
Installera brandvarnare

Alla lokaler bör ha brandvarnare som uppfyller konsumentverkets anvisningar och riktlinjer.

En fungerande brandvarnare ökar en persons chanser att överleva en brand och kan reducera antalet 
bränder med dödlig utgång med upp till 90%. 
Minst en brandvarnare bör installeras på varje våningsplan, vid trappans början och slut. 
För ett maximalt skydd bör det finnas en brandvarnare i varje rum utom i kök och badrum. 
Kontrollera att alla kan höra brandvarnaren om den aktiveras. 
Testa brandvarnaren med jämna mellanrum, minst en gång per år. Testa genom både testknapp
och röktest (att testknappen fungerar är ingen garanti för att varnaren verkligen fungerar!) 
Byt batteri och gör försiktigt rent runt brandvarnaren med dammsugaren varje år. 
Byt batteri så snart varningssignalen ljuder.

En fungerande brandvarnare ökar 
chansen att överleva en brand.
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Sammanfattningsvis kan man nämna att en joniserande brandvarnare reagerar snabbare på snabbt uppflammande 
bränder medan en optisk reagerar snabbare på långsamt pyrande bränder.

Joniserande brandvarnare
I en joniserande brandvarnare finns 
det en ytterst liten mängd radioaktivt 
material (Americium 241) som joniserar 
(laddar) luften så att en jämn luftström 
uppstår. När rökpartiklar kommer in i 
detektorkammaren påverkas luftströmmen, 
vilket brandvarnaren känner av och larmet 
aktiveras. Det radioaktiva ämnet är ofarligt 
ur användningssynpunkt men måste 
beaktas när brandvarnaren kasseras.
Miljöavgift (050813) 37:50 (exkl moms).

Optisk brandvarnare
(kallas även fotoelektrisk) 
I en optisk brandvarnare finns en 
ljuskälla och en fotocell. Normalt 
passerar ljusstrålen utan att träffa 
fotocellen. Men när rökpartiklar kommer 
in i kammaren bryter dessa ljusstrålen, 
vilket gör att ljusstrålen ändrar riktning 
och träffar fotocellen, och larmet 
aktiveras. En optisk brandvarnare 
innehåller inga radioaktiva ämnen.
Miljöavgift (050813) 12:50 (exkl. moms).

Bra Brandskydd Bättre Brandskydd Bäst Brandskydd

Brandvarnare (i de flesta fall 
behövs mer än en per hushåll) och 
vid behov räddningsstege.

Brandvarnare, brandsläckare och  
vid behov räddningsstege.

Brandvarnare, brandsläckare, 
brandfilt, koloxidvarnare samt  vid 
behov räddningsstege.

Installera koloxidlarm
  Detta koloxidlarm har utformats för att känna av koloxidgas från alla    

 förbränningskällor. Det är inte avsett att känna av rök, eldsvåda eller andra gaser. 
  Vid larm lyser en röd larmlampa samtidigt som en pulserande ljudsignal på 85 dB  

 ljuder.
  En grön lampa blinkar var 30:e sekund för att indikera att larmet fungerar. En signal  

 ljuder en gång per minut i 7 dagar för att indikera låg batterinivå.
  CE-märkt och godkänd enligt BS 7860.
  Koloxidlarmet bör sitta i omedelbar närhet till sovrummen. Vi rekommenderar att ett  

 koloxidlarm installeras på varje våning i ett flervåningshus..
 Offereras på begäran. Kontakta innesälj!


