
INFORMASJON  
BRANNVARSLINGSANLEGG
 

Sameiet Thulagården har installert brannvarslingsanlegg fra Gowens som 
dekker hele gården. Her er litt informasjon og en sides instruks for hva 
man gjør når alarm er gått. 

BRANNINSTRUKS
Dersom brannalarmen i blokken går bes alle beboere om å evakuere bygget.

1.  Sjekk hvor alarmen har blitt utløst: Sjekk brannpanelet ved inngang og finn ut hvor alarmen har blitt 
utløst. Oppgang og seksjonsnummer (feks leilighet, trappeoppgang eller område) vil stå angitt på brann-
panelet.

2.  Avklar om det brenner eller ikke: Finn ut om det brenner eller ikke på angitt sted. Dersom du er usik-
ker - gå til angitt sted for å undersøke.

3. Dersom brann: Evakuer bygningen og ring brannvesenet (110). Følg sameiets branninstruks.
4. Dersom ikke brann (falsk alarm): Tilbakestill alarmen se instruks brannpanelet.

•  Varsle: Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. 
•  Slå alarm dersom brannalarm ikke er utløst.
•  Redde: Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.
•  Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. Lukk dører og 

vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt 
korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

• Oppmøtested ved brann er ved: Tøyen Torg ved inngangen til Tøyen Kebab og Grill.

 Gjør deg kjent med: 
- Rømningsveier og nødutganger.
- Hvor slokkeutstyr er plassert.
- Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes.
 
Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.
 
Husk:
1.  Strømbrudd i blokken, eller  om elektriker må koble vekk strømmen nede i hovedtavlen kan føre  

til feilmelding i anlegget

2. Dersom du skal pusse opp og vil/må flytte detektoren må Styret/Gowens varsles. 

3.  Dersom du skal pusse opp er det viktig å dekke til detektoren mens du holder på med  
oppussingen. Detektoren får veldig mye støv i seg over kort tid som fører til at den går i feil og alarm  
utløses. Dette gjelder også detektorer i fellesområder. PS! husk å fjerne deksel når arbeid avsluttes.



BRANNINSTRUKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AVSTILLE «PIPELYD»  
  i sentralenhet ved oppstått «feil» 
 
  Trykk          «høyttaler symbol» 
 

 

Når alarm blir utløst i en boenhet,  
vil det gå to minutter før alarmen går i hele bygningen (2 minutters forsinkelse). 

Detektorer i fellesareal gir alarm uten forsinkelse. 
 

Hvis alarmen er utløst i din boenhet vil du bare høre lyden fra sirenen de første to minuttene 
 (2 minutter forsinkelse – alarmen går nå kun i din boenhet) 

 
Hvis alarmen går i hele bygningen vil du både høre sirenen  

og se et kraftig blinkende rødt lys (kun i boenheter) 
 

  AVSTILLE UTLØST BRANNALARM 
 
 

  1 - Sett inn nøkkel 
 

  2 – Vri nøkkel forsiktig «med klokken»  
                   (kvart omdreining) 
 

  3 – Trykk         «avstiller knapp» (+ «bekreft») 
 

  4 – Trykk         «tilbakestill knapp» (+ «bekreft») 
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