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Denne akkrediteringsmeddelelse er udarbejdet på grundlag af bidrag fra de to DANAK akkrediterede laboratorier, som udførte syn af rouletter i 2013, med sigte på at have en harmoniseret fremgangsmåde (en ”Code
of conduct”) ved syn af rouletter.
1.

Baggrund

Syn foretages iht. Bekendtgørelse 1303 om landbaserede kasinoer, § 18, som er gengivet herunder.
§ 18 For hvert roulettehjul der opstilles, skal der fra en akkrediteret testvirksomhed, der er godkendt af Spillemyndigheden, foreligge en erklæring, der udstedes med en gyldighed i indtil 2 år, og som ikke må være
ældre end 3 måneder.
Stk. 2. Erklæringen skal attestere:
1) at sandsynligheden for gevinst på de enkelte numre på roulettehjulet er lige stor,
2) at testvirksomheden har plomberet roulettehjulet, og
3) at roulettehjulet er forsynet med et skilt fra testvirksomheden, der ikke må kunne fjernes, uden at det ødelægges, og hvoraf roulettehjulets navn og nummer samt afprøvningens måned og år fremgår.

2.

Syn af rouletter - opfyldelse af § 18 stk. 2.

For at sikre at der udføres en ensartet syn af rouletter, har de på daværende tidspunkt akkrediterede laboratorier udarbejdet følgende procedure, som er opstillet for roulettehjul på maks. 800 mm.
2.1 Gensyn
Hvert syn af rouletter omfatter
1. Visuel inspektion
2. Fordeling af gevinstchancer eller
3. Opmåling
Pkt. 1 og 2 skal udføres. Dog kan pkt. 2 erstattes af pkt. 3, hvis ikke pkt. 2 fysisk kan lade sig gøre.
Pkt. 1 Visuel inspektion
Visuel inspektion skal indeholde gennemgang for:
a. Synlig asymmetri
b. Synlige skader
c. Ens materiale i huller/bund
d. Ensartethed af brøndbunde (opspring af kugle og evt. ved bankning på bunde skal de lyde ens)
e. Andet (eks. kanter, grater: mærk med fingre)
- Roulettehjulet skal overordnet fremstå intakt og med et ensartet udseende af de enkelte elementer (diamanter, felter, etc.).
- Enkeltelementerne (diamanter, skillevægge, felter, mm.) skal være udformet i ensartet materiale, med
ensartet overflade og med ensartet geometri.
- Tal - labels skal være intakte og med ensartet overflade.
- Det sikres, at alle ”diamanter” er fastsiddende. Dette testes med fingrene.
- Skillevægge: Det sikres, at alle skillevægge er fastsiddende. Dette testes ved et let slag mod skillevæggene. Lyden fra slaget må ikke være ”hul”.

Er der anmærkninger til nogen af ovenstående punkter, kan der ikke attesteres iht. § 18 stk. 2. 1).
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Pkt. 2 Fordeling af gevinstchancer
Ved gennemgang af log vurderes det, om der er tale om en ligelig fordeling af gevinstchancerne indenfor et
95 % konfidensniveau. Der kigges på 10.000 kast/kørsler og følges en normalfordelingskurve, og kan den
indenfor hele linjen holdes indenfor en +/-5 % ’s grænse, kan fordelingen accepteres. Hvis ikke skal 100.000
kast/kørsler vurderes og ligge indenfor et 95 % konfidensniveau.
Pkt. 3 Opmåling
At hjulet skal være rundt ved opmåling af:
Vertikalt kast maks. 0,4 mm
Horisontalt kast maks. 0,4 mm
Kant mellem hjul og kedel fra 0 mm til -0,4 mm, hjulet må således ikke overskride kanten
2.2 Nye rouletter, rouletter der er repareret og/eller hvor plombering er brudt
Nye rouletter, rouletter hvor der er foretaget konstruktive ændringer, repareret eller hvor plomberingen er
brudt, skal alle testes som rouletter ved gensyn.
Derudover skal alle roulettens brønde måles på bredeste og smalleste sted. Variationen mellem brøndene må
ikke overstige 1 % af gennemsnitsmålet. En akkrediteret opmålingsrapport af rouletten, kan erstatte opmåling af brøndene hvis rapporten er dækkende.

DANAK, den 26. juni 2014

