BRANNINSTRUKS FOR BRUKET BRYGGE
BOLIGSAMEIE
VED BRANNALARM
•
•
•

Påse at alle i boligen blir varslet
Lukk alle dører og vinduer.
Gå deretter raskt ut av bygningen (gjør deg kjent med rømningsveiene)

•
•

Ikke bruk heisene
Gå til møteplass ved den store lekeplassen

NÅR DU OPPDAGER EN BRANN
Varsle:
•

Trykk inn knappen i den manuelle melderen (gjør deg kjent med hvor den nærmeste
befinner seg)

•
•
•

Meld fra til personer som er i umiddelbar fare
Meld fra til brannvesenet på tlf. 110
Korrekt adresse er Bruket etterfulgt av hus nummer.

Redde:
•
•
•

Sørg for at alle kommer seg ut
Hjelp eventuelt brannvesenet med evakuering
Bruk kun trappene ved evakuering

Slokke:
•

Prøv å slokke med håndslukkerapparat eller forsøk å kvele brannen med et teppe eller
lignende.

Evakuering fra garasjeanlegg:
•

Gjør deg godt kjent med rømningsveier fra garasjeanlegget.

Rekkefølgen av punktene ovenfor må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. Du må likevel
alltid sørge for å tilkalle hjelp.

Falsk alarm:
•

Er dere uheldig og utløser en detektor i deres leilighet vil det aktiveres en alarmklokke i
leiligheten. Korrekt prosedyre vil da være å fjerne kilden til denne deteksjon for deretter å
gå ut i gangen til brann panelet og gjøre følgende:
1: Trykk en gang på rød knapp (ikke trykk flere ganger, alarmklokken vil stoppe i løpet av 3
til 5 sekunder.
2: Vent 30 sekunder, trykk deretter en gang på grønn knapp (detektor vil bli resatt og
systemet er tilbake i normal operasjon.
Ved alarm i en leilighet er det satt en automatisk forsinkelse på 2 minutter før alarmen går
av i hele bygget og blir sendt videre til brannvesenet. (Se vedlegg for mer informasjon).

Bilde som viser panel ute i gangen for å avstille alarm inne i leiligheten.

Oppmøteplass ved brann
Oppmøteplass ved brann er ved den store lekeplassen.

X

Betjeningsveil. For Prodex Mini - LLT (Prog 1.43)
Ved brannalarm i din leilighet er det startet en automatisk forsinkelse av
alarmsenderen og alarm i resten av bygget. Denne tiden er satt til «2 minutter»
Når tiden er ute vil Brannvesenet bli varslet og brannalarmen vil starte i hele bygget.
Når brannalarmen er sendt til brannvesenet vil ikke panelet være mulig å operere,
det vil kun vise informasjon.
ER DET I DIN LEILIGHET ALARMEN ER UTLØST?
LYSER DIODEN «ALARM FRA DENNE SONE»?

Sjekk først årsak til brannalarm

---

brannalarm = følg rømingsprosedyre

---

uønsket alarm = gjør følgende

1. Stopp alarmen i din leilighet ved å trykke på «AVSTILL ALARM»

2. Tilbakestill alarmen ved å trykke på «TILBAKESTILL»
Husk å fjerne røyk fra detektoren FØR du trykker på denne.

TELEFON BRANNVESEN 110

(Brannvesen blir automatisk varslet ved utløpt tid)

Hedengren Security as
Vakåsveien 7, 1395 Hvalstad
TLF: 906 49 222

