Brannalarmanlegg
brukerveiledning

Om brannalarmanlegget

Manuell brannmelder

Brannalarmanlegget som er montert i bygningen
er heldekkende. Dette betyr at både fellesareal og
boenhetene omfattes av brannalarmanlegget.
Detektorene i boenhetene er svært avanserte for at de
skal kunne skille mellom en brann og andre forhold som
kan ligne på brann (kjøkkenrøyk, vanndamp etc.). Dette
for å kunne gi rask varsling ved brann, men samtidig
unngå utilsiktede alarmer.
Detektoren i din boenhet leter etter tre kriterier: varme Carbonmonoksid (Kullos) og røyk.
Hvis alarmen går i din boenhet er det innebygget 2
minutter forsinkelse før alarmen går i hele bygningen.
Hvis alarmen går i fellesareal vil hele bygningen gå i
umiddelbar alarm.

Ved alle dører som fører ut i det fri er det plassert en
manuell brannmelder.
Når knappen trykkes inn knuses beskyttelsesglasset og
alarmen vil umiddelbart gå i hele bygningen.
Den manuelle brannmelderen kan ikke koples ut igjen
hvis den blir aktivert.

PS!
Trykk aldri inn knappen på en manuelle
brannmelderen hvis det ikke er oppstått en
nødsituasjon !
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Hvis alarmen går i DIN BOENHET

Hvis alarmen går i HELE BYGNINGEN

Slukket lys

Rødt lys

Piper

Hvis brannalarmen bare er utløst i din boenhet vil den kun pipe (ikke
blinke).
Det vil nå gå 2 minutter før alarmen går i hele bygningen (både i
fellesareal og inne i alle de andre boenhetene).
Hvis alarmen er utløst utilsiktet kan du vifte bort røyken fra detektoren
slik at den stopper av seg selv.

Piper

Når alarmen går i hele bygningen skal alle evakueres og møtes i trygg
avstand på utsiden av bygningen.
I displayet i sentralenheten angies stedet hvor det er detektert brann (se
side 6).
Ved siden av sentralenheten er det en hylle med oversiktsplan som
beskriver hvor detektorer er plassert i bygningen.

Du kan også gå ned til sentralenheten og avstille alarmen (se side 6).
Røykdetektorene skal støvsuges med jevne mellomrom (helst månedlig)
slik at det ikke hoper seg opp støv som kan gi utilsiktet alarm.
VIKTIG !
- Detektoren må ikke males, tildekkes,løsnes, fjernes eller flyttes
- Ved oppussing og lignende situasjoner hvor store mengder
malingsgasser, partikler o.l. kan oppstå, må detektoren beskyttes (dekkes
godt til).
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1. Kontroller om brann er oppstått på angitt sted
2. Ved brann ring brannvesen 110
3. Gjør forsøk på å slokke hvis mulig
4. Evakuer bygningen
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Sentralenheten
I tekstdisplayet kan du lese nøyaktig hvor en eventuell alarm har gått.

Hvis du har hatt feilalarm i din boenhet kan sirenen stoppes ved å :

1 - Trykk på blå knapp merket “AVSTILL BOENHET”

Ved siden av sentralenheten er det montert en hylle med både
branninstruks, brukerveiledning og situasjonskart som viser hvor
detektorene befinner seg i bygningen.

Nøkkelhull

Hvis displayet angir feilindikasjoner , kontakt leverandør :
Boligbrann A/S
67567935 (9-19 fre-lør)
kundeservice@boligbrann.no

Tekst display

Avstilling av alarm

Avstill utilsiktet
lokal alarm i boenhet

Resetting av brannalarmanlegget
Grønne lys = normal drift
Gule lys = feil har oppstått - kontakt leverandør
Røde lyse = alarm / brann
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Boligbrann A/S
Bærumsveien 385, 1346 Gjettum
www.boligbrann.no
67567935 (9-19 alle hverdager)
kundeservice@boligbrann.no

