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Brannalarm - borettslag/sameier

n Spesialtilpassede løsninger for borettslag og sameier
n Tidlig og pålitelig varsling - trygghet i hverdagen!
n Med vår unike detektorteknologi unngår du uønskede alarmer
n Rask og enkel lokalisering av utløst alarm     
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Vår løsning 

Delta addresserbart brannalarmsystem
Adresserbare brannalarmanlegg i boligkomplekser øker sikkerheten betraktelig. Dette sikrer rask lokalisering og  
effektiv varsling i egen boenhet, men også ved brann i naboleiligheten, på loftet, i kjeller, rømningsveier osv.  
Ved bruk av adresserbart brannalarmanlegg dekkes behovet for separate røykvarslere inne i hver leilighet. 
 
Hver detektor har sin egen adresse. Ved en hendelse vil det på sentralen komme en melding i klartekst som forteller 
hva som skjer. Det sikrer at man orienterer seg raskt og enkelt. Hver detektor kan seksjoneres slik at alarmer, i første 
omgang, kun gis i avgrensede områder (eksempelvis kun inne i en leilighet). Etter en utløpt forsinkelsestid (eller 
ved flere detektorer i alarm), kan alarmen gå i hele bygget. Går alarmen i fellesområder og/eller rømningsveier kan 
alarmering igangsettes direkte. Dette forhindrer evakuering ved uønskede alarmer.

Unik detektorteknologi
Systemet benytter IQ8Quad detektorer, som er markedets mest omfattende og avanserte detektorserie. De er i stand 
til å skille mellom forskjellige typer røyk, damp, støv etc. Dette bidrar til at unødige alarmer unngås. Ved alarm kan 
den avstilles på sentralen eller lokalt via små avstillingsenheter. Detektorene i leilighetene har innebygd summer. 
Dersom man har brukere som har nedsatt hørsel finnes det også detektorer med innebygd summer og flash. 

Velg rett detektor - uønskede alarmer unngås
Soverom / stue
Her anbefales standard optisk detektor. Den varsler raskt ved farlige situasjoner. 
Ønskes høyere sikkerhet mot uønskede alarmer, velges O2T multisensordetektorer.

Kjøkken / åpen kjøkkenløsning / gang v/dusj / vaskerom / fyrrom
Her benyttes O2T multisensordetektor som tåler tøffe miljø og hindrer uønskede 
alarmer pga. stekeos, vanndamp, støv etc. Samtidig varsler den raskt ved en reell 
brannsituasjon.


