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Brandvarnarna i det centralfria systemet är samman-
kopplingsbara i grupper upp till 20 st.
En utlöst brandvarnare utlöser alla de övriga. Systemet är
lämpligt för att skydda villor, fritidsanläggningar, daghem och
andra lokaler där det inte är nödvändigt med centralstyrning
eller selektiv aktivering. Brandvarnare sammankopplas med         

   3-trådskabel och drivs av nätaggregat.
Det finns en grundmodell samt en variant med två
reläutgångar. Från reläutgångarna kan du ansluta t.ex.
telefonuppringare, sirener, anvisningslampor, dörrstyrning eller
befintligt inbrottslarm. Brandvarnare med och utan reläutgångar
kan användas i kombination.
Systemets fördelar är:

aktiveras via brandvarnarens reläutgång

Sammankopplingsbar brandvarnare med reläutgångar

Brandvarnare med två reläutgångar som kan anslutas till annan larmapparatur som yttre siren,
telefonuppringare, anvisningslampor eller inbrottslarm. Central aktivering möjlig
genom tryckknapp. Strömförsörjning sker centralt med nätaggregat 230/24 V.

E-nummer  Art.nr  Typ Fp  Mått, mm  Vikt, g

63 309 12  94.4027  Jonisk 1 st  135x135x45  220
63 028 63 94.4127 Optisk 1 st 135x135x45  220

Sammankopplingsbar brandvarnare 

Avsedd för sammankoppling i grupper upp till 20 brandvarnare. Central aktivering möjlig
genom tryckknapp. En kombination med brandvarnare 63 309 12 och 63 309 64 kan användas
i samma system (max 20 brandvarnare totalt). Strömförsörjning sker centralt med
nätaggregat 230/24 V.

E-nummer  Art.nr  Fp  Mått, mm  Vikt, g

63 309 64  94.4028  1 st  135x135x45  220

narsystem utan centralBrandvarnarsystem utan central
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och regler Råd och reglRåd och regler för brandvarnare

Placering

Tänk på att en brandvarnare täcker max 60 kvm och att
det skall vara högst 8 m mellan dem. Grundregeln är att
det skall finnas minst en brandvarnare per våningsplan
och att den placeras i närheten av sovrummet.
De flesta bränder börjar på natten och i kök eller
vardagsrum. Därför är det viktigt att sirenen hörs in till
sovrummet, även om dörren är stängd. För att uppnå
bästa trygghet bör brandvarnarna kopplas samman så att
de hörs i alla utrymmen.
Brandvarnare skall placeras i rummets högsta
punkt och med ett fritt utrymme på minst 50 cm runt
brandvarnaren. I flerplanshus skall en brandvarnare
placeras i närheten av trapphuset, eftersom röken vid
brand stiger uppåt den vägen.

sovrum sovrum

sovrum

sovrum

sovrum

50 cm

20
 cmMonteras i tak minst

50 cm från väggen
eller på vägg minst
20 cm ned från taket.

Eftersom naturliga förbränningspartiklar kan orsaka
oönskade larm bör du helst undvika att placera
brandvarnare i kök, badrum, hobbyrum, garage etc. Om
en brandvarnare skall monteras i sådana utrymmen skall
man istället använda antingen en optisk brandvarnare
eller en joniserande med pausfunktion alternativt värmede-
tektor i anslutning till utrymmet.

Montering

Brandvarnarna levereras med plugg, skruv och fästbeslag
för takmontering. Modellerna som är avsedda för 230V
elanslutning passar direkt på takdosa. Några modeller är
låsbara så att de inte kan avlägsnas från taket.

Boverkets regler

Enligt Boverkets regler skall alla nyproducerade bostäder
utrustas med brandvarnare, eller som som man
uttrycker det i föreskrifterna BBR 5:3741 Brand- och

utrymningslarm.
”Bostäder skall förses med anordning för tidig upptäckt
av brand samt utrymningslarm. Signal skall kunna
uppfattas i de utrymmen där personer stadigvarande
vistas.” (BFS 1998:38).

Råd: Tidig upptäckt av brand och utrymningslarm i
bostäder kan erhållas med lämpligt antal nätanslutna
eller batteridrivna brandvarnare. Placering bör ske i
anslutning till sovrum och det bör finnas minst en
brandvarnare per våningsplan.
Brandvarnare bör provas enligt NT ELEC 004. (BFS
1998:38)

Räddningstjänstlagen

I Räddningstjänstlagen från 1986 åläggs kommunerna
att besluta om åtgärder för att förebygga brand. Detta
framgår av nedanstående paragrafer.

§ 7 Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas
inom kommunen så att bränder och skador till följd av
bränder förebyggs.

§ 41 Ägare eller innehavare av byggnader eller andra
anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för
släckning av brand och för livräddning vid brand eller
annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.

Tvingande föreskrift

Ett antal kommuner har redan fattat beslutet att ålägga
fastighetsägarna att utrusta sina lägenheter med
brandvarnare. I t.ex. Malmö gäller föreskriften sedan 1999
och i Stockholm fr.o.m. 2003.
Man kan på goda grunder anta att landets samtliga
kommuner kommer att följa samma linje inom en snar
framtid.

Godkännande

För att få säljas i Sverige måste brandvarnare uppfylla
Konsumentverkets riktlinjer för säkerhet och funktion. De
måste reagera på brandrök inom en viss tid och får inte
ge falsklarm.
Batterierna ska räcka minst ett år och då kunna ge ett
brandlarm under åtminstone fem minuter. Ljudstyrkan på
signalen ska vara minst 85 decibel.
Ett annat krav är att det ska komma en varningssignal
under minst sju dagar innan batterierna tar slut. Det skall
också finnas en etikett på baksidan av brandvarnaren
som säger att den uppfyller Konsumentverkets regler för
säkerhet och funktion.
Marelcos brandvarnare är tillverkade och testade enligt
NT ELEC 004 och/eller annan europeisk testnorm som
tyska VDS eller engelska BSI.


