
Följande områden ingår i utbildningen
1. Introduktion, lagar och regler
2. Grundläggande brandkunskap
3. Brandsläckare, grundkunskap
4. Brandsläckare SS 3656, underhåll, omladdning och verkstadsgenomgång samt
praktik.
5. Brandpost SS-EN 671-3, kontroll och tryckprovning samt praktik
6. Brandskydd, val och placering,
grundläggande utrymningskunskap.

andra

brandredskapskontroller

7. Nödljus och elbehörighet
8. Examination, praktisk och teoretisk
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