Sameiene Blindernveien 2 og 4

Brannsikring
Hvis du ser at det brenner

1. Redd deg selv og andre mennesker som er i fare. Evakuer bygningen.
Ikke bruk heisen. Hvis det ikke er mulig å bruke trappa, bruk rømningsveiene via balkongene.
2. Varsle brannvesenet på telefon 110 og fortell hvor det brenner,
hva som har skjedd og hvem som ringer.
3. Forsøk å slokke brannen.
4. Begrens brannen: Lukk alle vinduer og dører.
Entrédøren til leiligheten MÅ holdes lukket dersom det brenner i
leiligheten. Pass på at entrédøren er lukket når du forlater leiligheten.
Det er røykdetektorer tilkoplet felles brannvarslingsanlegg i alle
leilighetene. Alarmene er ikke koplet til brannvesenet. Hver leilighet 
skal ha ekstra batteridrevet røykvarsler samt brannslokkingsapparat.

hvis det er FALSK ALARM

Forsikre deg først om at det er falsk alarm, og at det ikke brenner.
RMER
OG MELDINGER
Alarmsentralen
i første etasje viser hvilket leilighetsnummer som er utløst.
Slusedørene er merket med
leilighetsnummer,
2. ALARMER
OG MELDINGER f.eks. H0801 for 8. etasje.

:

IFP 128

IFP 128

Héphaïs

Héphaïs

LED indikasjon:
For å slå av alarmen (kun
ved falsk alarm):
• BRANNALARM: Minst ett punkt varsler brann. Nærmere spesifisering vises på displayet.
• Tidligvarsling:
mulig
brannutvikling.
(Sjekk ved sonen).
1. Trykk på Avstill summer
(forInformasjon
å slåomav
lyden
i alarmsentralen)
• Feil: Minst en feil i systemet. Er feilen på et punk vises dette i displayet.
• Strømforsyning:
strømkilde (hovedstrøm eller backupbatteri).
2. Trykk på Tilbakestill
(for å slåPanelet
av strømforsynes
sirenerav minst
og enklokker).
• Utkoblet: Minst en sone er koblet ut. Displayet viser detaljer.
• Test: Viser at en sone er satt i servicemodus (ute av drift). Displayet viser detaljer.
3. Tast kode 123 etterfulgt
av enter (bøyd pil nede til høyre)
• Systemfeil: Fast lys indikerer en feil på panelet. Blinkende lys indikerer feil på kommunikasjonen til et
•
•
•
•
•

under-system.
Strømforsyningsfeil: Det er feil på minst en av strømkildene til panelet.
DAG/NATT Manuell: Dag/natt funksjonen er satt manuelt.
DAG/NATT Dag: Panelet står i dag-funksjon.
LYDGIVERE Aktiver: Lydkiverene (brannklokker) er aktivert.
LYDGIVERE Feil/Utkoblet: Det er feil på minst en lydgiver, eller en lydgiver er utkoblet.

Luft ut røyk/varme som har utløst alarmen, ellers vil alarmen utløses igjen
etter ett minutt. I nødsfall: skru ut detektoreren som har løst seg ut.
3. DISPLAYET

Se www.blindernveien.no for mer info.
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Det alfanummeriske displayet har 4 rader og 20 karakterer. Ved alarm eller meldinger gir det utfyllende

