SIKKER OVERFØRING AV

BRANNALARM

BRANNALARM

BRANNVESEN

MOBILNETT

INNBRUDDSALARM

DRIFTSANSVARLIG

TEKNISK ALARM

SIKKERHETSANSVARLIG

HE I S A L AR M

ALARMSTASJON
ADDVIEW

W W W.ADDSECUR E .NO

Brannalarm
For eiendomsansvarlige er brann noe
av det verste man kan oppleve. Menneskeliv
og store verdier står på spill. Sikker alarmoverføring fra AddSecure kan avverge store
tragedier og uerstattelige tap forårsaket
av brann.

Vår alarmoverføringstjeneste kontrollerer
kontinuerlig kommunikasjonen mellom ditt
alarmanlegg og valgt alarmmottak. Du kan derfor
være trygg på at forbindelsen fungerer mellom
objektet (dine verdier) og alarmmottaket, og at
eventuelle systemforstyrrelser varsles umiddelbart.
Kritiske alarmer sendes i løpet av sekunder til valgt
alarmmottak for håndtering i henhold til
avtalen du har inngått med alarmmottaket.

Norsk Standard NS3960
Våre alarmsendere tilfredsstiller sertifiseringskravene satt av Norsk Standard, og alle våre abonnement på alarmoverføring er tilpasset de ulike kravene i henhold til NS3960.
Det er risikoen for skade på liv og helse som legges til grunn når bygninger deles inn i risikoklasser. Risikoklassene er retningsgivende for hvilke nødvendige tiltak som skal til for å sikre rømning ved brann. Det er i alt
seks risikoklasser. Nedenfor følger en skjematisk oversikt over eksempler på virksomhet og tilsvarende risikoklasse hentet fra NS3960.
RISIKOKLASSE
1

EKSEMPLER
Steder med sporadisk opphold av mennesker. Byggverk med oversiktlige
rømningsforhold og mennesker med god kjennskap til utganger og rømningsveier.
Eksempler:Arbeidsbrakke,båtnaust,carport,driftsbygningilandbruk,flyhangar,fryselager,
garasje, sagbruk, skur og trelastopplag.

2

Industri, kontor, laboratorium, lager, parkeringshus, laboratorium og
sprengstoffindustri med rom for brannfarlige varer.

3

Barnehage, skole.

4

Barnehjem, bolig, boligbrakke, fritidsbolig, internat, skoleinternat, studentbolig,
selvbetjente turisthytter/vandrerhjem f.eks. turistforeningshytter.

5

Forsamlingslokale, idrettshall, flerbrukshall, kinolokale, kirke, kongressenter, messelokale, museum, salgslokale, teaterlokale, trafikkterminal og tribuneanlegg for flere enn
150 personer.

6

Opphold av mennesker som sover eller er sengeliggende. Med mennesker med
reduserte muligheter for å bringe seg selv raskt i sikkerhet ved brann.
Eksempler:Omsorgsboligerogboligforfunksjonshemmedehvordetforutsettesåbosterkt
pleietrengendepersoner.Arrestlokaler,fengsel,feriekoloni,leirskole,overnattingssted,
pleieinstitusjon, psykiatrisk pleieinstitusjon og turisthytte/vandrerhjem.

Risikoklasse
1-4
5-6

Krav til alarmoverføring fra NS3960
Skal ha overføring til alarmstasjon/vaktselskap, eventuelt til mottakere lokalt i
foretaket, og ha en overvåkingstid på minimum 25 timer (T25 ihht. EN50136-1-1).
Skal ha overføring til godkjent nødalarmeringssentral, og ha en overvåkingstid på
minimum 5 timer (T30 ihht. EN50136-1-1).

Abonnementer
Vi har tre ulike abonnementer for overføring av brannalarmer. Abonnementene er
tilpasset kravene i Norsk Standard NS3960.

Fire Building
Fire Building er en sikker, trådløs overføringstjeneste med høy pålitelighet og enkel idriftsettelse.
Tjenesten tilfredsstiller alarmoverføring fra bygg i risikoklasse 1-4 der bruksområdet er uten særskilte behov.
Tjenesten er tilgjengelig for rapportering til alarmstasjon og fjerndrift. Alarmkommunikasjonen mellom ditt
alarmsystem og valgt alarmstasjon er overvåket, og kommunikasjonen kontrolleres hver 25. time (T25).

TJENESTE

BRUKSOMRÅDE

INKLUDERT I TJENESTEN

MULIGE TILLEGGSTJENESTER

Fire
Building

Overføring av brannalarm fra bygg med
risikoklasse 1 og 4,
uten særskilte behov.

• T25

• Fjerndrift
• ESPA
• Overføring til alarmstasjon
• Overføring til brannvesen

Fire Personel
Tjenesten er tilgjengelig opp til de høyeste sikkerhetskravene som finnes for overføring av brannalarmer.
Hvis forbindelsen utsettes for sabotasje eller brytes av en eller annen grunn, sendes en melding umiddelbart
til alarmstasjonen og til din mobiltelefon og/eller e-postadresse.
Abonnementet passer for overføring av brannalarm for bygg i risikoklasse 5 eller 6, samt bygg med lavere
risiko klasse med særskilte behov. Tjenesten rapporterer til valgt alarmstasjon hvert 30. minutt (M30), og
tilfredsstiller kravet om overføring til offentlig godkjent nødalarmeringssentral.

TJENESTE

BRUKSOMRÅDE

INKLUDERT I TJENESTEN

MULIGE TILLEGGSTJENESTER

Fire
Personel

Overføring av
brannalarm fra bygg
med risikoklasse 5
eller 6.

• M30
• Overføring til brannvesen

• Fjerndrift
• ESPA
• Overføring til alarmstasjon
• To føringsveier

Fire Care
Vår tjeneste «Fire Care» overgår kravene som gjelder for alarmoverføring fra bygg i risikoklasse 5 eller 6, og er
tenkt brukt på bygninger med særskilt behov for assistert evakuering. Alarmkommunikasjonen mellom ditt
alarmsystem og valgt alarmmottak er hele tiden sikret og ved nedetid på mer enn 3 minutter varsles valgte
mottakere på e-post eller SMS. Overføring til 110-sentralen/offentlig brannvesen er inkludert i prisen.

TJENESTE

BRUKSOMRÅDE

INKLUDERT I TJENESTEN

MULIGE TILLEGGSTJENESTER

Fire Care

Overføring av
brannalarm fra bygg
i risikoklasse 5 eller 6
med særskilt behov for
assistert evakuering.

• M3

• Overføring til privat mottak

• Dual overføring

• Fjerndrift/UDL

• Overføring til 110 -sentralen
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Få full kontroll med
AddView
AddView er et presentasjons- og behandlingssystem
som benyttes innen alarm- og driftsovervåking.
Tjenesten gir deg en samlet oversikt over status,
hendelser og eventuelle avvik på anleggene dine.
Dette gir mulighet til hurtig utbedring av feil på
alarmanleggene som skal sikre liv, verdier eller
produksjon.
AddView er meget brukervennlig og benyttes av et
stort antall virksomheter for å sikre kontinuerlig
kontroll, dokumentasjon og rask avviksbehandling.
Ettersom tjenesten er webbasert, trenger du ikke
å installere programvare for å ta tjenesten i bruk.
Du behøver kun en brukerkonto og tilgang til
internett for å logge deg inn.

AddSecure har en egen drift og supportavdeling lokalisert i Oslo. Her overvåkes kommunikasjonen
mellom alarmsystemet og valgt mottak, og vi setter umiddelbart i gang tiltak ved systemforstyrrelser.
Vår telefonsupport (911 33 700) er åpen mellom 08-16 alle hverdager.

