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FG-regler Automatiske brannalarmanlegg. Sertifisering av personell – FG 750. 

Vedlegg til søknad om sertifisering innen BRANNALARMANLEGG – praksiskrav etter FG-750 pkt. 2.4, tabell 1 

 

For å oppnå sertifisering må personen dokumentere relevant jobbing med prosjektering, installasjon, tekniker eller kontroll. Kravene er som følger:  

Prosjektering;  Minimum 150 timer i løpet av de siste 12 måneder. 

Installatør;   Minimum 250 timer med praksis i løpet av de siste 12 måneder. 

Tekniker;   Minimum 250 timer med relevant praksis i løpet av de siste 12 måneder. 

Kontroll;   Minimum 50 timer med kontroll av prosjektering og installasjon i løpet av de siste 12 måneder.  

Referanseprosjektene kan inneholde og dekke flere godkjenningsområder. Er et prosjekt svært omfattende over tid kan man søke sertifiseringsorganet 

om et redusert antall innmeldte prosjekter. 

 

Fyll ut og vedlegg søknad om sertifisering: NAVN: ___________________________________FIRMA:________________________________________ 
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