


VÅR KOMPETANSE – DIN STYRKE

Et stort engasjement og personlig relasjon er noe som gjennomsyrer 
hele ACS Nordic AB – Acumo Communication Solution Nordic AB. Vi  
har lang erfaring med salg av alarmer i det nordiske markedet. 

Vi sørger for at vår kunnskap og kompetanse når 
våre kunder, der den kan brukes i praksis. Derfor er 
vår måte å jobbe på basert på et nært forhold til våre 
kunder, ofte med personlige besøk, hvor vi heller ser 
på oss selv som en samarbeidspartner enn en ren 
leverandør. 

I tillegg til vår kunnskap og kompetanse tilbyr  
vi et stort utvalg av alarmer og alarmkommunikasjon 
med tilbehør. I det brede produktspekteret finnes det 
noe for alle typer arealer/lokaler og installasjoner.  
For å garantere effekten av produktene våre er vi 
opptatt av å bidra med vår kompetanse. Sammen 
med våre kunder sørger vi for at hver enhet yter seg 
selv rettferdighet og bidrar til sikker bruk. 

Siden oppstarten har vi fokusert på salg av varsellys 
og sirener med ulike klassifikasjoner og standarder i 
det nordiske markedet. I dag tilbyr vi alt fra alarmer, 
vekkerklokker, LED-indikatorer og motorsirener, til 
alarmkommunikasjon, strømforsyning og detektorer. 
Sortimentet omfatter mange enheter godkjent i 
henhold til EN54-3 og EN54-23, samt for EX- og 
MED-klassifiserte områder.

 

Gjennom lang erfaring og stort engasjement gir 
vi våre kunder kunnskap og kompetanse til nye 
prosjekter. Med hensyn til våre kunders behov og 
bransjens nye standarder bygger vi kontinuerlig 
opp vår brede produktportefølje. Vi er veldig 
glade for tilbakemeldingene vi får og vi føler oss 
ekstremt privilegerte som får vokse sammen, både 
med våre kunder og våre egne leverandører og 
samarbeidspartnere.

Vi ønsker å kunne garantere høyeste kvalitet på hele 
sortimentet. Derfor stiller vi høye krav og velger 
våre leverandører med største omhu. Kravene er 
ikke bare til leverandørenes tekniske innovasjon og 
produktutvikling, men også til deres dokumentasjon, 
sertifiseringer og leveranser. For å sikre at vi i ACS 
Nordic streber i riktig retning, har vi utviklet felles 
verdier som danner grunnlaget for vår bedriftskultur. 
Verdiene viser også hvordan vi streber etter å jobbe 
sammen med kundene våre.  

De fem verdiene våre er: 
 GLEDE
 ENGASJEMENT
 SERVICE 

"Kunnskapen og kompetansen  
vår er det viktigste produktet vi  
har, og den er faktisk helt gratis!"

 
KOMMUNIKASJON
LEDERSKAP
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INNHOLD

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

Et utvalg produkter godkjent for bruk i områder eller  
lokaler der det kreves EX-klassifiserte enheter.

Evakueringsalarm som brukes ved blant annet: brann, gassutslipp, oksygen- 
mangel, bombetrusler eller annen overhengende fare. Alle EN54-godkjent.

Sirener, varsellys og kombinerte enheter. Alle produkter  
under kategorien er godkjent i henhold til standarden EN54.

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

Her har vi samlet fakta om alarmer som kan være greit å kjenne 
til når du skal velge enheter til spesifikke rom.
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I de følgende avsnittene har vi samlet generelle fakta om 
alarmer, som er greit å kjenne til når du skal velge enheter for 
spesifikke rom. 

FAKTA OM ALARMER

Visste du for eksempel at en farget linse 
reduserer lysstrømmen?  

Hvordan beregnes dekningen til en alarm? 

At EU-standarden EN54-23 gjelder for alle varsellys 
som installeres i et brannalarmanlegg etter årsskiftet 
2013/2014?  

Eller hvor mye avtar effekten av en sirene i takt med 
at avstanden øker? 

- Vi i ACS Nordic vet, og ønsker å dele! 
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DET ER VANLIG AT FARGEDE LINSER BETYR:

         Hvit «Påkrevd oppmerksomhet»

         Oransje «Advarsel, fortsett å følge 
         nøye med»

         Rød «Umiddelbar fare, umiddelbar evakuering»

         Grønn «Alt er i orden, fortsett som vanlig»

         Blå «En lokal utformet advarsel»

Varsellys er ofte utstyrt med fargede linser for å 
skape variasjon og lette forståelsen av meningen 
med advarselen. Det er viktig å merke seg at et farget 
objektiv reduserer eller øker lysstyrken til en blits.

For å gjøre det enklere har vi produsert et bord 
sammen med en av våre leverandører. Tabellen 
nedenfor viser ganske enkelt endringen i lysstrøm  
når du bruker en farget linse.

DIMMING AV LYSET MED FARGEDE LINSER

      FARGE LAMPE (GLØDETRÅD) 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 %

Ulike blitslysfarger er bra for tydelig å signalisere ulike 
typer advarsler når en optisk alarm går.
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LYDDEMPING VED FORSKJELLIGE AVSTANDER

I et bestemt område skal alle mennesker kunne høre 
en varselsirene, uavhengig av avstand. Sirenenes 
volum måles vanligvis en meter foran enheten, 
nær sirenen er lyden sterkest. Naturligvis, jo lavere 
avstand til en enhet, desto lavere er volumet. På 
lang avstand kan derfor selv en kraftig sirene være 
vanskelig å høre.  

For å sikre at en sirene høres ordentlig må det 
tas hensyn til hvor mye sirenens volum avtar når 
avstanden øker. Med avstanden i minne kan det 
tas beslutninger om hvor sterk sirenen som er 
nødvendig, samt hvor mange enheter et område 
trenger for å nå full dekning.

Tabellen på neste side viser tydelig og enkelt hvordan 
volumet dempes avhengig av avstanden til enheten. 
Volumet reduseres med 6 dB hver gang en avstand 
dobles. Beregningen er basert på at rommet eller 
området er tomt, uten lyddempende hindringer.
Merk også at en sirene ikke må lyde for høyt, da den 
kan være direkte skadelig for personer i nærheten. 

Volumet på en sirene bør derfor om mulig være 
maksimalt 115 dB der folk normalt oppholder seg. 

Anbefalingen er også å velge en sirene hvis volum 
er minst 10 dB over «normalt» støynivå i området. 
Derfor kan flere sirener med lavere styrke være å 
foretrekke fremfor en sterk enhet.

EKSEMPEL
Det skal monteres en sirene i et kontorlokale hvor 
normalt støynivå er målt til 72 dB. Rommet er 20 
meter langt og bredt. Det er ønskelig å montere 
sirenen sentrert i taket. 

For å dekke hele rommet og for å overskride 
normalt støynivå, bør den installerte sirenen ha  
et volum på minst 102 dB (målt til 1 m). 

Volumet til en sirene måles i desibel (dB). Normalt måles volumet på 
en meters avstand, noe som også står i enhetens produktspesifikasjon, 
men hva skjer når avstanden til en enhet øker?
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"Hver gang en avstand dobles, 
reduseres volumet 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 hørbarheten er 75 dB!"

- LYDDEMPING
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EN54-23, EN STANDARD FOR VARSELLYS I EU

Alle varsellys beregnet på å varsle brann skal være godkjent i henhold  
til EU-standard EN54-23.

EU (European Committee CEN) har utviklet en 
standard som trådte i kraft, og ble et krav, fra 31. 
desember 2013. Tidligere var det ingen EU-standard 
for varsellys. Misforståelser og forvirring angående 
kapasiteten til varsellys var dermed et vanlig problem.

HVEM ER BERØRT AV STANDARDEN?
Den europeiske standarden EN54-23 påvirker 
bruken av varsellys i brannalarmanlegg. Standarden 
rammer alle som selger og kjøper varsellys i et marked 
 innenfor EU. Etter 31. desember 2013 kan det ikke 
monteres varsellys som ikke er godkjent etter 
standarden i brannalarmanlegg.

HENSIKT
Formålet med EN54-23 er å standardisere kravene, 
testmetodene og ytelsen til varsellys. Dette for å 
sikre lysstrømmen/lysstyrken. Som i dag måles på en 
enhetlig måte i hele Europa. 

KRAV FOR EN54-23: 
 Minst 0,4 lux eller lm/m2 i hele rommet. 

 Dekningsområdet må oppgis på produktet   
 eller i den medfølgende dokumentasjonen. 

 Lynfrekvens mellom 0,5 Hz – 2 Hz. 

 Installasjon etter 31. desember 2013.

TRE KATEGORIER AV VARSELLYS
Varsellysene er delt inn i henhold til EN54-23 i 
tre ulike kategorier: takmontert, veggmontert 
og åpen kategori. Vegg- og takmonterte varsellys 
har en monteringshøyde og dekningsvolum som 
er definert ut fra den respektive standarden. 
Den åpne kategorien lar produsenter spesifisere 
dekningsvolumet selv. Minste lysstyrke på 0,4 lux er  
et krav for alle tre kategoriene.
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      Veggmontert (Wall category)
Dekningen til en veggmontert enhet presenteres som følger: w-x-y.  

W står for vegg (wall), x står for maksimal monteringshøyde og y er bredden 
på dekkflaten. Minste tillatte høyde for veggmonterte enheter er 2,4 m.

x

y

y

x

y

      Takmontert (Ceiling category)
Dekningen til en takmontert enhet presenteres som følger: w-x-y. 

C står for tak (ceiling), x står for maksimal monteringshøyde og y er diameteren 
i meter for det sylindriske dekningsvolumet. Minimumshøyden tillatt for 
takmonterte enheter er enten 3 m, 6 m eller 9 m.

      Åpen klasse (Open class)
Den åpne klassen lar produsenten selv spesifisere dekningsområdet. 
Minimumskravet til en lysstyrke på minst 0,4 lux i hele dekningsområdet  
gjelder også i åpen klasse.



10

EKSTERNE FAKTORER
Ulike typer eksterne faktorer kan påvirke effekten av 
lysstyrke på en blits. Det kan dreie seg om lysnivåer 
eller ulike typer miljøer. Følgende aspekter er viktige 
å vurdere:

    Omgivelseslys
Det bør tas hensyn til tilgjengelige lyskilder i området.
Både kunstig lys og naturlig lys. Selv tidspunkt på 
dagen vil ha stor innvirkning.

    Reflekterende overflater
Tepper og blanke overflater kan påvirke lysstyrken. 
Hensyn til overflater på gulv, vegger og tak er derfor 
viktig.

    Fri sikt
Er det fri sikt til varsellyset eller er den dekket av noe, 
indirekte eller direkte sikt. 
 
    Fargede vernebriller
Fargede briller kan påvirke synligheten til et varsellys. 
Dersom varsellyset skal brukes i et område hvor 
vernebriller brukes ofte eller alltid, er det viktig å ta 
hensyn til dette. 
 
    Omgivelser
Det finnes spesialtilpassede lommelykter for 
utendørs og innendørs bruk.

VEGG- ELLER TAKMONTERTE VARSELLYS
Veggmonterte varsellys er et veldig godt valg for 
mange forskjellige bruksområder. For eksempel i 
svært omgivende lys. 

Takmonterte varsellys er enkle å installere og effektive 
i store åpne rom. Siden det er mer sannsynlig at 
takmonterte varsellys blir påvirket av omgivelseslys, 
er de et godt supplement til veggmonterte enheter. 
 
 

Når det gjelder varsellys som tilhører den åpne
kategorien, er det viktig at produsentens anbefalinger 
følges. Det er også viktig at minimumslysstyrken på 
0,4 lux oppfylles i hele rommet. 

PLASSERING
Varsellys bør primært plasseres med direkte innsyn, 
slik at det er synlig for alle personer i bygget. Dersom 
direkte innsyn ikke er mulig, er det viktig å ta hensyn 
til hvor mye lys som reflekteres på de omkringliggende 
flatene. Refleksjonene kan igjen sikre minste tillatte 
lysstyrke på 0,4 lux.

STORE ÅPNE OMRÅDER
For å kunne avdekke et større område enn det som 
er angitt i en produktspesifikasjon, kreves det flere 
enheter. Det er alltid viktig å ta hensyn til faktorene 
for direkte og indirekte sikt. 

OMGIVELSESLYS
Før du bestemmer deg for type eller antall varsellys 
som skal brukes, bør det bestemmes hvor mye 
omgivelseslys området utsettes for. I beregningen 
skal det brukes det sterkeste omgivelseslyset som 
området utsettes for. En lysmåler er et utmerket 
verktøy for å få et gjennomsnittlig lysnivå for et helt 
område. 

Ha i mente at det omgivende lyset enkelt kan 
reduseres ved for eksempel å dekke vinduer med 
gardiner eller bruke andre teppetekstiler på gulvet og 
andre blanke overflater i rommet.

EN54-23, VALG AV ENHET OG PLASSERING

Her er det ulike faktorer å ta hensyn til ved valg av enhet og plassering 
for alarmer med hensyn til EN54-23. Standarden krever minst 0,4 lux 
eller lm/m2 i hele rommet.
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EN54-23, DEKNING OG MULTIPLIKASJONSFAKTOR

Multiplikasjonsfaktorer bør kun brukes etter nøye undersøkelse av 
applikasjonen der det rådende omgivelseslyset og evnen til å stole på 
indirekte fremfor direkte sikt er tatt i betraktning. Tabellen nedenfor 
viser faktorer avhengig av om varsellys er montert på vegg eller tak.

OMGIVELSES- 
LYS (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
Et veggmontert varsellys med gradering / klasse 
W-2,4–7,5 er tenkt brukt i et rom på 65 m2 hvor 
omgivelseslyset tilsvarer 350 lux og sikten vurderes 
som indirekte. 

Fra tabellen multipliserer du verdien av 
dekningsområdet (56,25 m) med faktoren 1,2*. 
Monteringshøyden kan også multipliseres  
med 1,2*.  
 
      Beregning
(7,5*7,5)1,2 = 67,5 m2. 
Montert i en høyde på 2,4*1,2 = 2,88 m.

      Resultatet 
Varsellyset kan brukes i ønsket rom.
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Vi tilbyr mange ulike enheter tilpasset brann, evakuering og brannalarm- 
installasjoner. Hovedsaklig sirener, varsellys og kombinerte enheter, 
men også dørholdermagneter og LED-indikatorer. Alle sirener og 
varsellys for brann er sertifisert i henhold til EN54-3 og/eller EN54-23.

SIRENER
Hensikten med en sirene i et brannalarmanlegg er 
at den skal varsle brann og skal derfor høres av alle 
som oppholder seg i rommet. Volumet til en sirene 
bør derfor være ca. 10 dB over normalt lydnivå i det 
spesifikke rommet eller området. For å vite hvilket 
volum en sirene trenger i et bestemt miljø, bør det 
første trinnet alltid være å finne ut det normale 
lydnivået i det aktuelle området. I kontorlokaler er 
det vanlig at hørbarheten er 75 dB.

Lydnivået til sirenen dempes avhengig av avstanden 
til enheten. Den bestemmer også hvor mange sirener 
det kan være aktuelt å bruke. I denne brosjyren, 
under avsnittet «Fakta om alarmer», er det mer 
informasjon og en tabell som viser hvor mye volumet 
synker når avstanden til enheten øker.

Husk at en sirene ikke må lyde for høyt, da det kan 
være direkte skadelig. Flere enheter plassert i et større 
rom kan derfor være å foretrekke fremfor en sterk en 
som dekker hele rommet. 

VARSELLYS, EN54-23
I områder hvor det kan være vanskelig å høre sirener 
på grunn av høyt støynivå, hørselshemming eller 
andre årsaker, er det viktig å supplere med visuell 
alarm i form av varsellys. 

Når et varsellys brukes som brannalarm, 
må enheten være godkjent i henhold til EU-
standard EN54-23. Standarden har som mål å 
oppnå full dekning i hele rommet og å vise og 
sammenligne kapasiteten til varsellys i hele EU. 
Varsellys som er godkjent i henhold til EN54-23 
må ha et spesifisert dekningsområde spesifisert i 
produktdokumentasjonen.

 

Dekningsområdet viser området som lysstyrken til 
varsellyset oppnår. Det er utviklet en minimumsverdi 
basert på det som anses å være den minste mulige 
lysstyrke som kan oppfattes. Derfor er kravet at hele 
dekningsarealet kan måles til minst 0,4 lux. Les mer 
om standarden i avsnitt "Fakta om alarmer" på side 4.

KOMBINERTE ENHETER
For installasjon hvor både varsellys og sirene er 
nødvendig, er en kombinert alarm ideell. Vi har et 
stort antall kombinerte alarmer hvor varsellys og 
sirener er i en enhet. 

Ettersom en kombinert enhet inneholder et varsellys, 
må den også være godkjent i henhold til EN54-23 for 
bruk som brannalarm.

FARGEDE LINSER
Varsellys som skal brukes til brannvarsling 
har normalt et rødt blink, og noen ganger rødt i 
kombinasjon med hvitt blink. Vanligvis har fargene 
følgende betydning:

Rød "Umiddelbar fare, umiddelbar evakuering"

Hvit "Påkrevd oppmerksomhet"

NS 3960 BRANNALARMANLEGG
For å sikre nødvendig kvalitet i hele prosessen med 
planlegging, installasjon, drift og vedlikehold av 
automatiske brannalarmanlegg, etablerer  
NS 3960 et sett med regler og krav til de som utfører 
prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold på 
automatiske brannalarmanlegg. NS 3960 retter seg 
mot eiere, prosjekterende, installatører, drifts- og 
vedlikeholdspersonell. Kilde: www.standard.no

BRANN
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EKSEMPEL PÅ SORTIMENT, FOKUS PÅ BRANN

Nedenfor er et eksempel på aggregater fra vårt store sortiment 
som med fordel benyttes for å varsle brann. I tillegg til disse tilbyr vi 
flere tilsvarende varianter for både tak og vegg, som også har større 
og kraftigere sirener, bjeller, varsellys. Produkteksempler og mer 
informasjon om disse finner du i avsnittet for industri på side 16.
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Bruk av alarmer innen sikkerhet er bredt, akkurat som vårt sortiment. 
Årsakene til en akustisk eller optisk advarsel eller melding kan variere 
i det uendelige, derfor er valget av en eller kombinasjoner av flere 
enheter viktig og bør nøye tilpasses formålet.

SIRENER
En sirene har ofte som formål å sette i gang en 
advarsel eller påkalle oppmerksomhet. Det er vanlig 
å bruke sirener ved brann, men de kan også brukes 
ved gassutslipp, oksygenmangel, bombetrusler 
eller annen truende fare. Behovet for alarmer i alle 
utførelser er svært avgjørende for hvordan faren 
eller anropet mottas av målgruppen. Valg av enhet 
er derfor av største betydning for resultatet etter 
oppfordringen. Vi tilbyr sirener med opptil 130 dB, 
samt snakkende sirener. 

INNBRUDDSALARM OG 
ADGANGSKONTROLL
Vi har flere sirener som for eksempel innbruddsalarm 
og adgangskontrollanlegg. Det er bra hvis et sikker- 
hetssystem har sabotasjesikring og mulighet for å 
motta alarm ved sabotasje. Vi har også kombinerte 
enheter som inneholder både sirene og varsellys. 

ALARMKNAPPBESKYTTELSE, EUROSTOPPER
Vårt utvalg inkluderer tilbehøret "alarmknapp-
beskyttelse" eller "eurostopper" som det noen 
ganger kan kalles. En eurostopp kan med fordel 
brukes fremfor nødutgangsknapper. Beskyttelsene 
er tilgjengelige med og uten sirene og bidrar til å 
forhindre tilsiktet eller utilsiktet falsk brannalarm. 
Ideell for skoler, sykehus, sykehjem, hoteller og andre 
offentlige bygninger som har en historikk eller risiko 
for falske alarmer og sabotasje. 

FARGEDE LINSER

Varsellys har en lang rekke bruksområder i sikker-
hetskategorien. For eksempel en utløst alarm eller 
at en dør er åpen eller lukket. Avhengig av formålet 
med et varsellys, er linsefargen av stor betydning. 
Vårt utvalg inkluderer et flerfarget varsellys som kan 
styres med opptil tre forskjellige farger og hastigheter 
avhengig av behov.

Vanlig brukte fargede som nedenfor:

 Hvit Påkrevd oppmerksomhet"

 Oransje "Advarsel, fortsett å følge nøye med"

 Rød "Umiddelbar fare, umiddelbar evakuering"

 Grønn "Alt er i orden, fortsett som vanlig"

 Blå "En lokal utformet advarsel"

 

INDIKASJONER
Vi har indikasjoner i flere forskjellige farger både med 
og uten lydsignal. Disse kan for eksempel brukes til å 
indikere ulike driftsstatuser i alarmer  
og adgangskontrollsystemer.

SIKKERHET
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EKSEMPLER PÅ SORTIMENT, FOKUS PÅ SIKKERHET

Vi har et stort sortiment tilpasset sikkerhetssystemer. Varsellys, 
sirener, kombinerte enheter, indikasjoner, alarmknappbeskyttelse, 
tilbehør i form av kulebeskyttere og fargede linser inngår i 
produktutvalget. Nedenfor er et lite utvalg av våre enheter.
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Vi har mange ulike enheter tilpasset bruk i industrimiljøer. 
Hovedsaklig sirener og varsellys, men også kombinerte enheter.

SIRENER
Vi har flere ulike typer sirener tilpasset 
industrimiljøet. Volumet på enhetene varierer 
mellom 105 dB og 130 dB. Hensikten med en sirene 
er at den skal høres av alle som oppholder seg i 
rommet. Derfor bør volumet til en sirene ligge ca. 10 
dB over normalt lydnivå i det spesifikke rommet eller 
området. For å vite hvilket volum en sirene trenger i 
et bestemt miljø, er alltid det første trinnet å finne ut 
det normale lydnivået i det aktuelle området.

Når det omgivende støynivået er bestemt, er neste 
trinn å bestemme hvor bred sirenen må være. 
Lydnivået til en sirene dempes avhengig av avstanden 
til enheten. Avstanden bestemmer derfor hvor mange 
sirener det kan være aktuelt å bruke for å dekke et 
helt rom. Inder avsnittet «Fakta om alarmer» på side 
10, er det mer informasjon og en tabell som viser hvor 
mye volumet synker når avstanden øker.

VARSELLYS
For å sikre at alle har mulighet til å oppfatte et 
varselsignal, kan en sirene suppleres med en optisk 
alarmanordning. Derfor er varsellys å foretrekke i 
miljøer med høyt støynivå eller rom hvor personer 
med hørselstap befinner seg. 

Vi tilbyr mange forskjellige typer varsellys som egner 
seg for bruk i industrilokaler.

Varsellys med farget linse er et godt alternativ for 
å skille mellom ulike situasjoner når det skal utstedes 
en advarsel. Det som er viktig å vite er at fargede 
linser kan føre til tap av lysstyrke. Du finner mer 
informasjon i avsnittet «Fakta om alarmer» på side 5.

FARGEDE LINSER BETYR VANLIGVIS:

 Hvit Påkrevd oppmerksomhet"

 Oransje "Advarsel, fortsett å følge nøye med"

 Rød "Umiddelbar fare, umiddelbar evakuering"

 Grønn "Alt er i orden, fortsett som vanlig"

 Blå "En lokal utformet advarsel"

Hvis varsellyset skal brukes som brannalarm, 
må enheten være godkjent i henhold til EU-
standarden EN54-23. Formålet med standarden 
er å oppnå full dekning i et helt rom, og å vise og 
sammenligne kapasiteten til flere varsellys på 
en enhetlig måte. Varsellys godkjent i henhold 
til EN54-23 har et dekningsområde spesifisert i 
produktdokumentasjonen. Les mer om standarden  
i avsnitt "Fakta om alarmer" på side 8. 

Et utvalg av våre godkjente varsellys i henhold til 
EN54-23 er vist i avsnittet "Brann" på side 12.

KOMBINERTE ENHETER
For installasjoner hvor både varsellys og sirene er 
nødvendig, er kombinerte alarmer ideelle. Vi har et 
stort antall kombinerte alarmer hvor varsellys og 
sirener er i en enhet. 

MOTORSIRENER
Motorsirener foretrekkes når det kreves ekstremt 
høyt lydtrykk. Enhetene utmerker seg ved sin 
karakteristiske lyd. Vi tilbyr flere ulike modeller, 
kontakt oss for mer informasjon.

INDUSTRI
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Varsellys med LED eller Xenon, sirener, kombinerte enheter, 
motorsirener. I vårt sortiment er det mange varianter for installasjon  
i industrielle omgivelser. Bildet under viser et utvalg av det vi tilbyr. 

EKSEMPLER PÅ SORTIMENT, FOKUS PÅ INDUSTRI
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EX-KLASSIFISERTE PRODUKTER

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

KJENNETEGN, EX-KLASSIFISERTE OMRÅDER
Eksplosjonssikre områder kjennetegnes ved at 
blandinger av gass, luft, damp, støv eller andre 
brennbare kombinasjoner er til stede. I områder 
beskrevet ovenfor må antennelseskilder som gnister, 
varme overflater eller statisk elektrisitet 
elimineres fullstendig. Derfor må alt elektrisk utstyr 
som brukes i EX-klassifiserte områder designes og 
produseres for ikke å antennes.

Det elektroniske utstyret som brukes i EX-
klassifiserte områder skal være sertifisert av en 
uavhengig myndighet. Ytterligere informasjon i 
form av forskrifter og standarder, angående EX-
klassifiserte alarmer, kan enkelt lastes ned fra 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) (den svenske myndigheten for civil 
beredskap), Elsäkerhetsverket (det svenske elektrisk 
sikkerhetsverket), Arbetsmiljöverket (det svenske 
arbeidsmiljøtilsynet) samt 
SIS Förlag.  

KRAV TIL EX-KLASSIFISERTE ALARMER
Alarmer beregnet for bruk i eksplosjonsfarlige soner 
skal merkes med       . Merkingen gjelder for både 
mekanisk og elektronisk utstyr. Reglene sikrer at faren 
for antennelse er minimalisert. 

ULIKE SONER HAR ULIKE KRAV
EX-klassifiserte områder er vanligvis delt inn i 
følgende tre soner:

 Sone 0: Et riskområde hvor en eksplosiv gass-
atmosfære oppstår stadig, over lang tid eller ofte.

 Sone 1: Et riskområde hvor en eksplosiv gass-
atmosfære kan forventes å oppstå midlertidig 
under normal drift. 

 Sone 2: Et riskområde hvor en eksplosiv gass-
atmosfære ikke forventes å oppstå under normal 
drift, og hvis den oppstår, i så fall bare sjelden og 
kortvarig.
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Vårt utvalg av EX-klassifiserte alarmer inkluderer sirener, varsellys, 
kombinerte enheter, alarmklokker, trykknapper og detektorer. Vi 
anbefaler alltid at vi i ACS Nordic kan bidra med vår kunnskap og 
kompetanse ved valg av riktig produkt, ikke minst ved valg av enhet 
for montering i EX-klassifiserte områder. Bildet under viser et utvalg 
av vårt sortiment.

EKSEMPLER PÅ SORTIMENT, FOKUS PÅ EX
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Under og på siden ved siden av, er et utvalg andre produkter som  
finnes i vårt sortiment. Vennligst kontakt oss for tekniske 
spesifikasjoner. 

ØVRIGE PRODUKTER

BREDT SORTIMENT
Gjennom lang erfaring og stort engasjement gir 
vi våre kunder kunnskap og kompetanse til nye 
prosjekter. Med hensyn til våre kunders behov og 
bransjens nye standarder bygger vi kontinuerlig opp 
vår brede produktportefølje. 

Vi ønsker å bidra til komplette løsninger i form av 
kompetanse, kunnskap, produkter og tilbehør. 

Denne brosjyren fokuserer på et utvalg enheter 
tilpasset hovedområdene våre: brann, sikkerhet, 
industri og EX-klassifiserte områder. I tillegg til det 
som er vist i ovennevnte avsnitt, tilbyr vi et stort 
antall tilbehør i form av fargede linser, braketter, 
rustikke beskyttelsesdeksler, stabiliseringsfester og 
dype sokler. Også alarmklokker, MED-klassifiserte 
lamper, trådløse dørholdermagneter, strømforsyning 
og alarmkommunikasjon. 

"Tekniske spesifikasjoner finnes på 
hjemmesiden vår, www.acsnordic.com"
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ALARMKLOKKE

Vi tilbyr flere ulike motordrevne alarmklokker for spesifikke behov. 
Rød- eller grålakkerte, aluminiumklokke, EN54-3, til innendørs bruk,  
til utendørs bruk, EX, MED, det er mange muligheter. Kontakt oss! 

TRÅDLØST ALARMSYSTEM

Åpent system med varsellys og sirener eller kombinert alarm. Kan kobles 
 sammen med opptil 255 enheter, adskilt eller sammen med et eksiste-
rende brannalarmsystem via en I/O-enhet. IP65 og 1200 m rekkevidde! 

DØRHOLDERMAGNETER

I tillegg til standard tilbyr vi en trådløs akustisk dørholder-
magnet som med sin enkle montering er ideell for både nye  
og eldre eiendommer. Godkjent i henhold til EN1155.  

MARINEKLASSIFISERTE ALARMER
Vi tilbyr flere alarmer i marin klasse (MED) tilpasset bruk i marine 
applikasjoner eller i områder som krever høy IP-klasse, som skip, 
fartøy, havner og plattformer.

TILBEHØR TIL ALARMER
Vi har et stort utvalg av tilbehør til alarmer. Fargede linser, konsoller, 
rustikke beskyttelsestrekk, stabiliseringsfester, høye stikkontakter,  
alarmknappbeskyttelse med sirene og putevibrator for hørselshemmede.

MILLETEKNIK, LEVERANDØR AV STRØMFORSYNING
Vi tilbyr deler av sortimentet fra Milleteknik. Disse inkluderer 
batterisikkerhetskopiering, overvåkingskort, batteribokser, 
sikringskort og overvåkingskort for alarmer.

ADDSECURE, LEVERANDØR AV ALARMSENDERE
Takket være samarbeidet med AddSecure kan vi tilby 
større helhetsløsninger. Vi tilbyr deler fra deres utvalg av 
alarmkommunikasjon og tilbehør.
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