Brandalarmeringsanlæg med
overførsel til brandvæsnet,
blitzlamper og nøglebokse
Brandcentral
Adgangsvejen til brandcentral skal være markeret
med skiltet ”Brandcentral”, som også skal anvendes
til markering på eventuelle indvendige døre. Skilt og
placering vises på næste side.

Blitzlampe
Blitzlampe skal placeres højt (mindst 3 meter over terræn), så den er synlig på lang afstand. Placering skal
være ved den direkte adgangsvej til brandcentralen.

Nøgleboks
Nøgleboks skal placeres vertikalt under blitzlampen
mindst 1,2 meter over terræn, og højst 1,6 meter
over terræn.
Nøgleboks bestilles og købes på Beredskab Østs
hjemmeside www.beros.dk, og det medfølgende DSskilt skal monteres umiddelbart over nøgleboksen
(eksempel på næste side).

Godkendelse af placering
Brandcentral og sprinklercentral skal placeres efter
aftale med brandvæsnet. Sprinklercentral som udgangspunkt i et rum med dør til det fri.
Placering af brandcentral, sprinklercentral, blitzlampe og nøgleboks skal godkendes ved fremsendelse af
tegnings- eller billedforslag (plan og opstalt) på den
ønskede placering til abapost@beros.dk.

Reglerne
Anlæg med overførsel til brandvæsnet udføres efter DBI retningslinjer, med mindre
andet dokumentationsgrundlag er fremsendt til godkendelse.

Aftaler ved anlæg med overførsel til
Brandvæsnet
Inden alarmoverførsel til brandvæsnet kan aktiveres,
skal der indsendes en udfyldt og underskrevet ”Tilslutningsaftale”, bilag B i ”Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg” elektronisk til Beredskab Øst på abapost@beros.dk. Sagsbehandlingstid
er ca. 2 arbejdsdage.
Aftalerne kan hentes på Beredskab Øst hjemmeside
www.beros.dk, hvor du også kan få information om
de tekniske forhold ved alarmoverførslen.

Ibrugtagning
Hovednøgle og eventuelt nøglekort/låsebrik til hele
det overvågede område skal lægges i nøgleboksen.
Dette sker ved henvendelse til en af Beredskab Østs
brandstationer (se næste side).
Godkendte tilslutningsbetingelser vil herefter af
brandvæsenet blive returneret til installatør samt
alarmadministrationen.
På næste side vises skilteplacering og faktabokse.
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Anlæg med overførsel til brandvæsnet skal udføres efter DBI’s retningslinjer, med mindre
andet dokumentationsgrundlag er fremsendt til godkendelse.
- Retningslinje nr. 232, Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)
- Forskrift nr. 253, Automatiske rumslukningsanlæg (ARS-anlæg)
- Retningslinje nr. 251, Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Beredskab Øst

Brandstationer
Ballerup Brandstation
Gl. Rådhusvej 86
2750 Ballerup
Tlf.: 45 20 11 56

Glasaxe Brandstation
Vandtårnsvej 59
2860 Søborg
Tlf.: 45 20 11 58

Gentofte Brandstation
Bernstorffsvej 159
2920 Charlottenlund
Tlf.: 45 20 11 57

Lyngby Brandstation
Høstvej 12-14
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 20 11 59

Vandtårnsvej 59
2860 Søborg
Tlf.: 70 25 27 29
E-mail: abapost@beros.dk

Blitzlampe
min. 3 m.
over terræn

Nøgleboks
mellem 1,2 m.
og 1,6 m. over
terræn

Placeres
vertikalt
over
hinanden
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