
















Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

 
 

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr 264 af 25, marts 2010.
 
 

  Kontrolattest for forlystelsesapparatet
 
  Navn: HB Gladiator
 
  ID-nr: TI-0448
 
 

 
Ovennævnte forlystelsesapparat er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget
ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt
ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

 
 
  Dato: 01-04-2015
 
 

 

  Synsvirksomhedens underskrift og stempel
 

 
Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat

og personalets anvisninger skal altid følges.



 
Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger
tilknyttet Teknologisk Institut. 
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives
i sin helhed.

 
Udgave 8. udarbejdet af: CLDA, den: 2014.01.06.
 

Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Telefon: 72 20 10 00

Inspektionsrapport for
årligt eftersyn af offentlige

forlystelser Insp. Reg. nr 9047

Dokument: D2 - 205

 
Rekvirent: Festgården TI-0448

Forlystelsens navn: HB Gladiator Metode: DS/EN 13814, DS/EN
14960 

Type: Oppustelig Inspektionnr: 10129 Sagsansvarlig: KAR
 / Kaj Rosenstedt Dato: 01-04-2015

 
Note Inspektionsaktivitet Resultat

  Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn). OK
  Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger med max. antal brugere OK
  Kontrol af pløkker, forankring og fastgørelse OK

  Undersøgelse af generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og
svejsninger, dug OK

  Kontroller forpude trin/rampe, bredde >= fuld bredde, mål >= 1,5 x højeste punkt på
legeområdet OK

  Kontrol af blæser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vægside / 2,5 m v.
åben side OK

  Kontrol af frirummet/afstand til øvrige genstande ved tilgang >= 3,5 m, øvrige sider >=
1,8 m OK

  Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (max. faldhøjde 630mm, udstrækning >= 1,2m) OK
  Kontrol af fastklemningsfælder (hoved, finger, krop, tøj) OK
  Kontrol af trykket i forlystelsen (HB: >= 1,0 kPa, HP: maks. 0,25 kPa) OK

 
Bemærkninger: 
Anvendt udstyr
Trykmåler Instrumentnummer: 102015

 

Resultat:
Med henvising til Justitsministeriets Bekendgørelse nr. 502 af 17-06.2005, med
senere ændringer erklæres det hermed at:
Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.



Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

 
 

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr 264 af 25, marts 2010.
 
 

  Kontrolattest for forlystelsesapparatet
 
  Navn: HB Gladiator
 
  ID-nr: TI-0448
 
 

 
Ovennævnte forlystelsesapparat er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget
ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt
ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

 
 
  Dato: 31-03-2016
 
 

 

  Synsvirksomhedens underskrift og stempel
 

 
Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat

og personalets anvisninger skal altid følges.



 
Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger
tilknyttet Teknologisk Institut. 
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives
i sin helhed.

 
Udgave 8. udarbejdet af: CLDA, den: 2014.01.06.
 

Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Telefon: 72 20 10 00

Inspektionsrapport for
årligt eftersyn af

offentlige forlystelser Insp. Reg. nr 9047

Dokument: D2 - 205

 
Rekvirent: Festgården TI-0448
Forlystelsens navn: HB Gladiator Metode: DS/EN 13814, DS/EN 14960 

Type: Oppustelig Inspektionnr:
11615

Sagsansvarlig:
MDC / Michael Ditlev
Lindhardt
Christensen

Dato: 31-03-2016

 
Note Inspektionsaktivitet Resultat

  Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn). OK
  Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger med max. antal brugere OK
  Kontrol af pløkker, forankring og fastgørelse OK

  Undersøgelse af generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og
svejsninger, dug OK

  Kontroller forpude trin/rampe, bredde >= fuld bredde, mål >= 1,5 x højeste punkt på
legeområdet OK

  Kontrol af blæser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vægside / 2,5 m v.
åben side OK

  Kontrol af frirummet/afstand til øvrige genstande ved tilgang >= 3,5 m, øvrige sider >=
1,8 m OK

  Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (max. faldhøjde 630mm, udstrækning >= 1,2m) OK
  Kontrol af fastklemningsfælder (hoved, finger, krop, tøj) OK
  Kontrol af trykket i forlystelsen (HB: >= 1,0 kPa, HP: maks. 0,25 kPa) OK

 
Bemærkninger: 
Anvendt udstyr
Trykmåler Instrumentnummer: 114115

 

Resultat:
Med henvising til Justitsministeriets Bekendgørelse nr. 502 af 17-06.2005,
med senere ændringer erklæres det hermed at:
Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.
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