
BRANNVARSLING for BOLIGER i henhold til TEK 10 
Boligtype Risikokl./

Alarmkat.
Krav til utstyr og deteksjon Anbefalt utstyr (El.Nr)

Eneboliger
Leiligheter
Fritidboliger

4/1 • Røkvarsler må ha 230V m/backup som minstekrav. (NS-EN 14604)
• FG-godkjente røkdetektorer (EN 54-7) mot alarmsentral kan brukes.

• Må ha lydgiver som er iht EN-14604 (85db/3m)
• FG-godkjent kombialarm kan brukes.
• Hvis det er mer enn 1 detektor, skal de koples sammen (kabel/Trådløst).
• Må ha røkvarsler/detektorer som dekker områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom 

og tekniske rom. Må ha minst 1 røkvarsler i hver etasje.
• Sirene må gi 60db i soverom/oppholdsrom med lukkede mellom-dører.
• Detektorer må installeres i trapperom, kjeller og loft.
• Akustiske signalgivere skal monteres i disse områdene.

Røykvarsler: 
   - Enkeltstående varsler: CHOR              (6260098)
   - Sokkel 230V m/backup: 4x0-AC         (6260077)
   - Trådløs optisk røykvarsler. CHOR-W  (6260197)
   - Sokkel 230V m/backup CHOR-AC     (6260285)
Detektorer (EN54-7):
   - Kjøkken: 500-IDT                                (6260091)
   - Soverom/Gang: 500-IDO                     (6260090)
   - Stue/Teknisk rom: 500-IDI                  (6260089)
   - Loft: 500-IDO, 500-IDI
   - Kjeller: Som loft
   - Bad/WC: Ingen
Sentral/Strømforsyning:
   - uCU mikrosentral m/backup                (6260030)
   - IMC-ME m/backup                              (6260101)
   - IFP 2.32 EN54 sentral m/backup         (6260287)
   - Kombialarm FG: JA-80 system
   - Kombialarm FG: JA-100 system

2-4 mannsbolig 4/1 • Som eneboliger
• Alarm utløst i leilighet varsler kun leilighet.
• Alarm utløst i eventuelle fellesarealer skal varsle alle.

Fellesareal:
  - IFP 2.32 EN54 sentral m/backup           (6260287) 
  - Alpha 4/8/12, Konvensjonelt system     (6260055)
  - DETNOV, CAD-x, Adresserbart system 
  
Leiligheter:
   - Sentral/Strømforsyning:    uCU            (6260030)
   - Sentral/Strømforsyning:    IMC-ME    (6260101)
   - Detektorer:                        500-IDx (x=O, I, T)

Rekkehus 4/1 • Som 2-4 mannsbolig. Som 2-4 mannsbolig

Flerbolig bygg 1 etg 4/1 • Som 2-4 mannsbolig. Som 2-4 mannsbolig

Boligblokk 2-n etg. 4/2 Hovedregel TEK-10:
• Leiligheter behøver ikke å sammenstilles med brannalarmanlegget i fellesarealet. Om det 

likevel gjøres, anbefales det å ha forsinkelse fra leilighet til fellesareal ved alarm (maks 
10 minutter).

• Alarm utløst i leilighet varsler kun leilighet.
• Alarm utløst i fellesareal skal varsle alle. Dvs alarmklokker i fellesareal som gir 60db i 

soverom/oppholdsrom (alternativt sirene i alle leiligheter).
• Fellesareal må dekkes iht EN-54
• Leiligheter etter krav som Eneboliger/Leiligheter i denne tabell.

Fellesareal:
  - IFP 2.32 EN54 sentral m/backup           (6260287) 
  - Alpha 4/8/12, Konvensjonelt system     (6260055)
  - DETNOV, CAD-x, Adresserbart system 
  
Leiligheter:
   - Sentral/Strømforsyning:    uCU            (6260030)
   - Sentral/Strømforsyning:    IMC-ME    (6260101)
   - Detektorer:                        500-IDx (x=O, I, T)

Alarmkategori 1: Optiske røykdetektorer i rømningsveier og fellesarealer Rev. 230414/th
Alarmkategori 2: Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder.


