
Brandalarm

"Hvordan opretholdes brandsikkerheden ved 
scenerøg og andre teatereffekter?"  

TEATER-, SCENE- OG 
DISKOTEKSMILJØER

I scenemiljøer med røg og andre effekter 
stilles der store krav til optimal brandsikring, 
samtidig med at uønskede alarmer og 
evakuering skal undgås. Retningslinjer 
fra DBI har indskærpet kravene til et 
operativt brandalarmsystem også i 
forbindelse med forskellige sceneshow, 
hvilket skaber udfordringer for de fleste 
brandalarmsystemer. 

Hvor man tidligere var nødt til at frakoble flere 
detektorer, detektorzoner eller til og med hele 
brandalarmanlægget, findes der i dag helt nye 
muligheder.

OPTIMER PROJEKTERINGEN AF 
BRANDALARMANLÆGGET
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VIL DU VIDE MERE OM, HVORDAN DU BRANDSIKRER NETOP DIT MILJØ OPTIMALT?
VORES SÆLGERE ER EKSPERTER INDEN FOR BRANDALARMER OG DETEKTERING.

VÆRD AT 
VIDE for dig, der 
projekterer

Præciserende krav fra 
DBI: 

"Når brandalarmanlæg 
projekteres i et byggeri, 
skal anlægget tilpasses 
den forudsete brug 
af bygningen. Når 
bygningen er i brug, 
skal brandsikkerheden 
opretholdes som 
fastsat ved opførelsen. " 

- OTG i koncertlokaler:

Løsningen med OTG 
fungerede udmærket, 
da Motörhead 
gav koncert i Oslo 
Spektrum, takket være 
detektorens unikke 
egenskaber.

- OTG i teatermiljøer: 

OTG er immun over for 
teaterrøg og har vist 
sig at være en rigtig 
god detektor på f.eks. 
Operahuset på Holmen 
i København.

Høj personlig sikkerhed  
Med multikriteriedetektoren OTG er det muligt at opfylde 

myndighedernes krav til brandsikring i forbindelse med udfordrende 

scenemiljøer med røg og andre teatereffekter. OTG vil også fungere 

upåvirket i andre bygninger, hvor der bruges røgmaskine, for eksempel 

diskoteker og ungdomsklubber. I disse udfordrende miljøer udløses der 

ikke en alarm for OTG-detektoren, da der ikke udvikles reelle røgpartikler 

eller CO-gas. OTG giver høj personlig sikkerhed og har høj immunitet over 

for uønskede alarmer. 

Parameterindstilling 3  
Med IQ8Quad-detektorserien vælges forhåndsindstillede og 

brugerdefinerede parameterindstillinger, som er tilpasset netop dit 

miljø. OTG-detektoren har ni unikke parameterindstillinger, hvoraf en er 

udviklet specielt til teater-, scene- og diskoteksmiljøer. 

Ved at vælge parameterindstilling nr. 3 kan denne detektor se forskel på 

scenerøg/andre sceneeffekter og reelle røgpartikler. 

OTG-detektoren har en levetid på ca. 5 år pga CO-elementet.

IQ8Quad OTG –  
kan se forskel på scenerøg og reelle røgpartikler 

TEATERDETEKTOREN

"Vores OTG-detektor lader dig 
gennemføre arrangementet med  
uændret brandsikkerhed"  


