
Periodisk Kontrol
Lotek A/S tilbyder periodisk kontrol af trykbærende transportable flasker; herunder evt. inspektion 
og trykprøvning.

Lotek A/S tilbyder periodisk kon-

trol af trykbærende transporta-

ble flasker. 

Trykbærende transportable tryk-

flasker omfatter f.eks. trykbe-

holdere, gasflasker med inert 

gas til brandslukningsformål, 

dykkerflasker, røgdykkerflasker, 

luftflasker, iltflasker, CO2-flasker 

(kulsyresne) etc.

Godkendt inspektionsorgan

Lotek A/S har et godkendt in-

spektionsorgan til inspektion 

af transportable trykbærenede 

gasflasker i komposit, stål og 

aluminium i henhold til Arbejds-

tilsynets bekendtgørelse nr. 289 

af 24. april 2001, § 9, stk. 2 og 

bilag 4, del III, modul 1,(EU-di-

rektiv 99/36/EF, bilag IV, del III 

modul 1).

Vi kan derfor tilbyde en kontrol 

af flasken med henblik på at sikre 

at flasken fortsat lever op til gæl-

dende regler for den pågældende 

flasketype.

Periodisk kontrol 

Den periodiske kontrol omfatter 

en vurdering af, om en afrensning 

for evt. løs maling, eller anden 

belægning er nødvendig. Konsta-

teres det ved kontrollen, at der er 

behov for en periodisk undersø-

gelse, foretages der en indvendig 

og udvendig inspektion af flasken 

samt en trykprøvning.

Dette sikrer, at der ikke er defek-

ter eller andre skader på flasken 

eller halsgevind, der gør den 

uegnet til videre brug. Efter god-

kendt resultat af den periodiske 

inspektion og afprøvning, bliver 

hver flaske mærket permanent 

iht. EN 1089-1 med inspektions-

  remmunsnoitakfiitnedi stenagro

( ID. Nr.), samt dato for afprøv-

ningen.

Der udarbejdes desuden en in-

spektionsrapport, der dokumen-

terer, at flaskerne overholder de 

gældende krav til opretholdelse 

af tryk etc. Konstateres det imid-

lertid ved kontrollen, at flasken 

ikke overholder de fornødne krav, 

vil den ej kunne godkendes af Lo-

tek A/S.
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Om Lotek Safety
Med mere end 35 års erfaring 

er Lotek A/S i dag en af landets 

førende leverandører af løsninger 

inden for brand, redning og sik-

kerhed. Virksomheden er økonomisk 

særdeles solid, og egne agenturer på 

systemkomponenter af højeste kva-

litet sikrer vores kunder den rigtige 

kvalitet til den rigtige pris.

Periodisk kontrol

Lotek udfører periodisk kontrol på følgende flasker:
Dykkerflasker:    trykbærende flasker til dykning

Røgdykkerflasker:   trykbærende flasker til brug ved røgdykning

Kompositflasker:   trykbærende flasker i kompositmaterialer - til både dyk og røgdyk

Forskellige typer transportable  betegnes ofte som f.eks.: Trykbeholdere, gasflasker, luftflasker, 

trykflasker :    iltflasker, CO2 – Inergen- & Argonite- flasker  mm.
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