Securitas brandlarm

Ett brandlarm är en högst väsentlig del i det totala brandskyddet; Med ett automatiskt brand- och utrymningslarmssystem som tidigt upptäcker en brand kan
liv räddas samtidigt som skador på egendom och miljö minimeras. För att vara
säker på att systemet fungerar som det ska om en olycka är framme krävs kontinuerligt underhåll av anläggningen. Vi erbjuder dig därför en helhetslösning med
både en godkänd anläggning och drift i form av skötsel och underhåll.
Brandlarm skyddar
Den primära uppgiften för brandlarmet är att
tidigt upptäcka en begynnande brand och
därigenom skydda liv, verksamhet, egendom
och miljö. Utrymningslarm aktiveras och larmsignal överförs till räddningstjänst eller egen
larmorganisation som så snart som möjligt
kan vidta åtgärder för att minimera skadorna.
Så fungerar det
Om brand- och utrymningslarm måste finnas
i just dina lokaler och vilken omfattning det i
så fall ska ha framgår av kravställarens villkor.
Kravställare kan exempelvis vara försäkringsbolag, myndighetskrav eller fastighetens
brandskyddsdokumentation, men kan också
vara att du själv vill skydda din fastighet och
verksamhet, så kallad egen ambition.
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Skyddets omfattning utformas i princip som
fullständig övervakning eller som övervakning av exempelvis enbart korridorer och
utrymningsvägar. När brandlarmet aktiverats
ska det oftast också styra andra funktioner för
att minska risken för brand- och rökspridning
som till exempel stänga branddörrar, stoppa
ventilationssystem med mera. Utrymningslarm aktiveras för att säkerställa att utrymning
sker i hela eller delar av fastigheten.

En brand- och
utrymningslarm
anläggning ska
vara
godkänd, skötas
regelbundet, un
derhållas och besik
tigas.

Securitas funktionslösning
Securitas tillhandahåller en komplett funktionslösning brandlarm i ett enda avtal; konsultkompetens, godkänd brand- och utrymningslarmanläggning, skötsel och underhåll
av anläggningen samt samordning av opartisk
besiktning.
Det här ingår i vårt avtal:
• Val av omfattning och funktion i samråd
med er och era kravställare utfört av våra
behöriga brandlarmingenjörer, vi utformar
Utförandespecifikation.

• Regler för utrymningslarm med talat
meddelande SBF 502:1.
• Svensk Standard för brandlarmsystem
i SS-EN 54.
• Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778.
• Boverkets Byggregler BBR.

• Skötsel med månadskontroller och
kvartalsprov utförs av våra utbildade
anläggningsskötare brandlarm..

• Svensk Försäkring, Särskilt villkor för
automatisk brandlarmanläggning
FTR 110.

• Samordning av årlig revisonsbesiktning
utförd av opartisk certifierad besiktningsfirma.
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Lagar och regler du bör känna till:
• Regler för brandlarm SBF 110:8.

• Upphandling av godkänd brand- och
utrymningslarmanläggning från certifierade anläggarfirmor som sedan tillhandahålls i vårt avtal.

• Årligt underhåll samt service- och
reparationsarbeten..
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• Råd och samordning av förändringsbehov
vid ut- eller ombyggnad av anläggningen.

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2.

