Instruks Brannvarslingsanlegg
Alarmsystemet er inndelt i soner.
Ved alarmutløsning vil alarmen gå i alle leilighetene i den oppgangen hvor røykutvikling har
skjedd, samt i de tilstøtende oppgangene.
Alarmen kan kun avstilles i den oppgangen hvor den ble utløst (dette fremkommer i displayet
på sentral / brannmannspanel).

Avstill aldri en alarm før du er sikker på at det er falsk alarm!
Ring 110 dersom du er usikker!




Ved røykutvikling i fellesarealer som trappeoppgang, loft og kjeller, vil alarm utløses
umiddelbart i alle leilighetene i den respektive oppgangen, samt i alle leilighetene i
tilstøtende oppganger.
o

Kontroller displayet på sentralen ved inngangsdøra i oppgangen for å
se hvilken detektor som er utløst.

o

Kontroller om det er røykutvikling.

o

Er det ikke påvist røyk / brann kan alarmen avstilles slik:
 1. Vri om nøkkelen på sentralen (Aktiver Betjening)
 2. Trykk på rød knapp (Avstill Alarm)
 3. Trykk på grønn knapp (Tilbakestill)

Ved alarm i egen leilighet, er det 3 min forsinkelse før alarmen varsles i alle
leilighetene i oppgangen, samt i de tilstøtende oppgangene.
Er det en uønsket/ falskalarm (matos, damp osv.) har beboer 3 minutter på seg til å
skru av alarmen på brannmannspanel / brannsentral plassert i bunn av trappehus i
sin oppgang.
o

Alarmen avstilles slik:
 1. Vri om nøkkelen, Aktiver Betjening
 2. Trykk på rød knapp (Avstill Alarm – rød knapp)
 3. Trykk på blå knapp (Tilbakestill – grønn knapp)

o

Tips: Det kan være lurt å åpne vinduet og vifte bort røyk rundt detektoren slik
at røyken kan forsvinne ut, før du går til sentralen.

o

Alarmen vil starte igjen helt til detektoren ikke lenger oppfatter røyk.
I så tilfelle fortsetter man å trykke på rød- og grønn knapp.
Dette kan ta tid sli at rask utlufting er viktig.



Ved alarmutløsning som ikke gjelder din leilighet gjøres følgende:
Sjekk sentralene / betjeningspanelene ved inngangen i 1.etg. Der vil det fremkomme
i displayet hvilken leilighet som har utløst alarmen. Får ikke kontakt med beboeren, ring
110.
Skru aldri av en alarm uten å være sikker på at den er falsk!
NB: alarmen kan kun avstilles på sentralen i den oppgangen den er utløst.



Ved brann/røykutvikling som oppdages før alarm utløsesr:
1. Varsle brannvesen ved å ringe 110
2. Trykk på den røde håndmelderen som er plassert i 1.etg i oppgangen.
Alarmen vil da utløses i alle leilighetene og fellesarealene i oppgangen og i de
tilstøtende oppgangene.
NB: En alarm som startes ved å trykke inn håndmelder, kan bare avstilles av
brannvesenet, vaktmester eller brannansvarlig i styret.

Viktig info:
Røykdetektorene kan reagere på bygge støv og lignende ved oppussing.
Det er derfor viktig at detektorene tildekkes under arbeider som kan påvirke detektorens
funksjonalitet. Detektoren kan også reagere på damp/vann.
I normal tilstand vil detektorene blinke rødt. Dette indikerer at systemet er i drift.
Dersom detektoren blir utløst, vil den lyse stabilt rødt. Dette indikerer at det er den
detektoren som har utløst brannalarmen. Dette betyr at ved utløst brannalarm og din detektor
ikke lyser fast, er det en annen detektor som har startet alarmen, og du må til displayet i
1.etg for å sjekke.
Det er plassert 2 stk. hovedsentraler i oppgang C og L.
Prosedyrer ved brannalarm henger ved hver sentral.
Ved normal drift er det kun 2 lamper som skal lyse på sentralen: Drift (grønn) og
Forsinkelse aktiv (gult).
Ved feil på sentral, varsle styret.
Brannvarslingsanlegget er ikke tilkoblet brannvesenet, det er derfor viktig å varsle 110 Brannvesen ved en reell hendelse/brann.

