Instruks Brannvarslingsanlegg
Alarmsystemet er delt i soner. Dersom en alarm blir utløst vil alarmen gå i alle leilighetene
i den oppgangen hvor røykutvikling har skjedd, samt i de tilstøtende oppgangene.
Alarmen kan bare avstilles i den oppgangen der hvor den ble utløst (dette står på displayet).

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


Dersom det er røykutvikling i oppgangen, eller på loft/kjeller, vil det gå alarm
umiddelbart i alle leilighetene i den respektive oppgangen, samt i alle leilighetene i
de tilstøtende oppgangene.
o Sjekk displayet på sentralen ved inngangsdøra i oppgangen for å se hvilken
detektor som er utløst.
o Sjekk om det er røykutvikling.
o Hvis ikke kan alarmen avstilles slik:
 1. vri om nøkkelen
 2. trykk på rød knapp (avstill alarm)
 3. trykk på blå knapp (tilbakestill)



Ved alarm i egen leilighet, er det 3 min forsinkelse før alarmen går i alle leilighetene i
oppgangen, samt i de tilstøtende oppgangene. Dersom du vet at alarmen er falskt
utløst (matos, damp osv.) har du 3 min til å skru av alarmen.
o Alarmen avstilles slik:
 1. vri om nøkkelen
 2. trykk på rød knapp (avstill alarm)
 3. trykk på blå knapp (tilbakestill)
o Tips: Det kan være lurt å åpne vinduet og vifte litt under detektoren slik at
røyken kan forsvinne ut, før du går til sentralen.
o Alarmen vil starte å pipe igjen helt til detektoren ikke lenger oppfatter røyk.
Da er det bare å fortsette å trykke på rød knapp og blå knapp, men dette kan
ta tid. Rask utlufting er da viktig.



Når alarmen går (og det ikke er i din egen leilighet): sjekk sentralene ved inngangen i
1.etg. Der vil det stå på displayet hvilken leilighet som har utløst alarmen. Hvis du
ikke får tak i beboeren der, 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.



Dersom det er brann/røykutvikling og du oppdager det før alarmen går:
1. Varsle, ring 110
2. Trykk på den røde håndmelderen som er plassert i 1.etg i oppgangen.
Da vil alarmen gå i alle leilighetene i oppgangen og i de tilstøtende oppgangene.
NB: en alarm som startes slik, kan bare avstilles av brannvesenet, vaktmester eller
brannansvarlig i styret.

Detektoren kan reagere på bygge støv og lignende ved oppussing. Dekk til detektoren med
en plastpose for å unngå at den utløses. Detektoren kan også reagere på damp/vann.
Detektorene skal i normal tilstand 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
er utløst. Det betyr at dersom alarmen går, men detektoren i din egen leilighet blinker, er
det en annen detektor som har startet alarmen, og du må til displayet i 1.etg for å sjekke.
Det står hovedsentraler (litt større bokser) i Hegermanns gate 19, Omsens gate 1 A, Omsens
gate 7 og Per Kvibergs gate 6. Prosedyrer ved brannalarm henger ved hver sentral.
Ved normal drift er det 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 ved å
ringe 110 ved en reell hendelse/brann.

