Examinationsprov Certifierad Låsmästare
I samband med examinationen genomför vi legitimationskontroll. Du måste därför ha med
godkänd legitimation.
Följande krav ska vara uppfyllda för att kunna erhålla certifikat
 Utdrag ur belastningsregistret. Den certifierade låsmästaren ska inte vara belastad
med egendomsbrott, trolöshetsbrott eller bedrägerier där tredje mans intresse har
skadats.
 Ha genomgått Mästarprov med godkänt resultat.
 Intyg att du den senaste sexårsperioden har arbetat praktiskt med mekaniska
låsanläggningar enligt följande;
 Projektering
 Installation, service och underhåll
 Intyg om tillgång till normer och föreskrifter enligt punkt 2 i SSF 1049
 Examination med godkänt resultat enligt nedanstående

Omfattning
Examinationen består av ett skriftligt prov med flervalsfrågor.

Notera att alla litteraturhjälpmedel håller den skrivande med själv, dessa måste vara i
pappersformat vid examinationstillfället.
Kunskaps- och kännedomskrav
I provet är frågorna grupperade till vilket regelverk/norm etc som frågan är hämtad från.
Kunskapskrav betyder att du utan hjälpmedel ska kunna svara på frågan.
Kännedomskrav betyder att du under provet får ha tillgång till litteraturhjälpmedel (se under
respektive delprov).
Det är av allra största vikt att Du har tillräckligt med kännedom om litteraturlistan för att under
skrivtiden hinna svara på frågorna.
Provet består av 3 delprov enligt följande:

Delprov 1. Regelverk Lås
Delprovet innehåller 40 frågor. För varje rätt svar ges 1 eller ibland flera poäng.
För godkänt resultat på delprovet fordras minst 75 % rätt svar. Skrivtid 70 min.
Provet omfattar:
Kunskap om: BFS 2020:4 BBR 29
Kunskap om: SSF 1040 utgåva 3
Kunskap om: SSF 1041 utgåva 1
Kunskap om: SSF 200 utgåva 5
Kunskap om: SSF 210 utgåva 3
Kännedom om: SSF 3522 utgåva 2
Kännedom om: SSF 130 utgåva 8
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Litteraturhjälpmedel
SSF 3522, utgåva 2
SSF 130 utgåva 8

Delprov 2. Lagar och förordningar
Delprovet innehåller 18 frågor. För varje rätt svar ges 1 eller ibland flera poäng.
För godkänt resultat på delprovet fordras minst 75% rätt svar. Skrivtid 40 min.
Provet omfattar:
Kunskap om: Lås och utrymningsvägar 2109
Kännedom om: AFS 2006:1
Kännedom om: AFS 2020:1
Kännedom om: BFS 2020:1 BBR 29
Kännedom om: Panik och nödutrymningsbeslag 2109

Litteraturhjälpmedel
AFS 2006:1
AFS 2020:1
BFS 2020:1 BBR 29
Panik och nödutrymningsbeslag 2019

Delprov 3. Elkunskap
Delprovet innehåller 10 frågor. För varje rätt svar ges 1 eller ibland flera poäng.
För godkänt resultat på delprovet fordras minst 75% rätt svar. Skrivtid 50 min.
Provet omfattar:
Kunskap om: Elkunskap för lås o dyl.

Skrivhjälpmedel (tillhandahålls av SCAB)
Miniräknare
Papper och penna

Litteraturhjälpmedel
Alla litteraturhjälpmedel håller den skrivande med själv, detta kontrolleras vid
examinationstillfället. Dessa måste vara i pappersformat vid examinationstillfället.
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