
BEBOERORIENTERING VEDR. BRANDVARSLINGSSYSTEMET 
 

 

Brand- og røgvarslingssystemet er nu færdigt og sættes i drift tirsdag d. 23. april 2019.  

 

Denne meddelelse giver dig vigtig information om hvorledes systemet virker ved detektion af 

brand eller røg og en instruktion i hvad du gør når alarmen lyder og hvordan du kan stoppe 

alarmsignalet/”sirenen”, hvis du fejlagtigt kommer til at igangsætte den.  

 

Hvor sidder alarmerne? 

Der sidder brandalarmer på hver anden etage i alle opgange, samt på lofter og i kældre. 

 

Hvordan ved jeg hvor der er brand/røg når jeg hører alarmen? 

Alarmsystemet er delt op i 5 centraler (A, B, C, D, E), det er derfor kun i den central hvor det 

brænder eller ryger, at alarmen går. Så hvis alarmen går i din for-/bagopgang, loft eller kælder, 

så er det i din alarmzone at det brænder/ryger.  

 

Se centraloversigt vedlagt, eller på opslagstavlen i din opgang. 

 

Hvad nu hvis alarmen går i gang ved en fejl? 

Hver central har et tilhørende alarmpanel, hvor du kan stoppe alarmen hvis den er gået i gang 

p.g.a. en fejl. Se den vedlagte instruktion over hvad du skal gøre når alarmen lyder.  

 

Bemærk! Hvis røgen fortsætter efter du har slukket alarmen, vil alarmen starte igen og så skal 

man gentage proceduren!  

 

Eksempler på, hvad der kan sætte alarmen i gang ved en fejl. 

 

• Rygning! Tag cigaretten med helt udenfor eller bliv i lejligheden, når den skal 

ryges.   

• Madlavning og stegeos! Åben vinduer og ikke døre, hvis bøffen brænder på! 

• Renoveringsstøv! Åben vinduer og ikke døre, hvis du har behov for det under din 

renovering. 

 

 

OBS! I skal ikke betjene/prøve at betjene alarmpanelet udover vedlagte instruktion – det er kun 

viceværten som har adgang hertil.  

 

 

      

 

 

 

 

Opdateret april 2019 



HVAD GØR JEG HVIS ALARMEN LYDER? 

 

AFKLAR FØRST om der er tale om brand eller en fejl. Se derefter nedenstående punkt 1 

eller 2. 

 

 

1. VED BRAND: 

RING 112 

Det tager ca. 10 sek. at komme igennem. Når du er igennem til alarmcentralen, så oplys: 

- Hvem du er 

- Om du skal bruge brandvæsen, politi eller ambulance 

- Hvad, der er sket 

- Hvor, det er sket, adressen 

- Få, hvis tiden/forhold tillader det, folk vækket/ud af lejlighederne 

- Sørg for, at der er en til at modtage udrykningskøretøjerne. 

 

 

2. VED FEJLALARM: 

 

1) Du skal sikre dig, at der er tale om fejlalarm. Kontroller grundigt at der er tale om fejlalarm!  

 

2) Hvis det er fejlalarm, så gå ned til alarmpanelet (kontrolpanelet).  

 

3) Afstilling af alarmen 

 

a. Isæt nøgle og drej rundt 

b. Tryk på lydgiver ”Start/Stop”. 

c. Tryk på ”Stop summer”. 

d. Tag nøglen ud af anlægget 

 

(Se vedlagte billede og beskrivelse) 

 

4) Meld fejlalarmen til SFG. Skriv til Henrik på ejendom@sfg.dk eller sig det til Michael. Det 

er vigtigt, at det gøres, da de skal sørge for reetablering af alarmen.  

 

 

http://www.ab-thor.dk/wp-content/uploads/2020/03/Afstilling-af-Brandalarm-1.pdf
mailto:ejendom@sfg.dk

