
Lotek indgår rammeaftale med Dansk Sportsdykker Forbund 

Lotek A/S har pr. 1. september 2014 indledt en 3 årig aftale med DSF, hvor forbundets medlemmer til 

fordelagtige priser kan få udført den lovpligtige periodiske inspektion og trykprøvning. Den periodiske 

inspektion er dykkerens sikkerhed for, at det er forsvarligt at dykke med flaskerne. 

Landsdækkende service 

Lotek A/S er en landsdækkende servicevirksomhed, der siden 1982 har arbejdet inden for Brand, Redning og 

Sikkerhed. Lotek har blandt andet et tæt samarbejde med flere af landets professionelle brandvæsner samt 

beredskabsstyrelsen og forsyningstjenesten og leverer herudover brandsikring og førstehjælp til offentlige og 

private virksomheder i hele Danmark. Udover rådgivning og salg af nye produkter har Lotek en omfattende 

serviceafdeling, der vedligeholder og servicerer de solgte produkter.   

Lotek tilbyder bl.a. den lovpligtige periodiske inspektion og trykprøvning af trykbærende luftflasker til brug ved 

f.eks. dyk og røgdyk. Som landsdækkende virksomhed, er det endda muligt for DSFs medlemmer at indlevere 

flasker på én af Loteks tre indleveringssteder i hhv. Vemmelev på Sjælland samt Silkeborg og Sønderborg i Jylland 

og derved sikre favorable fragtomkostninger og hurtig returnering til samme sted efter gennemført trykprøvning. 

DANAK-akkrediteret Inspektionsorgan håndterer den lovpligtige trykprøvning alle typer dykkerflasker 

Den periodiske inspektion og trykprøvning udføres af et DANAK-akkrediteret Inspektionsorgan, der er godkendt til 

inspektion af trykbærende gasflasker i både komposit, stål og aluminium iht. Arbejdstilsynets bekg. 289 af 24. 

april 2011 § 9, stk. 2 samt bekg. 685 af 10. juni 2014/ direktiv 2010/35/EU. Det er derfor muligt ét og samme sted 

at få trykprøvet alle gængse typer af dykkerflasker. 

De fleste typer dykkerflasker skal bestå en periodisk inspektion og trykprøves hvert 5. år for at sikre, at de på 

sikker vis kan anvendes til at dykke med. Udover at flaskerne skal kunne håndtere og fastholde lufttrykket, er det 

også vigtigt for dykkerens sikkerhed, at der ikke er tæringer eller andre fremmedlegemer i flaskerne, der kan 

skade dykkeren.  Da indholdet i flaskerne ofte indåndes direkte, vil rust og andre tæringer i flaskerne kunne skade 

dykkerens lunger og medføre sygdom.  

  

Billedtekst 1: Trykprøvningen af dykkerflaskerne 

udføres i en specieldesignet maskine, der sikrer at 

flaskerne overholder de gældende regler for den 

pågældende flasketype 

Billedtekst 2:Det sker ofte, at dykkerflasker er fine 

udenpå, men kraftigt tærede indeni 

For mere information om aftalen mellem DSF og Lotek A/S – kontakt: 

Fra DSF - Stig Lyngby på: 

E-mail slyngby@email.dk - Mobil 40 20 71 55 

Fra Lotek A/S - Leif Nordkvist på: 

E-mail ln@lotek.dk - Mobil 4050 4241 

 


