Brannalarm

“Hvordan øke sikkerheten i skolens
forskjellige miljøer?”

SKOLEMILJØER
OPTIMALISER PROSJEKTERINGEN
AV BRANNALARMANLEGGET
Skoler er utsatt for brann og uønskede
alarmer. Har en brann først fått lov til å
utvikle seg, så vil skadene være omfattende.
For å unngå dette må skoler ha et effektivt
brannalarmsystem, med ulike detektorer som
er tilpasset omgivelsene de skal stå i.

“Kombinert deteksjon
øker sikkerheten i skolens
ulike miljøer”

GODT Å VITE
for deg som
prosjekterer
Påsatte branner
Brennbare og overfylte
søppelkasser inntil
husvegger er en stor
risiko på grunn av faren
for antennelse.
En slik brann kan
fort utvikle seg.
Rask deteksjon på
stedet ved bruk av
varmedetekterende
kabel rundt
søppelkontainere er et
meget godt tiltak.

Alarmorganisering
– ingen uønskede
alarmer

SKOLEDETEKTORENE
Ulike miljøer – ulike detektorer
IQ8Quad Optisk
Klasserom | Korridorer | Lager
Standard detektor med optisk kammer for bruk i de fleste områder.
IQ8Quad optisk detektor detekterer godt ulmebrann og er en allsidig
detektor. Detektoren har innebygget logikk og sikrer rask deteksjon av de
vanligste brannforløpene.
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Kjøkken | Vaskerom | Kjemi- og Fysikksaler
Multisensordetektor med to forskjellige optiske kamre og et termisk
element. Detektorens innebygde logikk foretar signalbehandling
og avgjør hva den rapporterer videre til brannsentralen. Den unike
teknologien gjør detektoren godt egnet for de fleste områder, inkludert
områder med mye støv og damp.
V I L D U V I T E M E R O M H V O R D A N D U O P T I M A LT B R A N N S I K R E R D I T T S P E S I F I K K E M I L J Ø ?
VÅRE SELGERE ER EKSPERTER INNENFOR BR ANNAL ARM OG DE TEKSJON.
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Samtidig som det er
viktig å velge riktig
detektor på rett sted
er det viktig med god
organisering for å sikre
effektiv kontroll og
varsling.
Dersom en detektor
aktiveres i skolens
åpningstid bør det
først genereres en
stille alarm som varsler
administrasjon og
drift. Detektorer i
spesifiserte områder
kan gi talebeskjed (liten
alarm) samtidig som
SMS-meldinger sendes
til mobiltelefoner i
administrasjonen.
Skolen har 0,5-5 min
til å sjekke ut årsak, før
en alarm går ut til alle.
Er det en reell situasjon
aktiveres en manuell
melder umiddelbart.
Dette er enkle grep som
hindrer unødvendige
alarmer. Manuell
melder med vippelokk
og sabotasjesikring gir
100dB lokal sirene når
lokket åpnes og hindrer
unødvendig betjening.

