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COPYRIGHT © 

 

Det er ikke tillatt å reprodusere denne 

publikasjonen eller deler av den, 

uansett form, metode og årsak. 

Autronica Fire and Security AS og 

selskapets datterselskaper tar intet 

ansvar for eventuelle feil som måtte 

forekomme i denne publikasjonen, 

heller ikke for skader som måtte oppstå 

på grunn av innholdet. Informasjonen i 

denne publikasjonen må ikke betraktes 

som en garanti fra Autronica Fire and 

Security AS, og den kan når som helst 

endres uten varsel. 

Produktnavn som er brukt i denne 

publikasjonen kan være varemerker. 

De blir brukt utelukkende for å 

identifisere produktet. 
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Dette produktet inneholder statisk sensitive enheter. Unngå elektrostatisk utladning. 

WEEE-direktivet 

Når merket under vises på produktet 

og/eller produktdokumentene, betyr 

det at produktet ikke skal kastes 

sammen med annet 

husholdningsavfall ved endt levetid. 

Ved avfallsbehandling, -avhending 

og -innsamling må du skille dette 

produktet fra andre typer avfall og 

resirkulere det på en ansvarlig måte 

for å fremme bærekraftig gjenbruk 

av materielle ressurser. Produktet 

skal ikke blandes med annet 

næringsavfall.
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1.1 Introduksjon 

 

 

 

Normalt er talevarslingssystemet en integrert del av 

brannalarmsentralen. Grunnregelen er at aktivering av automatiske 

evakueringsmeldinger utføres fra brannalarmsentralen. Dette for å 

sikre at varsel til andre, eksempelvis direktevarsel til brannvesen også 

blir aktivert. Tilbakestilling brannalarmsentral vil også tilbakestille 

talevarsingssystemet. 

 

1.2 Aktivering av brannalarm fra automatisk detektor eller 

manuell melder 

Talevarsling vil automatisk bli aktivert fra brannalarmsentralen og 

evakueringsmelding vil bli startet. Evakueringsmeldingen vil være 

aktiv så lenge brannalarmsentralen er i alarmmodus. Når 

brannalarmsentral tilbakestilles vil avspilling av 

ekvakueringsmeldingen stoppes.  
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1. Beskrivelse brannmannsmikrofon 

 

Brannmannsmikrofonen ABT-DFMS-AFS har 4 knapper 

1. Alarmknapp med lokk for aktivering av Evakueringsmelding 

2. Aktivering av «Faren over» melding 

3. Aktivering av Teknisk prøve  

4. Tilbakestill 

I tillegg har mikrofonkonsollen 3 LED indikatorer  

Grønn – Drifts  

Gul – Feil 

Rød – Alarmmodus aktivert 

Ved behov kan talemeldinger aktiveres eller direkte talte meldinger 

gis fra brannmannsmikrofonen. 
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2. Aktivering av meldinger fra brannmannsmikrofon 

1. Aktivering av evakueringsmelding fra brannmannsmikrofon 

a. Åpne frontdør med brannmannsnøkkel 

b. Løft opp beskyttelsesdeksel over alarmknapp 

c. Trykk alarmknapp og evakueringsmelding blir spilt av 

for alle høyttalersoner. 

d. Meldingsavspillingen avsluttes med å trykke på 

knapp 4 tilbakestill 

e. Lukk frontdeksel 

2. Aktivering av faren over melding.  

Når situasjonen er avklart og det er ønskelig at personell skal 

returnere tilbake til bygningen kan melding om faren over 

avspilles. 

a. Åpne frontdør med brannmannsnøkkel 

b. Trykk inn knapp 2 Faren over 

Meldingen spilles tre ganger så stopper den 

automatisk, alternativt: 

c. Meldingsavspillingen avsluttes med å trykke på 

knapp 4 tilbakestill 

d. Lukk frontdeksel 

3. Aktivering av test- melding.  

Hvis det er behov for å teste talevarslingsanlegget kan en 

testmelding startes fra brannmannsmikrofonen. Dette gjøres 

på følgende måte: 

a. Åpne frontdør med brannmannsnøkkel 

b. Trykk inn knapp 3 Test 

Meldingen spilles inntil den stoppes. 

c. Meldingsavspillingen avsluttes med å trykke på 

knapp 4 tilbakestill 

d. Lukk frontdeksel 

3. Direktemelding fra brannmannsmikrofon 

Direkte melding fra brannmannsmikrofon kan gis både i 

normalsituasjon og når anlegget er i alarm modus. Mikrofonen 

aktiveres ved å trykke inn taleknapp på mikrofonens høyre side, 

beskjed gis direkte fra mikrofonen til alle høyttalersoner. Hvis 

evakueringsmelding avspilles vil denne stoppe mens mikrofonen er 

aktiv, etter at taleknapp på mikrofon slippes, vil automatisk 

evakueringsmelding fortsette. 
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