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Vejledning om etablering af brandsikringsanlæg med
alarmoverførsel
Denne vejledning omhandler forhold vedr. etablering af brandsikringsanlæg med
alarmoverførsel til Nordsjællands Brandvæsen, dvs. anlæg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og
Rudersdal Kommuner.
Følgende fremgangsmåde sikrer en hensigtsmæssig proces:
1. Anlægsejeren/installatøren afklarer alle spørgsmål vedrørende de brand- og
installationstekniske forhold. Placering af betjeningspanel, nøgleboks og optisk alarmgiver
forelægges Nordsjællands Brandvæsen, Forebyggelse og Planlægning, til godkendelse.
Eventuelle afvigelser fra anerkendte retningslinjer og standarder i øvrigt forelægges tillige
brandvæsenet.
2. Anlægsejeren/installatøren indhenter fra Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside,
www.nsbv.dk/erhverv/aba-anlaeg, ”Betingelser for redningsberedskabets modtagelse af
alarmer” og ”Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer”.
3. Anlægsejeren/installatøren returnerer ”Aftale om redningsberedskabets modtagelse af
alarmer”, og ”Kontaktpersonliste” til Nordsjællands Brandvæsen forebyggelse@nsbv.dk i
udfyldt og underskreven stand.
4. Anlægsejeren/installatøren kontakter TDC for oprettelse af en alarmoverførsel.
5. Nordsjællands Brandvæsens Vagtcentral opretter anlægget i vagtcentralen og giver det et
alarm- og anlægsnummer, hvorefter anlægget sættes i service. Når TDC har oprettet
alarmoverførslen (startet poll) skal anlægsejeren/installatøren efter aftale med
vagtcentralen få testet alarmanlægget for ”Brand” og ”Fejl”. Efter test er/sættes anlægget
i service og er således ikke i drift.
6. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) af model ”Allerød”, ”Søllerød”,
”Birkerød”, ”Hørsholm”, ”Fredensborg” eller ”Karlebo” hos Certego 45 81 81 81, og
foranlediger opsætning i overensstemmelse med aftale (se pkt. 1). Ved tvivl om hvilken
model, der skal anvendes, rettes henvendelse til Nordsjællands Brandvæsen, Forebyggelse
og Planlægning. Nøglebokse kan fås som indmuringsrør eller som udvendig boks. Der
henvises til Forsikring og Pensions sikringskatalog for så vidt angår valg af nøglebokstype
og montering.

7. Anlægsejeren/installatøren fremsender til/aftaler følgende med Nordsjællands
Brandvæsen, Forebyggelse og Planlægning:


Anmærkningsfri 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma, der er
akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004.



Aftale om ilægning af hovednøgle(r) i nøgleboks(e).

8. Anlægsejer/installatør foranlediger, at betjeningsudstyr er umiddelbart tilgængeligt for
brandvæsenet. Ved aflåselige betjeningsskabe skal nøgle fastgøres i kæde ved
betjeningsudstyret.
9. Anlægsejer/installatør foranlediger, at der i centralskabet findes en kortfattet
betjeningsvejledning beregnet for brandvæsenets brug af betjeningsudstyret.
10. Efter godkendelse og på anmodning fra Nordsjællands Brandvæsen, Forebyggelse og
Planlægning, idriftsætter vagtcentralen alarmoverførslen endeligt, og brandvæsenet
rykker ud i tilfælde af alarm.

Vigtige adresser og telefonnumre:

Nordsjællands Brandvæsen
Forebyggelse og Planlægning
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal
45 80 33 55
forebyggelse@nsbv.dk

Nordsjællands Brandvæsens Vagtcentral
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal
45 80 33 55

Certego A/S
Toftebakken 9A, 3460 Birkerød
Tlf. 45 81 81 81

Kontaktpersonliste
Hos:

Alarmnummer:

(Anlægsadresse)
Anlægsejer

:

Installationsadresse

:

Postnummer og by

:

Telefon

:

Kontaktpersoner i dagtimerne:
1.
(navn)
(tlf./mobil.)
2.
(navn)
(tlf./mobil.)
Kontaktpersoner i nattetimerne:
1.
(navn)
(tlf./mobil.)
2.
(navn)
(tlf./mobil.)
3.
(navn)
(tlf./mobil.)
4.
(navn)
(tlf./mobil.)

Dato og underskrift:
(for anlægsejer)

Eksempel på Situationsplan

Eksempel på placering af nøgleboks, blitzblink og skiltning
(opstalt)

Skiltning:
Blitzblink
Brand- sprinklercentral e.ll.
Min. 2,5 m over terræn

Nøgleboks
(Indmuringsrør eller
udvendig boks)
Placering:
1,2 m. over terræn

Automatiske brandsikringsanlæg
Placering af nøgleboks, blitzblink og skiltning

Her kan du læse mere
På tryk
DBI Retningslinie 232, Automatiske brandalarmanlæg
Projektering, installation og vedligeholdelse
DBI Retningslinie 251/4001, Automatiske sprinkleranlæg
Automatiske sprinkleranlæg
DBI Retningslinie 006
Sammenkoblede brandsikringsanlæg
På Internettet
Dansk Brand– og Sikringsteknisk Institut:
www.dbi-net.dk
www.bygningreglementet.dk

Kontaktoplysninger
Flere oplysninger om etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel kan indhentes ved
henvendelse til:
Nordsjællands Brandvæsen
Forebyggelse og Planlægning
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal
45 80 33 55
forebyggelse@nsbv.dk

