
Brandalarm

"Hvordan øges sikkerheden i skolens  
forskellige miljøer?"  

SKOLEMILJØER

Skoler er udsatte ved brand og uønskede 
alarmer. Hvis en brand først får lov til at 
udvikle sig, vil skaderne være omfattende. 
Skoler skal derfor have et effektivt 
brandalarmsystem med forskellige detektorer, 
som er tilpasset omgivelserne, hvor de skal 
bruges, så dette undgås. 

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

Påsatte brande

Brændbare 
og overfyldte 
skraldespande stående 
ved husvægge udgør en 
stor risiko på grund af 
faren for antændelse. 

En sådan brand kan 
hurtigt udvikle sig. 
Hurtig detektering 
på stedet ved brug af 
varmedetekterende 
kabel omkring 
skraldespande er et 
nyttigt tiltag.

Alarmorganisering 
– ingen uønskede 
alarmer 

Samtidig med at det 
er vigtigt at vælge den 
rette detektor på det 
rette sted, er det vigtigt 
med god organisering 
for at sikre effektiv 
kontrol og varsling. 

Hvis en detektor 
aktiveres i skolens 
åbningstid, bør der 
først genereres en 
stille alarm, som 
varsler administration 
og drift. Detektorer i 
specificerede områder 
kan komme med en 
talemeddelelse (lille 
alarm), samtidig med 
at der sendes sms'er 
til mobiltelefoner i 
administrationen.

Skolen har 0,5-5 min. til 
at kontrollere årsagen, 
før en alarm går ud til 
alle. Er der tale om en 
reel situation, aktiveres 
et brandtryk med det 
samme. Dette er enkle 
tiltag, som forhindrer 
unødvendige alarmer. 
Brandtryk med vippelåg 
og sabotagesikring 
giver 100 dB lokal 
sirene, når låget 
åbnes, og forhindrer 
unødvendig betjening.

IQ8Quad Optisk 
Klasseværelser | Gange | Lager

Standarddetektor med optisk kammer til brug i de fleste områder. 

IQ8Quad optisk detektor er god til at detektere ulmende ild og er 

en alsidig detektor. Detektoren har indbygget logik og sikrer hurtig 

detektering af de mest almindelige brandforløb.

IQ8Quad O2T
Køkken | Vaskerum | Kemi- og fysiklokaler

Multisensordetektor med to forskellige optiske kamre og et termisk 

element. Detektorens indbyggede logik foretager signalbehandling 

og afgør, hvad den rapporterer videre til brandcentralen. Den unikke 

teknologi betyder, at detektoren er velegnet til de fleste områder, 

inklusive områder med meget støv og damp.

Forskellige miljøer – forskellige detektorer
SKOLEDETEKTORERNE

"Kombineret detektering  
øger sikkerheden i skolens  
forskellige miljøer"  


