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PRODUKTOVERSIKT



VÅR KOMPETANSE – DIN STYRKE

Stort engasjement og personlig service gjennomsyrer hele  
ACS Nordic AS – Acumo Communication Solution Nordic AS.  
Vi har lang erfaring med salg av alarmer og tilbehør til det nordiske 
markedet. 

Vi skal selge alarmer i form av varsellys og sirener 
på det nordiske markedet. I vårt brede sortiment 
finnes et stort utvalg av alarmer tilpasset Ex- og 
MED-klassifiserte områder og enheter godkjent av 
EN54. I tillegg tilbyr vi lesebrett og smarttelefoner 
med en unik programvare samt kameraer til bruk 
i Ex-klassifiserte områder. 

Gjennom lang erfaring og stort engasjement tilbyr 
vi kundene våre kunnskap og kompetanse til 
nye prosjekter. Med fokus på kundens behov og 
bransjens nye standarder, utvider vi kontinuerlig 
vårt brede produktutvalg.  

Vi garanterer ypperste kvalitet på helesortimentet. 
Derfor stiller vi høye krav og velger våre leverandører 
med omhu. Vi stiller ikke bare krav til leverandørenes 
tekniske nyvinninger  og produktutvikling, men også 
til dokumentasjon, sertifiseringer og leveranser. 

For å sikre at vi i ACS Nordic går i riktig retning, 
har vi utviklet lignende retningslinjer for vår egen 
bedriftskultur. Verdiene viser også hvordan vi 
ønsker å samarbeide med kundene våre. Våre  
fem verdier er: 

 GLEDE 
 ENGASJEMENT 
 SERVICE 
 KOMMUNIKASJON
 LEDERSKAP 
 
Vår arbeidsmetode bygger på nære relasjoner 
med kundene våre, ofte med personlige besøk, 
og vi ser på oss selv mer som samarbeidspartner 
enn leverandør.  Vi er svært glade for de 
tilbakemeldingene vi får, og vi føler oss ekstremt 
priviligerte som får vokse  sammen – både 
med kundene våre og med leverandørene og 
samarbeidspartnerne våre.  
 

“Vår kunnskap og 
kompetanse er det viktigste 
produktet vi har, og det er 
faktisk helt gratis.”



BRANN ..........................................................................................  4-7

RØMNING  ....................................................................................  8-9

INDUSTRI ......................................................................................  10-15

EX-KLASSIFISERTE PRODUKTER  .............................................  16-17

ANDRE PRODUKTER  ..................................................................  18-19

FAKTA OM ALARMER  ................................................................  20-27

INNHOLD

Enheter tilpasset bruk i industrielle miljøer. Sirener, varsellys og kombinerte 
enheter med høy effekt.

Et utvalg produkter som er godkjent til bruk i områder eller lokaler med krav til 
Ex-klassifiserte enheter.

Rømningsalarmer som blant annet brukes ved brann, gassutslipp, 
oksygenmangel, bombetrussel eller annen truende fare.  Alle er EN54-godkjent.

Sirener, varsellys og kombinerte enheter. Samtlige produkter i kategorien er 
godkjent etter standarden EN54.

LED-indikatorer, detektorer, dørholdere med magnet,  MED-klassifiserte  
alarmer og tilbehør.  

Her har vi samlet fakta om alarmer som kan være bra å kjenne til ved valg av 
enheter til spesifikke områder. 
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Vi tilbyr forskjellige typer enheter tilpasset brann- og 
brannalarminstallasjoner.  Både sirener og varsellys, men også 
kombinerte enheter. Samtlige sirener og varsellys for brann er sertifisert 
etter EN54-3 og/eller EN54-23.

SIRENER

Formålet med en sirene i et brannalarmanlegg er 
at den skal varsle brann og må derfor høres av alle 
som er i lokalet. Lydstyrken til en sirene bør derfor 
ligge ca. 10 dB over det  normale lydnivået i det 
spesifikke lokalet eller området.  For å vite hvilken 
lydstyrke en sirene må ha i et gitt miljø, bør alltid 
første skritt være å kartlegge det normale lydnivået i 
det aktuelle området.  Lydnivået i et kontorlokale er 
normalt ca. 75 dB. 

Sirenens lydnivå dempes avhengig av avstanden 
til enheten. Det avgjør hvor mange sirener som kan 
være egnet å bruke. I avsnittet “fakta om alarm” i 
denne brosjyren finner du mer informasjon og en 
tabell som viser hvor mye lydstyrken minsker når 
avstanden til enheten øker.

Husk at en sirene ikke skal låte for høyt da det kan 
være direkte skadelig.

VARSELLYS

I lokaler der det kan være vanskelig å høre sirener 
pga. høyt lydnivå, nedsatt hørsel eller av annen 
grunn, kan det være smart å komplettere med en 
visuell alarm i form av varsellys. 

Når et varsellys brukes til å varsle brann, må 
enheten være godkjent etter EU-standarden 
EN54-23. Standarden har som mål å oppnå 
full dekning i hele lokalet og samtidig vise og 
sammenligne varsellysets  kapasitet på et helhetlig 
måte i hele EU. EN54-23-godkjente varsellys 
har et dekningsområde som er spesifisert i 
produktdokumentasjonen.
 
 
 

Dekningsområdet indikerer den flaten som 
lysstyrken til varsellyset oppnår.  Det er utviklet en 
minimumsverdi basert på hva som anses å være 
den minste mulige lysstyrken som kan oppfattes. 
Derfor er kravet at hele dekningsområdet skal 
kunne måles til minst 0,4 lux.

Standarden EN54-23 deler varsellysene inn i tre 
kategorier: veggmonterte, takmonterte og en 
åpen kategori. På følgende sider finner du noen 
eksempler på enheter i kategoriene vegg- og 
takmonterte. Les mer om standarden i avsnittet 
“Fakta om alarm” på side 24.

KOMBINERTE ENHETER

I installasjoner der det er nødvendig med både 
varsellys og sirene, er det ideelt med en kombinert 
enhet. Vi har stort utvalg av kombinerte alarmer 
med varsellys og sirene i samme enhet. 

Siden en kombinert enhet inneholder et varsellys, 
må også det være EN54-23-godkjent. Se utvalgte 
kombinerte, godkjente enheter på side 7.

FARGEDE LINSER

Varsellys som skal brukes til å varsle brann skal 
normalt ha rødt blink, men av og til også rødt og 
hvitt i kombinasjon.  Det er vanlig at fargene har 
følgende betydning:

         Rød “Umiddelbar fare, røm umiddelbart” 

         Hvit "Vær oppmerksom"

BRANN
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SIRENER

ROSHNI

Lydnivå: 108 dB ved 1 m (justerbar med -10 dB sw)
Spenning:  9 –28 VDC
Strømforbruk:  16 mA @ 24 VDC
IP-klasse: IP54 og IP65 (dyp base)

NEXUS SNAKKENDE SIRENE

Lydnivå, tone: 116 dB
Lydnivå, beskjed: 90 dB (7 ulike beskjeder)
Spenning:  24 VDC
Strømforbruk:  30 mA @ 24 VDC
IP-klasse: IP66

NS100

Lydnivå: 110 dB (justerbart med lydkontroll -20 dB)
Spenning:  18 –56 VDC
Strømforbruk:  16 mA @ 24 VDC
IP-klasse: IP65

SYMPHONI SNAKKENDE SIRENE

Lydnivå, tone: 96 dB
Lydnivå, beskjed: 95 dB (16 ulike beskjeder)  
Spenning:  9–60 VDC
Strømforbruk:   8 mA @ 24 VDC
IP-klasse: IP66

Under viser vi sirener som er tilpasset mindre områder som er ment å 
varsle brann. Vi har også større og kraftigere sirener. Eksempler finner 
du under avsnittet for industri på side 11.  
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VARSELLYS

NB100 (VEGG) 

Spenning:  18 –56 VDC 
Strømforbruk:  15–90 mA (avhengig av innstilling)
Dekningsområde:  w-2,4-9,5 / 216 m3

IP-klasse:  IP54 og IP65 (dyp base)

Vi har et stort utvalg av varsellys som er godkjent etter den 
obligatoriske EU-standarden EN54-23. Både vegg- og takmonterte 
enheter.

SOLISTA LX WALL (VEGG)

Spenning:  9–60 VDC
Strømforbruk:  10–25 mA (avhengig av innstilling)
Dekningsområde:  w-2,4-7,5 / 135 m3
IP-klasse:  IP33C og IP65 (dyp base)

SOLISTA LX CEILING (TAK) 

Spenning:  9–60 VDC
Strømforbruk:  10–25 mA (avhengig av innstilling)
Dekningsområde:  c-3-7,5 / 132 m3

IP-klasse:  IP33C og IP65 (dyp base)

SONOS PULSE  WALL (VEGG)

Spenning:  17–60 VDC
Strømforbruk:  20–40 mA (avhengig av innstilling)
Dekningsområde:  w-2,4-7,5 / 135 m3
IP-klasse:  IP21 og IP65 (dyp base)

SONOS PULSE CEILING (TAK) 

Spenning:  17–60 VDC 
 Strømforbruk:  20–40 mA (avhengig av innstilling) 
Dekningsområde:  c-3-8,9 / 187 m3

IP-klasse:  IP21 og IP65 (dyp base)
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KOMBINERTE ENHETER

ROLP (VEGG) 

Spenning:  18–28 VDC, 9–15 VDC, 9–28 VDC  
Strømforbruk:  22–37 mA (avhengig av innstilling) 
 Dekningsområde: w-2,4-7,5 / 135 m3
IP-klasse:  IP65
Lydnivå:  105 dB 

NSB100 (VEGG)

Spenning:  18–56 VDC 
 Strømforbruk:    Sirene 8–30 mA, Blink 15–90 mA 
 Dekningsområde:  w-2,4-9,5 / 216 m3

IP-klasse:  IP65
Lydnivå:  110 dB (justerbar med lydkontroll –20 dB)

Ideelle alarmer for installasjoner der det er nødvendig med både 
varsellys og sirene. Kombinerte enheter med varsellys må også være 
godkjent etter EU-standarden EN54-23. Under viser vi noen av våre 
godkjente alarmer.

SONOS PULSE CEILING (TAK) 

Spenning: 17–60 VDC 
Strømforbruk: 25–45 mA (avhengig av innstilling)  
Dekningsområde: c-3-8,9 / 187 m3

IP-klasse: IP21 og IP65 (dyp base)
Lydnivå: 97 dB

SONOS PULSE  WALL (VEGG)

Spenning:  17–60 VDC 
Strømforbruk:  25–45 mA (avhengig av innstilling)  
Dekningsområde:  w-2,4-7,5 / 135 m3

IP-klasse:  IP21 og IP65 (dyp base)
Lydnivå:  97 dB

NEXUS PULSE  WALL (VEGG)

Spenning:  17–60 VDC 
Strømforbruk:  50–70 mA 105 dB, 65–85 mA 110 dB 
Dekningsområde:  w-2,4-7,5 / 135 m3
IP-klasse:  IP66
Lydnivå:  105 dB eller 110 dB
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Når det varsles om rømning i et lokale eller område, kan behovet for 
alarm variere. Optisk alarm kun med lys, akustisk med bare lyd eller en 
kombinert enhet.

RØMNING

En rømningsalarm har som mål å initiere rømning  fra 
en bygning. Brann er en vanlig grunn til evakuering, 
men det kan også være gassutslipp, oksygenmangel, 
bombetrussel eller et annet trusselbilde.

VARSELLYS OG KOMBINERTE ENHETER

Hvis rømningsalarmen skal varsle brann, må 
enhetene være godkjente etter EU-standarden 
EN54-23. Les mer om standarden i avsnittet “Fakta 
om alarm” på side 24.

FARGEDE LINSER VED RØMNING
Ved rømning er det vanlig at de fargede linsene har 
følgende betydning:

         Rød “Umiddelbar fare, røm umiddelbart” 

         Hvit "Vær oppmerksom"

  = Vekslende rødt/hvitt blink.

 

RØMNING
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VARSELLYS OG KOMBINERTE ENHETER

DB1S, KOMBINERT ENHET

Spenning:  18 –56 VDC
Strømforbruk:  Sirene 8–30 mA, Blink 12–30 mA  
Dekningsområde:  w-2,4-7,6 / 138 m3

IP-klasse:  IP54 og IP65 (dyp base)
Lydnivå:  > 95 dB (A)

DB2S, KOMBINERT ENHET

Spenning:  18 –56 VDC
Strømforbruk:  Sirene 8–30 mA, Blink 15–90 mA 
Dekningsområde:  w-5-12 / 720 m3

IP-klasse:  IP65
Lydnivå:  110 dB (justerbart med lydkontroll -20 dB)

DB2, VARSELLYS

Spenning:  18 –56 VDC
Strømforbruk:  15–90 mA  
Dekningsområde:  w-5-12 / 720 m3 

IP-klasse:  IP65

DB1, VARSELLYS

Spenning:  18 –56 VDC
Strømforbruk:  15–90 mA
Dekningsområde:  w-5-12 / 720 m3

IP-klasse:  IP54 og IP65 (dyp base)

DB3S, KOMBINERT ENHET

Spenning:  18 –56 VDC 
Strømforbruk:  Sirene 8–30 mA, Blink 15–90 mA
Dekningsområde:  w-5-12 / 720 m3 

IP-klasse:  IP65
Lydnivå:  110 dB (justerbart med lydkontroll -20 dB)

Vi har flere forskjellige enheter som er tilpasset en rømningsalarm. 
Alle er godkjent etter standarden EN54-23 og/eller EN54-3.
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Vi har mange forskjellige enheter som er tilpasset bruk i industrielle 
miljøer. Både sirener og varsellys, men også kombinerte enheter.

SIRENER

Vi har flere forskjellige typer sirener som er tilpasset 
industrielle miljøer. Lydstyrken til enhetene varierer 
mellom 105 dB og 120 dB. Formålet med sirenen er 
at den skal høres av alle i lokalet. Lydstyrken til en 
sirene bør derfor ligge ca. 10 dB over det  normale 
lydnivået i det spesifikke lokalet eller området.  For å 
vite hvilken lydstyrke en sirene må ha i et gitt miljø, 
bør alltid første skritt være å kartlegge det normale 
lydnivået i det aktuelle området. 

Når lydnivået i omgivelsene er fastlagt, er neste 
skritt å kartlegge hvor stor rekkevidde sirenen  
må ha. Sirenens lydnivå dempes avhengig av 
avstanden til enheten. Derfor avgjør avstanden 
hvor mange sirener som er nødvendig for å dekke 
hele lokalet. I avsnittet “Fakta om alarm” på side 
22 finner du mer informasjon og en tabell som 
viser hvor mye lydstyrken minsker når avstanden 
til enheten øker.

VARSELLYS

For å sikre at alle oppfatter en varsling, kan sirenen 
kompletteres med en optisk alarm. Derfor er 
varsellys å foretrekke i miljøer med høyt lydnivå eller 
lokaler der  det er folk med nedsatt hørsel.  

Vi tilbyr mange forskjellige typer varsellys som 
passer i industrilokaler.

Varsellys med farget linse er et godt alternativ for 
å skille ulike situasjoner når det er nødvendig å  
varsle. Det er viktig å vite at fargede linser kan 
redusere lysstyrken. Du finner mer informasjon 
under “Fakta om alarmer” på side 21.

FARGEDE LINSER BETYR SOM REGEL:

         Hvit "Vær oppmerksomt"

         Oransje “Advarsel, fortsett, men 
         vær oppmerksom”         

         Rød “umiddelbar fare, røm umiddelbart”

         Grønn “Alt er ok. Fortsett som vanlig”

         Blå “En lokal utviklet advarsel”

Når et varsellys brukes til å varsle brann, må 
enheten være godkjent etter EU-standarden  
EN54-23. Standarden har som mål å oppnå 
full dekning i hele lokalet og samtidig vise og 
sammenligne kapasitet til flere  varsellys.   
EN54-23-godkjente varsellys har et deknings- 
område som er spesifisert i produktdokument- 
asjonen. Les mer om standarden i avsnittet 
“Fakta om alarm” på side 24. 

Under avsnittet “Brann” på side 6 kan du se et
utvalg av våre EN54-23-godkjente varsellys.

KOMBINERTE ENHETER

I installasjoner der det er nødvendig med både 
varsellys og sirene, er det ideelt med en kombinert 
alarm. Vi har stort utvalg av kombinerte alarmer 
med varsellys og sirene i samme enhet.  
 
Våre kombinerte enheter finnes med lydstyrker fra 
105 dB til 120 dB.

INDUSTRI
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SIRENER 

SIRENE 105 dB VAC/VDC

Spenning:  9–60 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk:  30 mA @ 24 VDC, 40 mA @ 230 VAC
IP-klasse: IP66
Lydnivå: 105 dB
Tonevalg: Opptil 64 (Tretrinns-alarm)

SIRENE 120 dB VAC/VDC

Spenning:  18–28 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk:  450 mA @ 24 VDC, 65 mA @ 230 VAC
IP-klasse: IP66
Lydnivå: 120 dB
Tonevalg: Opptil 42 (Tretrinns-alarm)

SIRENE 110 dB VAC/VDC

Spenning:  10–60 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk:  39 mA @ 24 VDC, 40 mA @ 230 VAC
IP-klasse: IP66
Lydnivå: 110 dB
Tonevalg: Opptil 64 (Tretrinns-alarm)

SIRENE 108 dB VDC (112 DB VAC)

Spenning:  9–60 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk:  24 mA @ 24 VDC, 12 mA @ 230 VAC
IP-klasse: IP66
Lydnivå: 108 dB
Tonevalg: Opptil 32 (Tretrinns-alarm)

Våre sirener til industrielle miljøer finnes med flere ulike lydnivåer og 
modeller.
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MOTORSIRENER

MOTORSIRENE 127 dB

Spenning:  115 VAC/VDC, 230 VAC/VDC
Strømforbruk:  2,7 A @ 115 VAC/VDC, 1,0 @ 230 VAD/VDC
IP-klasse: IP55
Frekvens: 1680 Hz   

MOTORSIRENE 127 dB

Spenning:  115 VAC/VDC, 230 VAC/VDC
Strømforbruk:  2,7 A @ 115 VAC/VDC, 1,2 A @ 230 VAC/VDC
IP-klasse: IP65
Frekvens: 1600 Hz 

MOTORSIRENE 120 dB

Spenning:  115 VAC/VDC, 230 VAC/VDC
Strømforbruk:  1 A @ 115 VAC/VDC, 0,5 A @ 230 VAC/VDC
IP-klasse: IP65
Frekvens: 1800 Hz 

MOTORSIRENE 125 dB

Spenning:  230 VAC/VDC 
Strømforbruk:  1,4 A
IP-klasse: IP65
Frekvens: 900 Hz   

Motorsirener anbefales når det er nødvendig med ekstremt høyt 
lydtrykk. Enhetene skiller seg ut med sin karakteristiske lyd. Vi tilbyr 
flere forskjellige modeller. Ta kontakt for ytterligere informasjon.



13

BLINKLYS – XENON

BLINK 24 J

Spenning:  12–24 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk:  2,3 A @ 24 VDC
IP-klasse: IP65

BLINK 5 J

Spenning:  15–28 VDC/VAC, 180–265 VAC
Strømforbruk:  310 mA @ 24 VDC
IP-klasse: IP65

BLINK X125

Spenning:  10–100 VDC / 230 VAC
Strømforbruk:  130 mA @ 24 VDC
IP-klasse: IP65 

BLINK 11 J

Spenning:  12–48 VDC, 230 VAC
Strømforbruk:  1,5 A @ 24 VDC
IP-klasse: IP66 

BLINK 16 J

Spenning:  12–24 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk:  2 A @ 24 VDC
IP-klasse: IP65  

Vi tilbyr flere varsellys med Xenon-teknikk. De finnes i forskjellige  
farger og styrker.
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MODELL 80 

Spenning:  10–100 VDC 
Strømforbruk:  90 mA (blink 1 Hz) 
 200 mA (statuslampe ved 24 VDC)

IP-klasse: IP67

VARSELLYS – LED

MODELL 125

Spenning: 24 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk:  170 mA @ 24 VDC
IP-klasse: IP65

MODELL 401/400

Spenning:  24 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk: 250 mA @ 24 VDC
IP-klasse: IP65

MODELL 100

Spenning: 20–30 VAC/VDC, 85–280 VAC 
Strømforbruk:  110 mA @ 24 VDC, 35 mA @ 230 VAC
IP-klasse: IP65

MODELL 450

Spenning:  12–48 VDC, 100–240 VAC
Strømforbruk:  530 mA @ 24 VDC
IP-klasse: IP66

Vi tilbyr mange varianter av varsellys med LED-teknikk. De finnes i flere 
forskjellige farger og modeller. 
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KOMBINERTE ENHETER

SIRENE/BLINK 105 dB

Spenning:    10–60 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk sirene:  30 mA @ 24 VDC, 40 mA @ 230 VAC
Strømforbruk blink:  18 mA @ 24 VDC (LED)
IP-klasse:   IP65
Lydnivå:  105 dB

SIRENE/BLINK 120 dB

Spenning:    18–30 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk sirene:  450 mA @ 24 VDC, 65 mA @ 230 VAC
Strømforbruk blink:  120–620 mA @ 24 VDC
IP-klasse:   IP66
Lydnivå:  120 dB

SIRENE/BLINK 110 dB

Spenning:    10–60 VDC / 115–230 VAC
Strømforbruk sirene:  39 mA @ 24 VDC
Strømforbruk blink:  18 mA @ 24 VDC (LED)
IP-klasse:   IP66
Lydnivå:  110 dB

SIRENE/BLINK 108 dB (112 dB VAC)

Spenning:    9–60 VDC, 115–230 VAC
Strømforbruk sirene:  30 mA @ 230 VAC
Strømforbruk blink:  200 mA @ 24 VDC (XENON)
IP-klasse:   IP66
Lydnivå:  108 dB

Kombinerte enheter som er designet for å håndtere tøffe industrielle 
miljøer, utformet for sikker og enkel installasjon kombinert med 
fleksibilitet.
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EX-KLASSIFISERTE PRODUKTER

Sirener, varsellys, kombinerte enheter, detektorer og trykknakker for 
montering i eksplosive soner. Ta gjerne kontakt for mer informasjon 
eller forslag til passende produkter.

KJENNETEGN, EX-KLASSIFISERTE OMRÅDER.

Eksplosjonsbeskyttede områder kjennetegnes 
ved at det finnes blandinger av gass, luft, damp, 
støv eller andre lettantennelige kombinasjoner 
er til stede. I områder som beskrevet over, må 
antenningskilder som gnister, varme flater eller 
statisk elektrisitet elimineres helt. Derfor skal 
alt elektrisk utstyr i Ex-klassifiserte områder 
konstrueres og  produseres slik at det ikke kan 
antennes.

KRAVENE TIL EX-KLASSIFISERTE ALARMER

Alarmer til bruk i eksplosive soner må være merket 
med      . Merkingen gjelder både for mekanisk og 
elektronisk materiell. Reglene sikrer at risikoen for 
antenning minimeres. 

ULIKE SONER HAR ULIKE KRAV
Ex-klassifiserte områder deles normalt inn i 
følgende tre soner: 

 Sone 0: Et risiko-område der eksplosiv gass-
atmosfære er kontinuerlig til stede, lenge og ofte.

 Sone 1: Et risiko-område der eksplosiv 
gassatmosfære kan forventes  å forekomme under 
normal drift. 

 Sone 2: Et risiko-område der eksplosiv gass-
atmosfære ikke forventes under normal drift, og  
hvis det forekommer, i så fall sjelden og kortvarig.
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SIRENER 

Formålet med en sirene er at den skal varsle fare og den må derfor 
høres av alle som er i lokalet. Lydstyrken til en sirene bør derfor ligge 
ca. 10 dB over det  normale lydnivået i det spesifikke lokalet eller 
området.  Vi har flere forskjellige typer sirener som er sertifisert i 
henhold til kravene til Ex-klassifiserte sirener.

KOMBINERTE ENHETER (SIRENE OG BLINK)

I installasjoner der det er nødvendig med både varsellys og sirene, 
er det ideelt med en kombinert enhet. I vårt brede sortiment finnes 
enheter som er designet for å håndtere tøffe Ex-klassifiserte områder. 

VARSELLYS

For å sikre at alle oppfatter en varsling, kan sirenen kompletteres med 
en optisk alarm. Vi har flere forskjellige Ex-klassifiserte varsellys.  Vi 
er også de eneste som tilbyr enheter som er godkjent for bruk i Ex-
klassifiserte områder og som er EN54-23-sertifisert.  

ALARMKLOKKE, DB6

Kraftig alarmklokke for 24 VDC eller 230 VAC. Beregnet på installasjon 
i sone 1 og sone 2. Som standard er enheten sølvlakkert, men kan 
leveres i valgfri epoksylakk og med mulighet for egen “Tag label”. For 
installasjon i ekstreme miljøer.

TRYKKNAPPER

Alarmtrykknapper med en knuselig glassplate for tilkobling til 
brannalarmslynger. Finnes med beskyttelseslokk eller manuelle 
alarmknapper. Produktene brukes ofte i industrien, kommersielle 
lokaler eller boliger.

DETEKTORER

Vi tilbyr detektorer til miljøer med spesielle krav. Blant annet for 
usynlige flammer i f.eks. brennbart avfall eller overvåkning av 
karbondioksid i industri og offshore. I vårt brede sortiment finnes 
også detektorer til kompliserte installasjoner med store flater og høyt 
til taket.
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Under og på neste side finner du et utvalg av andre produkter fra vårt 
sortiment. Ta gjerne kontakt med oss for tekniske spesifikasjoner.  

ANDRE PRODUKTER

BREDT SORTIMENT

Gjennom lang erfaring og stort engasjement tilbyr 
vi kundene våre kunnskap og kompetanse til 
nye prosjekter. Med fokus på kundens behov og 
bransjens nye standarder, utvider vi kontinuerlig 
vårt brede produktutvalg.  

Vi bidrar med komplette løsninger i form av 
ekspertise, kunnskap, produkter og tilbehør.  I 
denne oversikten over produkter finner du et utvalg 
av enheter tilpasset brann, industri, rømning og Ex-
klassifiserte områder. 
Dessuten tilbyr vi LED-indikatorer i f lere 
utførelser, detektorer, dørholdere og marine-
klassifiserte alarmer. Også tilbehør som fargede 
linser, konsoller, kraftige beskyttelsestrekk, 
stabiliseringsfester og høye sokler er tilgjengelig i 
vårt brede sortiment. 

MARINE-KLASSIFISERTE ALARMER (MED)

MED-klassifiserte alarmer brukes blant annet i 
maritime installasjoner som skip, fartøy, havner 
og forskjellige plattformer.  Vi har flere marine-
klassifiserte alarmer tilpasset bruk i maritime 
applikasjoner eller i områder som krever høy 
IP-klasse. Ta gjerne kontakt med oss for tekniske 
spesifikasjoner og forslag til enheter for spesielle 
behov.
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LED-INDIKATOR, SKJULT DETEKTOR

Smart og fleksibel LED-indikator med lavt strømforbruk. Enkel å 
installere uten ramme og følger industristandarden på 60 mm mellom 
skruehullene. LED i høy kvalitet sikrer god synlighet i vide vinkler. 
Enheten leveres i hvitt eller svart og med egen logo.

DETEKTORER

optisk linje-røykdetektor for tidlig detektering, måler formørkning 
med infrarødt lys som reflekteres til detektoren. Passer blant annet til 
kirker, industrianlegg og andre kompliserte installasjoner med store 
flater og høyt til taket.

LED-INDIKATOR,  OPTISK INDIKASJON

Diode-indikasjon med summer, utstyrt med LED for bred spredning av 
lys i alle vinkler. Installasjonen er rask og enkel. Enheten kan kobles til 
med både 12 VDC og 24 VDC, samt brukes med fast eller pulserende 
lyd og lys, valgfritt via ryttere.   Finnes med rød, grønn eller gul linse.

DØRHOLDERE MED MAGNET

Magnetiske holdere som sørger for at dørene står åpne til en brannalarm 
eller annen varsling utløses. Vi har flere forskjellige modeller som 
passer til de fleste typer dører, blandt annet en trådløs akustisk variant, 
perfekt for både nye og eldre bygg. EN1155-godkjent. 

MARINE-KLASSIFISERTE ALARMER

Vi tilbyr flere marine-klassifiserte (MED) alarmer tilpasset bruk i 
maritime applikasjoner eller i områder som krever høy IP-klasse. 
Vanlige bruksområder er blant annet maritime installasjoner som skip, 
fartøy, havner og plattformer.

TILBEHØR TIL ALARM

Vi har stort utvalg av tilbehør til alarm. Fargede linser, kraftige 
beskyttelsestrekk, stabiliseringsfester og høye sokler.
Du finner tekniske spesifikasjoner på hjemmesidene våre www.
acsnordic.se.
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Her har vi samlet fakta om alarmer som kan være bra å kjenne 
til ved valg av enheter til spesifikke områder.  

FAKTA OM ALARM

Visste du for eksempel at en farget linse gjør at 
lysflommen dempes? At EU-standarden EN54-23 
gjelder for alle varsellys som er installert i et 
brannalarmsystem etter årsskiftet 2013/2014?  
Eller hvor mye effekten av en alarm dempes når 
avstanden til alarmen øker?  
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FARGEDE LINSER BETYR SOM REGEL:

         Hvit "Vær oppmerksomt"

         Oransje “Advarsel, fortsett, men vær          
         oppmerksom”         

         Rød “umiddelbar fare, røm umiddelbart”

         Grønn “Alt er ok. Fortsett som vanlig”

         Blå “En lokal utviklet advarsel”

Varsellys har ofte fargede linser for å skape variasjon 
og for lettere å forstå hva varselet betyr. Det er viktig 
å huske at en farget linse reduserer/øker lysstyrken 
til et varsellys.

For å gjøre det enklere, har vi laget en tabell 
sammen med en våre leverandører: I tabellen under 
er enkelt å se hvordan lysflommen endrer seg med 
en farget linse.

LYSETS DEMPING MED FARGEDE LINSER

      FARGE LAMPE (FILAMENT) HALOGEN XENON

     Hvit (Clear) 0 % 0 % 0 %

     Oransje (Amber) 30 % 30 % 30 %

     Rød (Red) 70 % 73 % 77 %

     Grønn (Green) 88 % 85 % 75 %

     Blå (Blue) 92 % 90 % 87 %

Med forskjellige farger på varsellys er det enklere å tydelig 
signalisere type varsling når en optisk alarm løser ut.
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LYDENS DEMPNING PÅ FORSKJELLIG AVSTAND

Innenfor et gitt område må alle mennesker ha 
mulighet til å høre en varslende alarm, uavhengig 
av avstand. Sirenens lydstyrke måles vanligvis én 
meter foran enheten, nær sirenen der lyden er på 
det sterkeste.  Naturlig nok reduseres lydstyrken 
med avstanden til enheten. Derfor kan selv en 
kraftig sirene være vanskelig å høre på avstand.  

For å sikre at en sirene høres godt, må man ta 
hensyn til hvor mye sirenens lydstyrke synker i takt 
med at avstanden øker.  Avhengig av avstand, kan 
det besluttes hvor sterk en sirene må være og hvor 
mange enheter som er nødvendig for å dekke et 
område.

Tabellen på neste side viser enkelt og tydelig 
hvordan lydstyrken reduseres i forhold til avstanden 
til enheten. Lydstyrken reduseres med 6 dB 
hver gang avstanden dobles. Utregningen er 
basert på at lokalet eller området er tomt, uten 
lydabsorberende hindre.
Husk at en sirene ikke skal låte for høyt da det kan 

være direkte skadelig. Derfor bør lydstyrken til en 
sirene om mulig være på maks 115 dB på steder der 
det er vanlig at mennesker ferdes. 

Det anbefales også å velge en sirene som har 
en  lydstyrke på minst 10 dB over det normale 
støynivået i området. Derfor kan det være bedre 
med flere sirener med lavere styrke enn én sterk 
enhet.

EKSEMPEL

Det skal installeres en sirene i et kontorlokale der 
det normale støynivået er målt til 72 dB.  Lokalet 
er 20 meter bredt og langt.  Ønsket er å montere 
sirenen sentrert i taket. 

For å dekke hele lokalet og overdøve det normale 
støynivået, bør sirenen som monteres ha en 
lydstyrke på minst 102 dB (målt 1 meter unna).

Sirenens lydstyrke måles i desibel (dB). Normalt måles lydstyrken 
på én meters avstand, noe som også står oppgitt i enhetens 
produktspesifikasjon. Men hva skjer når avstanden til enheten øker?
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“Hver gang avstanden dobles, 
reduseres lydstyrken med 6 dB.”

m dB
1 65 70 75 80 85 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130

2 59 64 69 74 79 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124

3 55 60 65 70 75 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120

5 51 56 61 66 71 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116

10 45 50 55 60 65 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

20 39 44 49 54 59 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104

30 35 40 45 50 55 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

50 = 36 41 46 51 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

100 = = 40 45 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

200 = 39 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

300 = 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

500 = 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76

1000 = = = 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

2000 = = = 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

3000 = = 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

5000 = = 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

“I kontorlokaler er det vanlig at 
støynivået er 75 dB!”

- LYDENS DEMPNING
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EN54-23, EN STANDARD FOR VARSELLYS I EU

Hvis rømningsalarmen skal varsle brann, må enhetene være godkjente 
etter EU-standarden EN54-23.

EU (Europeean comittee CEN) har laget en standard 
som startet å gjelde, og ble et krav, fra og med 31. 
desember 2013. Tidligere fantes ingen EU-standard 
for varsellys. Da var det vanlig med misforståelser og 
forvirring rundt varsellysenes kapasitet, og dermed 
et problem. 

HVEM BERØRES AV STANDARDEN?

Den europeiske standarden EN54-23 påvirker 
bruken av varsellys i brannalarmsystemer. 
Standarden berører alle som selger og kjøper 
varsellys innenfor EU. Etter 31. desember 2013 er det 
ikke tillatt å installere varsellys som ikke er godkjent 
i samsvar med standarden for brannalarmsystemer.

FORMÅL

Formålet med standarden EN54-23 er å 
standardisere kravene, testmetodene og ytelsene for 
varsellys. Dette for å sikre lysmengden/lysstyrken. 
Noe som måles likt i hele Europa. 

KRAV TIL EN54-23: 

 Minst 0,4 lux eller lm/m2 i hele lokalet. 

 Dekningsområdet er oppgitt på produktet   
 Eller i tilhørende dokumentasjon. 

 Blinkfrekvens på mellom 0,5 og 2 Hz. 

 Installasjon etter 31. desember 2013.

TRE KATEGORIER VARSELLYS

Ifølge EN54-23 deles varsellysene i tre kategorier: 
Takmonterte, veggmonterte og en åpen 
kategori. Vegg- og takmonterte varsellys har en 
installasjonshøyde og et dekningsvolum som er 
definert ut fra respektive standarder.  Den åpne 
kategorien tillater at produsentene selv spesifiserer 
dekningsvolumet.  Den laveste lysstyrken på 0,4 lux 
er et krav for samtlige tre kategorier.
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      Veggmontert (Wall category)
Dekningsevnen for en veggmontert enhet vises som følger  w-x-y. W står for 
vegg (wall), x står for maksimal monteringshøyde og y står for bredden på 
dekningsflaten. Den laveste tillatte høyde for veggmonterte enheter er 2,4 m. 

      Takmontert (Ceiling category)
Dekningsevnen for en takmontert enhet vises som følger  c-x-y.  
C står for tak (ceiling), x står for den maksimale monteringshøyden og y er 
diameteren i meter for det sylindriske dekningsvolumet. Den laveste tillatte 
høyde for takmonterte enheter er enten 3 m, 6 m eller 9 m.

 

x

y

y

x

y

      Åpen klasse (Open class)
Den åpne klassen tillater at produsenten selv spesifiserer dekningsområdet. 
Minimumskravet om en lysstyrke på minst 0,4 lux i hele dekningsområdet gjelder 
også for den åpne klassen. 
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EKSTERNE FAKTORER

Flere forskjellige faktorer kan påvirke effekten 
av lysstyrken til et varsellys. Det kan handle om 
lysnivåer eller forskjellige typer miljøer. Følgende 
aspekter er viktige å ta hensyn til:

     Lyset i omgivelsene
Man bør ta hensyn til lyskildene som finnes 
i området. Både kunstig og naturlig lys. Også 
tidspunktet på dagen har stor innvirkning.

     Reflekterende flater
Matte respektive blanke flater kan påvirke 
lysstyrken. Derfor er det viktig å ta hensyn til  
overflatene til gulv, vegger og tak. 

     Fri sikt
Er det fri sikt til varsellyset eller dekkes den av noe, 
direkte eller indirekte. 
 
     Fargede beskyttelsesbriller
 
Fargede briller kan påvirke sikten til et varsellys. 
Hvis varsellyset skal brukes i et område der det 
brukes beskyttelsesbriller ofte eller hele tiden, er det 
viktig å ta det med i vurderingen.  
 
     Miljøet
Det finnes spesielt tilpassede varsellys til bruk 
utendørs og innendørs.

VEGG- ELLER TAKMONTERTE VARSELLYS

Veggmonterte varsellys er et svært godt valg til 
mange forskjellige applikasjoner. For eksempel der 
det er mye  lys i omgivelsene. 

Takmonterte varsellys er enkle å installere og 
effektive i store, åpne lokaler.  Siden takmonterte 
varsellys sannsynligvis påvirkes av lyset rundt, er det 
lurt å komplettere med veggmonterte enheter. 
 

Når det gjelder varsellys i den åpne
kategorien er det viktig at 
produsentensanbefalinger følges. Det er også viktig 
at den laveste lysstyrken på 0,4 lux i hele lokalet 
oppfylles. 

PLASSERING

Varsellyset skal først og fremst plasseres med fri sikt, 
slik at det er synlig for alle i lokalet. Hvis det ikke 
er mulig å oppnå fri sikt, er det viktig å ta hensyn 
til hvor mye lys som reflekteres på flatene til 
omgivelsene. Refleksene kan i seg selv sikre at den 
laveste tillatte lysstyrken på 0,4 lux oppnås.

STORE, ÅPNE FLATER

For å kunne dekke et større område enn det som står 
oppgitt i produktspesifikasjonen, kreves det flere 
enheter. Det er alltid viktig å ta hensyn til faktorene 
for direkte og indirekte sikt. 

LYSET I OMGIVELSENE

Før det besluttes hvilken type og hvor mange 
varsellys som skal brukes, bør det slås fast hvor 
mye lys fra omgivelsene området blir utsatt for.  I 
utregningen skal det sterkeste lyset fra omgivelsene 
legges til grunn. En lysmåler er et godt verktøy for å 
finne et gjennomsnittlig lysnivå for hele området. 

Husk at lyset fra omgivelsene lett kan reduseres 
ved for eksempel å dekke vinduer med gardiner 
eller bruke andre matte tekstiler på gulvet og andre 
blanke overflater i lokalet. 

EN54-23, VALG AV ENHET OG STED

Her kommer ulike faktorer å ta hensyn til ved valg av enhet og 
plassering av alarm ifølge EN54-23. Standarden krever minst 0,4 lux 
eller lm/m2 i hele lokalet. 
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EN54-23, DEKNING OG MULTIPLIKASJONSFAKTOR

Multiplikasjonsfaktorer bør bare brukes etter nøye vurderinger av alle 
faktorer der det er tatt hensyn til de eksisterende lysforholdene og stole 
på indirekte heller enn direkte sikt. Tabellen under viser faktorer som 
avhenger av om varsellys monteres på vegg eller i tak.

LYS FRA 
OMGIVELSENE 

(LUX)

TAK,  
DIREKTE SIKT

TAK, 
INDIREKTE SIKT

VEGG,  
DIREKTE SIKT

VEGG, 
INDIREKTE SIKT

< 100 2,8 1,3 5,2 1,8

100 til 200 2,4 1,2 4,4 1,7

 200 til 300 1,9 1,0 3,2 1,4

300 til 400 1,4 0,8 2,3 1,2*

400 til 500 1,1 0,6 1,8 1,0

500 til 600 0,9 0,5 1,3 0,9

600 til 700 0,7 0,4 1,0 0,7

700 til 800 0,5 0,3 0,7 0,6

EKSEMPEL

Man har tenkt å bruke et veggmontert varsellys 
med gradering/klasse W-2,4-7,5 i et rom på 65 m2 
der lyset fra omgivelsene tilsvarer 350 lux og sikten 
anses som indirekte. 

Fra tabellen, multipliser dekningsområdets verdi 
(56,25 m) med faktoren 1,2*. Monteringshøyden 
kan også multipliseres med 1,2*. 

      Utregning
7,5*7,5)1,2 = 67,5  m2. 
Montert på en høyde på 2,4*1,2 = 2,88 m.

      Resultatet   
Varsellyset kan brukes i det ønskede rommet.



VERSJON 1.1

VI GIR DEG KUNNSKAP 
OG KOMPETANSE  
TIL NYE PROSJEKTER

Rosenholmveien 25 
1414 Trollåsen

info@acsnordic.com www.acsnordic.com
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