Scantron brandkommunikation
– mer trygghet i vardagen

Säker evakuering av de boende
Scantron brandkommunikation är ett
komplett säkerhetssystem som är integrerat i
porttelefonen. Det har utvecklats för
flervåningshus med lägenheter, men kan
även anpassas för kontor, hotell och
offentliga byggnader.
Brandkommunikationssystemet har utvecklats utifrån de
brand- och evakueringsstrategier som finns beskrivna i de
strikta danska riktlinjerna ”Vejledning om brandsikring
af højhusbyggeri”. Det är de fyra största kommunerna i
Danmark som står bakom riktlinjerna.
Bakgrunden till riktlinjerna är att brandkårens stegar
inte når alla våningars nödutgångar på byggnader som
överstiger 22 meter från markplan till översta våningen
(över sju våningar) och därför ska dessa byggnader
anpassas för att öka insatstiden och möjligheterna till en
snabb evakuering.
Evakueringen blir effektivare genom kommunikation
mellan räddningspersonalen och de boende, så att alla
personer i byggnaden snabbt blir informerade om hur
de ska agera i en nödsituation. I riktlinjerna beskrivs
det som en nödropsmöjlighet, vilket Scantrons
brandkommunikation till helt och hållet lever upp till.
Det finns dessutom möjlighet att bygga ut systemet till att
innehålla flera funktioner, t.ex. tvåvägskommunikation via
en brandmanstelefon samt informationshögtalare som
kan vara nödvändiga i en del byggnader. Exempelvis i
studenthem där de boende ofta vistas i korridorer,
källare eller i andra sällskapsutrymmen.

Riktlinjerna föreskriver:
”Nödropsmöjlighet vid t.ex. en särskilt säkrad
porttelefon med nödströmsaggregat vid
användningskategori 4 och möjlighet att differentiera
röstvarning vid användningskategori 1. Detta utförs av
räddningspersonalen som envägskommunikation för
att informera personer på de olika våningsplanen eller
likn.” (2013: 10).

Användningskategorier:
1: kontor, industri, lager
4: lägenheter, våningar och ungdomsbostäder
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En utökad porttelefonanläggning
Byggnadens porttelefonanläggning med portregister och
svarsapparater fungerar som hörnstenar i
brandkommunikationssystemet. Systemet kräver därför bara
att man lägger till en brandmanspanel och brandisolatorer för
att göra det möjligt för brandkåren att varna och instruera de
boende i händelse av brand eller evakuering. De boende kan
känna sig trygga med att de alltid kan höra larmet direkt i sina
lägenheter.
Brandkommunikationsanläggningen fungerar som ett
kompakt system som utnyttjar det kablage som redan finns till
porttelefonen. Detta minimerar kostnaderna för installationen,
eftersom bara ett system behöver installeras.

BRANDKOMMUNIKATIONSSYSTEM

Brandisolator
Svarsapparat
(audio/video)

Säkerhet vid brandtekniska installationer
För att eliminera risken för driftsavbrott görs kabeldragningen
till svarsapparaterna med brandsäkra kablar. Brandisolatorn
monteras i ett angränsande rum i en brandsäker dosa för att
ytterligare förstärka systemets pålitlighet, så att brand i en
lägenhet inte lamslår hela anläggningen.
Systemet kan övervakas via en Alpha brandcentral, som övervakar
systemets funktionsduglighet och rapporterar om fel skulle inträffa. Vid ett fel tänds en lampa lokalt vid anläggningen och både
sms- och e-postmeddelanden kan skickas till fastighetsansvarig
person samt servicepersonalen om systemet är anslutet till det
nätverk som krävs. Om Alpha-brandcentralen ansluts till ett
FlexAir® passerkontrollsystem kommer den också att övervakas.
Brandkommunikationsanläggningen är dessutom säkrad
med batteri-backup, så att 30 minuters drift är garanterad vid
strömavbrott i upp till 30 timmar.

Portregister
(audio/video)

Brandmanspanel med
larm och instruktion

Alpha brandcentral övervakar
systemets driftsstatus (tillval)
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Snabb överblick och
effektiv kommunikation
ALARMERING MED VOLYM OCH TYDLIGHET!
Scantron brandmanspanel fungerar som en anropspanel där
brandkåren kan kommunicera direkt med alla de svarsapparater,
informationshögtalare och nödtelefoner som panelen är
kopplad till. Kommunikationen sker via manuella instruktioner,
automatiska live-meddelanden eller larmsignaler som skickas ut
till inkopplade ”högtalare” och telefoner.
På själva panelen kan man välja vilka lägenheter/våningar som
ska kunna ringas upp. Räddningspersonalen kan välja att antingen
ringa upp till de enskilda våningarna eller använda ”ring till alla”.
Det finns två typer av brandmanspaneler att välja mellan som kan
anpassas till en viss våningsbyggnad eller lägenhetskomplex.
Brandmanspanelen finns med 16 knappar för anrop till de boende
i mindre lägenhetsbyggnader eller med upp till 51 knappar för
större byggnader. Båda panelerna har knappar för larmtoner
och manuella instruktioner, men på den större panelen finns det
möjlighet att spela in allmänna evakueringsmeddelanden.
Den större brandmanspanelen kan anpassas till speciella
våningsstrukturer, så att brandkåren snabbt får en logisk överblick. Detta kan t.ex. vara nödvändigt i samband med höga
fastigheter med många lägenheter eller andra höga byggnader
med många människor som skolor, kontor och andra offentliga
byggnader där man måste kunna ringa till våningshögtalare och
nödtelefoner och inte bara till svarsapparater.

Brandmanspanel med 16 knappar
med larmsignaler och manuella larmmeddelanden som används
för att förklara, bekräfta eller instruera de boende hur situationen ska hanteras. Detta skapar lugn för de nödställda och
minimerar osäkerhet.

Scantrons brandmanspaneler har utvecklats och designats
utifrån säkerhetsbestämmelser för byggnader – med fokus
på personsäkerhet. Brandmanspanelerna består av några
få enkla men funktionella knappar som gör panelen
användarvänlig i stressande situationer.
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Lägenhetsfastigheter

Kontorsfastigheter

Anpassad till bostads- och kommersiella fastigheter
Brandmanspanelen passar byggnader som är över 22 meter från
markplan till översta våningen (över sju våningar) där brandkårens stegar inte når alla nödutgångar på alla våningar. Panelen är en
säkerhetsåtgärd som säkerställer att alla känner sig trygga i
lägenheterna eftersom man alltid kan höra larmet, oavsett var
man befinner sig i bostaden.
Brandkåren kan snabbt kommunicera med de boende eller anställda
i en byggnad hur de ska agera i den aktuella situationen. De manuella
meddelandena är personliga och anpassade till situationen. På så
sätt kan brandkåren enkelt och friktionsfritt kommunicera den exakta
evakueringsplanen, så att alla är införstådda med vad som händer.

Offentliga byggnader
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En brandsäker och modern samtalsan
PORTREGISTER MED INBYGGD SÄKERHET
I Scantrons brandkommunikationssystem är det möjligt att integrera
brandmanspanelen i både en audio- och videoporttelefonanläggning.
Det är viktigt att fastigheten visar sig från sin bästa sida och att
gäster får ett gott första intryck. Därför finns det många möjligheter
vad gäller val av portregister. Det finns standardlösningar i aluminium,
rostfritt stål eller specialtillverkade frontplattor i form av Scantrons
serie 410 i rostfritt stål och 510, där man kan välja mellan mässing,
brunerad mässing och titanmässing.
För att ytterligare optimera säkerheten i porttelefonanläggningen
kan portregistret fås med inbyggd kamera, kodlås med personlig kod
eller inbyggd läsare. En läsare gör samtidigt tillträdet till byggnaden
ännu enklare för de boende. När nycklarna ersätts av passerkort
styrs systemet elektroniskt via en webbläsare som ger snabb överblick över vem som har tillträde till de olika dörrarna.
Hämta mer information om Scantrons sortiment av
portregister i vår broschyr.

Extra trygghet med video

Portregister VPES med
kamera, kodknappar
och inbyggd läsare.
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Med ett portregister med inbyggd kamera
kan de boende se vem som ringer på innan
de öppnar. Denna extra trygghet kan man t.ex.
få med videomodellerna VPES och VPDS.
Färgkameran i portregistret byter automatiskt
till svart-vitt i mörker, så att bilderna alltid är
så klara och skarpa som möjligt, oavsett
ljusförhållande.
Det går också att bygga in en kamera i
portregistren i serie 410 och 510.

nläggning
RÄTT SVARSAPPARAT TILL
BRANDKOMMUNIKATIONSSYSTEMET
Svarsapparaterna SLIM60BT (video) och Stilux-B (audio)
kan ingå i Scantrons brandkommunikationsanläggning
där brandkåren kan larma direkt via svarsapparaterna.
Vid behov kan båda integreras i samma system.
Brandkåren ringer upp via brandmanspanelen och
etablerar kontakt med de boende i lägenheten.
Svarsapparaten fungerar som en högtalare för larmsignaler eller instruktioner, så att alla direkt får besked om vad
de ska göra i händelse av brand eller evakuering. I dessa
situationer styrs svarsapparaten centralt så att det går
att kommunicera med alla boende, även om privatläge är
på eller om volymen är låg. På så sätt säkerställs att alla
personer i lägenheten hör larmanropet.

SLIM60BT:
funktionell med hög integrerad säkerhet

Den multifunktionella
videosvarsapparaten SLIM60BT
har en digital videoskärm på
3,5” TFT. Den användarvänliga
ytan och knapparna med
symboler gör navigeringen
enkel och smidig.

Stilux-B:
enkel och användarvänlig svarsapparat
Exempel på Scantron serie 410 i rostfritt
stål med kamera och 24 knappar

Den enkla och eleganta Stilux-B
passar väl in i all arkitektur och
design. Med ett minimalistiskt
uttryck, matt yta och logisk
användning via enkla väldesignade
knappar passar svarsapparaterna
in i alla bostäder.
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Säkerhet med tvåvägskommunikation
Brandkommunikationssystemet kan anpassas till att
innehålla flera funktioner som ökar säkerheten i byggnaden.
Det kan till exempel vara tvåvägskommunikation via en
brandmanstelefon, informationshögtalare och/eller
nödtelefoner som i vissa byggnader kan vara nödvändiga
för att säkerställa att alla hör larmet i händelse av brand eller evakuering. Fler möjligheter och funktioner kan erbjudas
vid önskemål.

KONTAKT MED ALLA I BYGGNADEN MED
TVÅVÄGSKOMMUNIKATION
Brandmanstelefonen gör tvåvägskommunikation möjlig
samtidigt som brandkåren kan samtala med personerna
i byggnaden. Det kan vara nödvändigt med
tvåvägskommunikation, så att de nödställda kan hittas
och få individuell hjälp och instruktioner för hur de ska
förhålla sig till situationen.
Denna funktion är särskilt viktig om äldre, syn- eller
rörelsenedsatta personer förväntas uppehålla sig i
byggnaden och inte kan lämna den på egen hand.
Brandkåren skapar sig också en snabb överblick över
var de ska skicka in räddningstjänsten när de har varit
i kontakt med de nödställda personerna.
Varje svarsapparat i byggnaden är kopplad till en knapp
på brandmanstelefonen – så att brandkåren enkelt kan
ha koll på vem som har ringt och vem som har behov av
assistans. För att besvara en uppringning eller ringa upp
en svarsapparat behöver brandmannen bara välja vilken
svarsapparat eller nödtelefon som ska kontaktas och sedan
lyfta luren – enklare än så kan det inte bli.

Brandmanstelefonen kan byggas ut med 20, 30 eller fler
knappar, så att kommunikationssystemet enkelt kan anpassas
efter det antal lägenhets- eller nödtelefoner som behövs.
Brandmanstelefonen är normalt inlåst i ett skåp, så att man bara
har tillgång till telefonen vid nödsituationer och genom användning
av brandkårens brandnyckel. För brandmannen är den enkel att
använda, så att räddningsarbetet inte försenas av okända rutiner.
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och högtalarsystem
eN NÖDTELEFON ÖKAR SÄKERHETEN

Fotograf: Bo Bolther

I själva byggnaden kan man med fördel placera nödtelefoner
utmed evakueringsrutten eller samlingsplatsen, som de
nödställda kan använda för att påkalla uppmärksamhet till sig
själva eller sin situation. Omvänt kan brandkåren återkomma
med information eller kontrollera att samlingsplatsen är tom.
Brandkåren kan också tända/släcka en signaldiod på
nödtelefonen, så att de nödställda vet att de kommer att
bli hämtade.

ALLA FUNKTIONER I ETT SYSTEM
Brandkommunikationssystemet kan byggas
ut för att kunna användas som ett generellt
informationssystem. På bilden ses Malmö
högskola, där Scantrons brand- och
nödkommunikationssystem installerats.
Här finns både brandmanspanel,
brandmanstelefon och nödtelefoner
integrerade i anläggningen. Samtidigt
används systemet dagligdags för intern
kommunikation. Alla önskade funktioner
finns därmed samlade i ett enda system.
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Ett kompakt brandkommunikationssystem med extra kontroll
1. BRANDKOMMUNIKATION

2. ÖVERVAKNING

Svarsapparat, brandisolator, batteri-backup,
portregister och brandmanspanel.

Systemet övervakas av en Alpha-brandcentral
som vid fel tänder en indikator och kan skicka
sms-/e-postmeddelanden till alla berörda personer.

Webbläsare för
fjärradministratör
och kontroll

Administratör
Varningsmeddelanden
via sms
och e-post

Brandisolator
Svarsapparat (audio/
video)

Alpha brandcentral

Strömförsörjning inkl. batteri-backup

Alpha central

Nexus funktionsindikator

3. TVÅVÄGSKOMMUNIKATION
Tvåvägskommunikation via brandmanstelefon
som brandkåren kan använda vid individuell
evakuering av de boende.

NÖDTELEFON

Portregister (audio/video)
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Brandmanspanel för
brandkommunikation och ev. dagliga
gruppvisa informationsuppringningar

Nödtelefon som
informationshögtalare

Brandmanstelefon i brandmansskåp

4. ANSLUTNING TILL FLEXAIR® PASSERKONTROLLSYSTEM
Ett FlexAir® passerkontrollsystem kan övervaka Alpha-brandcentralen, så att det finns en dubbel
övervakning av systemet genom att besked ges om övervakningsenheten får ett funktionsfel.
Samtidigt ger FlexAir®-systemet många andra fördelar:

Svarsapparat

A1 displaydörrklocka & SensoLock® lås

När en besökare ringer på vid portregister kan de
boende se den besökande på videosvarsapparaten i
lägenheten och öppna. Svarsapparaten kan också ta
emot sms med viktig information från administratören
via Nova-programmet.

Utanför lägenhetsdörren finns en A1 displaydörrklocka som
kan uppdateras via Nova-programmet. Dessutom finns
en SensoLock® låscylinder monterad som ger tillträde till
lägenheten.

MIX display
portregister
Nexus läsare
Hänglås med SensoLock®
På dörren till cykelförrådet sitter ett
hänglås där ett SensoLock® finns monterat.
Med en bricka kan de boende öppna
hänglåset och låsa in sina cyklar.

På byggnadens bakdörr finns en Nexus-läsare
med kodlås monterad. De boende kan använda
samma bricka som till huvuddörren och
lägenhetsdörren. De kan även knappa in en fyrsiffrig kod.

Byggnaden har ett
MIX-displayportregister vid
huvuddörren med inbyggd
läsare och en kamera.
Det är enkelt att uppdatera
de boendes namn via
Nova-programmet.

Brandkommunikationssystemet ger många möjligheter ...
Scantrons brandkommunikation kan byggas ut för många andra uppgifter som
tidigare krävde flera oberoende system. Det innebär stora besparingar under
både etablering och drift. Genom att använda samma kablar och komponenter
ökar också säkerheten för den överordnade driften av systemet.
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Kompetent och serviceminded
partner med kompletta lösningar
Scantron är en av marknadens starkaste
leverantörer av porttelefoner,
passerkontrollanläggningar och brand- och
nödkommunikationssystem.

Sedan starten på 1980-talet har vi etablerat en
lång rad lösningar hos företag, projektutvecklare
och bostadsrättsföreningar över hela landet.
Våra lösningar baseras på egen utveckling,
egen produktion och samarbete med experter
på området för att skapa säkra, effektiva och
användarvänliga lösningar till våra kunder.
Vår produktion och produktutveckling är
internationellt placerad och vi säljer idag våra
produkter till en lång rad länder.

Fotograf: Rolf Sjögreen

Vi har ett erfaret säljteam och välutbildade tekniker
som alltid är redo att hjälpa till.

Kontakta oss så att vi kan prata om
möjligheterna.

Scantron AB · Hulda Mellgrens gata 1, 2TR · 421 32 Västra Frölunda · Tel +46 (0)770 22 28 50 · info@scantron.se · www.scantron.se

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och produktförändringa.

Vårt fokus är att skapa snygga och innovativa
lösningar som fungerar för både slutanvändare och
installatörer. Vi vill gärna tillmötesgå kundens alla
önskemål och det gör vi genom att kombinera ett
brett produktprogram med expertkunskaper inom
alla våra produktområden.

