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Falske alarmer fra Brannalarmanlegg -
et stort, og unødvendig problem.

Unik brannalarm
- Sinteso™ fra Siemens
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Brannalarmanlegg

•Falske alarmer

•Status falske alarmer

•Konsekvens

•Årsak

•Hva kan gjøres?

•Alarmoverføring Altel vs Safetel

•Sikkerhet

•Pris

•Sinteso™ med ASA teknologi™

•Verdens ledende produkt innen branndeteksjon - fra Siemens
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Totalt Antall Utrykninger for Alarm
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Årsak Utrykninger for Falsk Alarm

11 %

33 %

28 %
28 %

Uten påviselig grunn
Arbeide i bygning
Miljøpåvirkninger
Teknisk årsak
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Falske Alarmer
Konsekvens

•Manglende tillit til brannalarmanlegget ved mange    
falske alarmer; ”ulv – ulv”

•Kostnader ved uønskede alarmer.

•Produksjonsstans

•Evt. gebyr fra brannvesen

•Servicekostnader 
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Konsekvens
Tillit til brannalarmanlegg

Ansattes reaksjonsmønster ved gjentatte alarmer
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Alarm nr.                      1                        2       3                        4                     5         måneder 6
Andel evakuerte:        100%                100%               92%             27%                  26%                                  61%
Tidsforbruk (min):     4,12                   4,38                  6,10   6,20                   6,42                    5,15        
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Brannkurven
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Brannalarm med tradisjonelle alarmgrenser

Alarm

Ikke alarm

Justerbar
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Tiltak for å hindre falsk alarm
Teknikkens møte med virkeligheten
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•HO2/98
•FG-regelverk
•Spesifikasjon

Overlevering Alarm- Alarm- Justering Utskifting til Utkoblinger Demontering
organisering forsinkelse følsomhet varmedetektorer

Tiltak mot falske alarmer
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Tiltak for å hindre falsk alarm
Forvarsel og Forsinket alarm

– Forvarsel og forsinket alarm benyttes for å la nøkkelpersonell få tid 
til å undersøke alarmstedet før det utløses full alarm.  Benyttes ofte 
på dagtid, eller når det er virksomhet i lokalene og blir ofte innført 
som en konsekvens av at det går falske alarmer.  Men……

– Er daglig betjening, teknisk personell eller vaktmester i det hele tatt 
til stede i bygningen? 

– Bedre organisering.  Har bedriften rutiner for besøk av for eksempel 
håndverkere?

Tiden går fort ved en reell brann.  Alle tiltak som forsinkelse, 
justering av følsomhet, 2-detektoravhengighet, bytte til
varmedetektorer er med på å redusere tilgjengelig tid for 
rømning!!
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Hvordan unngå falske alarmer?

•God nok spek som stiller spesifikke krav i anbud 

•Bedre kontroll av utførende

•Bedre bedriftens beredskap og organisering 

•Velge korrekt type detektor korrekt plassert

•Velge  alternativ til analog teknologi
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Alarmoverføring av brannalarm

Linjebasert alarmoverføring AlTel
– Dyrt i drift;  ekstra kostnader til ISDN
– Dyrt å installere med krav til telelinje og 230VAC
– Lett å angripe

Bredbånd/IP-basert alarmoverføring
– Hva med back-up?
– Ansvarsforhold. Mange aktører

Mobilnettbasert alarmoverføring Safetel og AlTel WL
– Rimelig og rask å installere
– Meget  sikker
– Begge benytter Telenor sitt mobilnett
– Dedikert båndbredde på for eksempel nyttårsaften

Oppringt samband/andre GSM sendesystemer
– Rimelig i drift
– Dårlig sikkerhet, normalt uten polling
– Installasjon av telelinje koster ekstra

Alarmoverføring BØR gå til brannvesen
– Men kan gå til vaktselskap dersom kunden er 

innforstått med risiko. 
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Hvorfor mobilbasert?

Fordi telekomsektoren er i voldsom endring!
– ISDN forsvinner med hurtigtogsfart
– Bredbånd kommer – med rimelig båndbredde og driftsmessige utfordringer 

og overgang til IP-telefoni – men ofte uegnet til sikker alarmoverføring. 

Fordi det er et økt behov for brann/teknisk alarm fra bygg og 
eiendom

– Mange lovpålagte overføringer av brannalarm til 110 er ikke etablert, og 
ettermontasje er enkelt

Kan mottas på alle AlReg mottak hos sikkerhetsleverandører og 
Brannvesen

– Vesentlg kortere leveringstid enn ved faste løsninger, der installasjon er 
avhengig av trådbasert linje og fast 230VAC tilknytning.

PRIS!
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Building Technologies

Sinteso™ fra Siemens 
- vår løsning på problemet
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Sinteso™ med Algoritmer og ASAteknologi™: 
Den nye målestokken for brannalarm

Nøkkelen til Siemens nye
brannalarmkonsept

Meget tidlig branndeteksjonsevne
uten forstyrrende falske alarmer
takket være mønstergjenkjenning og
ASAteknologi™

En enorm datakapasitet i hver enkelt  
detektor gjør at det lagres og 
behandles mer enn 60.000 ulike 
”mønster” (Algoritmer ) på reelle og 
brannlignende fenomen i 
detektoren.

Ingen falske alarmer - er allerede
bekreftet gjennom mange erfaringer
fra installerte anlegg og millioner av
allerede installerte branndetektorer

GARANTI MOT FALSKE ALARMER    
fra Sinteso™ røykdetektorer
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Sinteso™ med Algoritmer og ASAteknologi™: 
Redundant optisk infrarød røykdeteksjon

Optimal deteksjonsevne for alle
type brannforløp

– Røyk og temperaturfølere
(multikriterie)

– Front – og bakgrunnsdeteksjon

Unngår brannlignende fenomen

– Støvmotstand som følge av
innebygget støvfelle

– Stort spredningsareal for 
røykpartikler

– Sender og mottager er beskyttet
mot nedstøving

– Patentert lyslabyrint
– Motstår feltstyrke 50V/m

Redundant funksjonalitet

– Gjelder både for optisk og 
temperaturdeteksjon
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Sinteso™ Algoritmer: 
Mønstergjenkjenning av påvirkning

Støybidrag/ Signalvariasjon

Hellningsvinkel

Signalnivå

Signal

0
t

Hvert enkelt fenomen har en eget mønster.  Dette kaller vi en Algoritme
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Sinteso™ ASAteknologi™: 
Vektorvurdering av driftsforhold

Programmering også ut fra det enkelte rom sitt normale driftsforhold

Forstyrrende
fenomener

Kritisk brannutvikling

Forhold til
verdisikring

Forhold til livsikring
Brannbelastning

Rom utforming

Vi forteller detektoren hvilke parametre den skal ta mest
hensyn til.  Dette gir en raskere detektor ved reell fare!!!
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Sinteso™ med Algoritmer og ASAteknologi™: 
ASA funksjonsprogrammering for standard anvendelse

Sykehus
Ingen brannlignende
fenomen

Arkiver, museer, 
omsorgsboliger, IT-
installasjoner, telecom 
installasjoner

Kontor
Forekommende
brannlignende fenomen

Kontor, hotellrom, skoler, 
kjøpesentre, 
konferanselokaliteter, 
lagerrom, forsamlingslokaler

Industri
Brannlignende fenomer
tilstede

Produksjonsarealer, 
verksteder, restauranter, 
kjøkken, garasjer
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Brannlignende fenomen
forekommer i kortere
perioder som følge av
driftsprosesser. Så som
damp, støv, røyk eller
flammer.

Sementproduksjon, 
pelletsproduksjon, støperi, 
smie, smelteverk, silo, 
verksted, møllelager, 
gjenvinningsanlegg

Områder med krav til tidligst
mulig deteksjon

Intensivavdelinger på
sykehus, spesielt rene rom
i universiteter eller
forskningsmiljøer, 
serverrom for IT

Brannlignende fenomen
av vesentlig grad 
forekommer i form av
kunstig flamme eller
røykutvikling

Diskotek, konsertscener, 
messehaller, 
samlingssteder, 
storkjøkken

Sinteso™ med Algoritmer og ASAteknologi™: 
ASA funksjonsprogrammering for krevende anvendelse
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Sinteso™ med Algoritmer og ASAteknologi™: 
Unik deteksjon og undertrykking av forstyrrende forhold

Brannfenomen Brannlignende fenomen

Ikke alarmAlarm

ASA teknologi gjør at detektoren undertrykker brannlignende
fenomen og samtidig varsler raskere brann ved reelle branntilløp!
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Sinteso™ med Algoritmer og ASAteknologi™: 
Fleksibel topologi for detektorbuss

Nettverksløsninger
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Sinteso™ med Algoritmer og ASAteknologi™: 
Optimalt kompromiss funksjonalitet/økonomi

Flexibel og sikker installation fordi

Opp til 126 sløyfeenheter (detektorer, I/O enheter, Manuelle Meldere) 
kan tilkobles hver sløyfe

Opp til 100 detektorer med integrert alarmorgan pr detektorsløyfe. 

Opp til 2 500 meters sløyfelengde og ingen begrensninger på kabeltype

Alle Sinteso enheter på samme detektorbuss over FDnet

Isolasjonsledd i ALLE enheter.  Dette betyr høy sikkerhet ved at alle* 
detektorer fortsatt kommuniserer selv om sløyfa kortsluttes eller brytes. 

Systemet finner selv kabelstrukturen.  Dette betyr at ved utskifting av 
gamle anlegg vil As Built tegninger være ferdig når siste detektor er 
byttet.  Vi trenger ikke vite rekkefølgen, systemet finner den selv

Summen av dette betyr lavere installasjonskostnader ved utskifting 
av - og ved installasjon av nye anlegg.

*betinger detektorsløyfe med retur
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Sinteso™ med Algoritmer og ASAteknologi™ *
– for de krevende og daglige applikasjoner

ASA 
Multikriteriedetektor

ASA 
Varmedetektor

+
°C °C

ASA Røykdetektor ASA 
Flammedetektor

ASA 
Linjedetektor

* Avansert Signal Analyse
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Sinteso™ med Algoritmer og ASAteknologi™: 
For de krevende applikasjoner
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Sinteso™ med Algoritmer og ASAteknologi™: 
Kvantesteget i forhold til pålitelig funksjonalitet
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Siemens AS div. BT

Vi gir våre kunder:

”En god nattesøvn”

Takk for oppmerksomheten

– og lykke til videre med Sinteso™
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