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230V~ RØG- OG VARMEALARMER

Ei160e-serien

Instruktionsmanual

med genopladeligt batteri

Ei140RC serien 
med udskifteligt batteri

brand- og gasdetektering

Disse røg- og varmealarmer leveres med en Easi-Fit-
monteringsplade, som muliggør meget hurtig og 
enkel installation samt nem fjernelse og udskiftning af 
detektorhovedet. Easi-Fit-monteringspladen tilslutter 
automatisk både netstrøm og batteri, når detektorhovedet 
skubbes på plads på Easi-Fit-monteringspladen.

Det er muligt at forbinde op til 12 røg-/varmealarmer, så alle 
enheder aktiveres, hvis en af dem registrerer brand.

Serieforbindelse kan opnås med ledninger eller med Ei 
Electronics RadioLINK-teknologi.

En grøn LED angiver, at alarmen er tilsluttet netstrøm. 
En rød LED blinker hurtigt i en alarmsituation.

Alle alarmer har en kombineret test/stop-knap.
Test/stop-knappen vil enten stoppe falske alarmer eller 
udføre en selvtest af enheden.
I “test”-tilstanden udfører alarmen en selvtest og udsender 
en alarmlyd.
I “stop”-tilstanden deaktiveres alarmen i en periode på ca. 
10 minutter for at stoppe alarmlyden i situationer med en 
falsk alarm. Derefter nulstilles den automatisk.

Introduktion

Brugerafsnit



Ei Electronics RadioLINK-teknologien gør det muligt for 
alarmer i Ei140RC/Ei160e-serien og andre Ei Electronic 
RadioLINK-enheder at sende RF-meddelelser til hinanden, 
hvilket eliminerer behovet for forbindelseskabler.
Alarmer i Ei140RC-serien kan gøres RadioLINK-kompatible 
ved at udskifte standardmonteringspladen med Ei168RC 
RadioLINK-monteringspladen.
Alarmer i Ei160e-serien kan gøres RadioLINK-kompatible 
ved at indsætte Ei100MRF RadioLINK-modulet i alarmerne.
Yderligere oplysninger om brug af RF-forbindelsen kan 
findes i Ei168RC- eller Ei100MRF-instruktionsmanualen.

Vigtige oplysninger

1. Afbryd strømmen til alarmen (det grønne lys på dækslet 
skal slukkes).
2. Fjern enheden som vist i afsnittet “FJERNELSE AF ALARM”.
3. Find batteriåbningen i bunden af alarmen som vist 
nedenfor.
4. Frigør batteriet fra batterisnapstikkene.
5. Tilslut det nye batteri ved at forbinde det med 
batterisnapstikkene. Brug kun 9V alkalinebatterier Duracell 
MN1604, Energizer 522. Andre batterier kan forårsage 
problemer.
Vi anbefaler, at der stadig er mindst to år til “mindst holdbar 
til-datoen” på batteriet. Ældre batterier vil udsende biplyde 
i utide.
6. Skub enheden tilbage på monteringspladen. Der lyder 
et klik, når alarmen sidder korrekt. (Enheden kan ikke 
udskiftes på monteringspladen, medmindre der er installeret 
et batteri).
7. Tryk på testknappen, og hold den nede – der bør 
udsendes en høj lyd.
8. Tilslut alarmen til netstrøm igen (det grønne lys på 
dækslet tændes).
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Anbefales Anbefales ikke
Kontrollér regelmæssigt, at 
den grønne indikatorlampe 
for netstrøm lyser

Mal ikke alarmen. Lad ikke 
maling, vand eller støv 
kontaminere alarmen

Test hver måned – se under 
test og vedligeholdelse

Din alarm strømforsynes af 
230 VAC. Åbn eller indsæt 
ikke noget i alarmen

Hvis der opstår generende 
alarmer – tryk på 
testknappen for at stoppe 
alarmen i 10 minutter

Fjern eller dæk din alarm 
helt, når du renoverer, for at 
forhindre, at støv eller 
lignende beskadiger enheden

Rengør din alarm 
regelmæssigt

RF-forbindelse

Skift af batteri
(Kun Ei140RC-serien)

(Ei141RC/144RC/146RC ONLY)

BATTERISNAPSTIK

MONTERINGSPLADE

4-VEJS STIK 
AKTIVERER STIK PÅ 

MONTERINGSPLADEN FOR 
AT TILSLUTTE NETSTRØM 

OG BATTERI
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Kontrollér alle alarmer en gang om måneden, især efter den 
første installation, eller hvis du har været væk et stykke tid 
(f.eks. efter en ferie).

1. Kontrollér, at den grønne indikatorlampe for netstrøm 
lyser. (Hvis den ikke lyser, skal du kontrollere afbrydere, 
sikringer og kabler osv.).

2. Kontrollér, at den røde LED på dækslet blinker én gang 
for hver 40 sekunder for at angive normal drift – hvis 
hukommelsen har været indstillet, hvilket viser, at alarmen 
har været aktiveret inden for de sidste 24 timer, blinker 
den røde LED to gange for hver 40 sekunder. Efter 24 
timer slettes hukommelsen.

3. Tryk på testknappen i op til 10 sekunder for at sikre, 
at sensorkammeret, elektronikken og lydgiveren fungerer. 
Et rødt lys på dækslet blinker, mens der udsendes en 
lyd. Alarmen stopper, når knappen slippes. Et tryk på 
testknappen simulerer, at der kommer røg eller varme som 
fra en rigtig brand, og det er den bedste metode til at sikre, 
at alarmen fungerer korrekt. Denne handling vil også slette 
hukommelsen.

ADVARSEL: TEST IKKE MED ÅBEN ILD
Dette kan sætte ild til alarmen og beskadige huset.

Vi anbefaler ikke test med røg eller varme, da resultaterne kan 
være misvisende, medmindre der anvendes specialudstyr.

4. Kontrollér, om der er tegn på kontaminering som f.eks. 
spindelvæv eller støv, og rengør eventuelt alarmen som 
beskrevet i afsnittet om rengøring.

5. Kun forbundne alarmer – test den første enhed ved at 
trykke på knappen i 10 sekunder. Alle enhederne bør 
udsende en alarmlyd inden for 10 sekunder efter den 
første alarmlyd. Det røde lys på den første enhed blinker 
kun omkring en gang i sekundet. Når knappen slippes, 
stopper den lokale alarm omgående med at udsende en 
lyd, og alarmerne længere væk stopper ca. tre sekunder 
senere (hvis du tester ved hjælp af RF-forbindelsen, kan 
der gå lidt længere tid). Dette bekræfter, at forbindelsen 
fungerer. Kontrollér alle de andre enheder på samme 
måde.

6.  Kontrollér umiddelbart efter installation, at backupbatteriet 
til netstrømmen fungerer, og derefter mindst en gang om 
året på følgende måde:

-  Afbryd strømmen på fordelingstavlen, og kontrollér, at den 
grønne indikatorlampe slukkes.

-  Tryk på testknappen, og kontrollér, at der udsendes en 
høj lyd i 10 sekunder. Hvis der ikke udsendes en lyd, 
kan alarmen indleveres til producenten med henblik på 
reparation eller udskiftning – se afsnittet “Eftersyn og 
garanti”.

Tilslut strømmen på fordelingstavlen igen.

Bemærk: Hvis netstrømmen afbrydes, og batteriet er næsten 
opbrugt, bipper enheden en gang for hver 40 sekunder 
i mindst 30 dage.

7. Hold øje med alarmen i en kort periode for at opdage 
eventuelle biplyde.

Afbrydelse af strøm i lange perioder
(Kun Ei160e-serien)

Hvis lokalerne ofte er uden netstrøm i længere perioder, skal 
røg-/varmealarmerne fjernes fra deres monteringsplader, 
og Ei100MRF-modulerne skal fjernes fra hovederne (hvis de 
er monteret) for at forhindre, at batterierne bliver helt 
opbrugt. (Dette gøres af og til i feriehuse, som kun anvendes 
om sommeren). 
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Test og vedligeholdelse



Ei100MRF-modulerne skal (hvis nødvendigt) monteres 
på alarmerne igen, og alarmerne skal fastgøres på 
monteringspladerne igen, når lokalerne atter anvendes.
(Langvarig opbevaring [over et år] kan beskadige 
batterierne, så de ikke genoplades, når enhederne sluttes 
til netstrøm igen).

Hvis enheden bipper
Kontrollér, at den grønne lampe for netstrøm lyser. Hvis den 
er slukket, er alarmen ikke tilsluttet netstrøm, men forsynes 
kun med strøm fra batteriet. Kontrollér sikringer, afbrydere 
og kabelforbindelser. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en 
elektriker.

Model Lyd Rød LED Status

Ei164e Bipper for hver 
40 sekunder

Blinker ikke 
ved bip

Lavt
batteri 1

Ei166e Bipper for hver 
40 sekunder

Blinker ved 
bip

Lavt
batteri 1

Ei166e/
Ei146RC

Bipper for hver 
40 sekunder

Blinker ikke 
ved bip

Kammer-
fejl 2

Ei144RC Bipper for hver 
40 sekunder

Blinker ikke 
ved bip

Lavt
batteri 3

Ei146RC Bipper for hver 
40 sekunder

Blinker ved 
bip

Lavt
batteri 3

1 Batteriet i Ei164e og Ei166e er et genopladeligt batteri, 
som ikke kan udskiftes. Når batteriet er fuldt opladet, leverer 
det op til tre måneders strømforsyning uden netstrøm. Efter 
nogle måneder uden netstrøm aflades batteriet, og det skal 
genoplades. Tilstanden med lavt batteriniveau skal stoppe 
inden for to timer, når batteriet lades op. Hvis tilstanden 
med lavt batteriniveau fortsætter efter to timer, hvor den 
grønne lampe lyser, kan der være opstået en fejl. Røg-/
varmealarmen kan indleveres til producenten med henblik 
på reparation eller udskiftning – se afsnittet “Fjernelse af 
alarm” og “Eftersyn og garanti”.
2 Angiver et problem med røgkammeret. Røgalarmen kan 
indleveres til producenten med henblik på reparation eller 
udskiftning – se afsnittet “Fjernelse af alarm” og “Eftersyn 
og garanti”.
3 Hvis batteriet er tilsluttet korrekt, og enheden har vist lavt 
batteriniveau i over 20 minutter, er batteriet sandsynligvis 
afladet og skal udskiftes. Få fat på et nyt batteri, afbryd 
strømmen, fjern derefter alarmen, og udskift det opbrugte 
batteri. Inden batteriet sættes i, skal du kontrollere, at 
batteriet er korrekt tilsluttet. Se afsnittet “Skift af batteri” 
på side 2. Hvis den grønne lampe for netstrøm lyser, 
og udskiftning af batteriet ikke har fjernet tilstanden for 
lavt batteriniveau, kan der være opstået en fejl. Røg-/
varmealarmen kan indleveres til producenten med henblik 
på reparation eller udskiftning – se afsnittet “Fjernelse af 
alarm” og “Eftersyn og garanti”.

Rengøring
ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød. Afbryd vekselstrømmen 
ved den sikringskasse eller afbryder, der forsyner alarmen 
med strøm, inden du følger instruktionerne for rengøring.

Rengør din alarm regelmæssigt, især i støvede omgivelser.
Brug den smalle dyse, der findes som tilbehør til din 
støvsuger, til at fjerne støv, insekter og spindelvæv fra 
siderne og de åbninger i dækslet, hvor røgen eller varmen 
kommer ind. Rengør dækslet ved at tørre det af med en 
fugtig klud. Tør dækslet omhyggeligt med en fnugfri klud.

ADVARSEL: Mal ikke alarmen.

Ud over ovennævnte rengøring kræves ingen anden 
kundevedligeholdelse af dette produkt. Eventuelle 
reparationer skal udføres af producenten.
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Alle alarmer er udsat for indtrængen af støv og insekter, hvilket 
kan medføre generende/falske eller manglende alarmer.

Under visse omstændigheder kan der selv ved regelmæssig 
rengøring ophobes snavs og lignende (kontaminering) 
i røgdetekteringskammeret, hvilket får alarmen til at gå i gang 
eller svigte. Kontaminering er uden for vores kontrol, den er 
totalt uforudsigelig og anses for at være normal slitage.

Af den grund er kontaminering ikke dækket af garantien, 
og der opkræves et gebyr for eftersyn udført på 
sådanne enheder.

Hvis du er sikker på, at det blot er en generende/falsk alarm, 
skal du trykke kortvarigt på test/stop-knappen på alarmen for 
at få enheden til at være stille i 10 minutter.

Hvis der, når alarmen lyder, ikke er nogen tegn på røg, 
varme eller støj, som kunne tyde på, at der er brand, skal du 
sørge for, at din familie er et sikkert sted, inden du starter en 
nærmere undersøgelse.

Undersøg huset omhyggeligt, hvis der skulle være en lille 
brand eller gløder et sted.

Kontrollér, om der er en kilde til røg eller damp, f.eks. 
damp fra madlavning, som føres forbi røgalarmen af et 
udsugningsanlæg.

Hvis der ofte er generende/falske alarmer, kan det være 
nødvendigt at flytte enheden væk fra kilden til dampen. 
Hvis alarmen af en eller anden grund fortsætter, uden at der 
er røg eller varme, kan enhederne stoppes ved at afbryde 
netstrømmen og fjerne enheden – se afsnittet “FJERNELSE 
AF ALARM”.

Hvis rengøring af alarmen ikke løser problemet, kan den 
indleveres til producenten med henblik på reparation eller 
udskiftning – se afsnittet “Eftersyn og garanti”.

Stopfunktion
Alle røgalarmerne har en kombineret test/stop-knap, som 
giver dig kontrol over generende/falske alarmer.

1. For at stoppe en generende/falsk alarm skal du trykke 
på test/stop-knappen, som findes på dækslet. Alarmen 
skifter automatisk til en tilstand med reduceret følsomhed 
i 10 minutter (meget store mængder røg fra en brand 
i nærheden vil tilsidesætte den periode, hvor alarmen er 
stoppet).

Enheden blinker rødt hvert 10. sekund (i stedet for de 
normale 40 sekunder) for at angive, at følsomheden er 
reduceret.

På forbundne alarmer vil et tryk på test/stop-knappen på den 
alarm, der registrerer røg (dvs. den alarm, hvor det røde lys 
blinker hvert sekund), stoppe alle alarmer. Hvis du trykker 
på stopknappen på en anden alarm, stopper alarmen ikke.

2. Enheden nulstilles til normal følsomhed i slutningen af 
den periode, hvor alarmen er stoppet. 

Brug testknappen på røg-/varmealarmen til at gøre din 
familie bekendt med alarmlyden og til regelmæssigt at 
foretage brandøvelser med alle familiemedlemmer. Tegn en 
grundplan, som viser alle medlemmer mindst to flugtveje fra 
alle rum i huset.
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Generende/falske alarmer

Planlægning af flugtvej



Børn har en tendens til at gemme sig, når de ikke ved, 
hvad de skal gøre. Lær børnene, hvordan de flygter, åbner 
vinduerne og bruger brandstiger og taburetter uden hjælp 
fra voksne. Sørg for, at de ved, hvad de skal gøre, hvis 
alarmen aktiveres.

1. Kontrollér dørene til rummet 
for varme eller røg. Åbn ikke 
en varm dør. Brug en alternativ 
flugtvej. Luk dørene bag dig, 
når du går.

2. Hvis røgen er kraftig, skal 
du kravle ud, mens du holder 
dig tæt på gulvet. Træk vejret 
overfladisk, eventuelt gennem 
en fugtig klud, eller hold vejret. 
Der dør flere mennesker på 
grund af indånding af røg end 
på grund af ild.

3. Kom ud, så hurtigt du kan. 
Brug ikke tid på at pakke. Aftal på 
forhånd et mødested udenfor 
for alle familiemedlemmer. 
Kontrollér, at alle er der.

4. Ring omgående 112 på en 
mobiltelefon eller fra en nabos 
hus, og tilkald brandvæsnet. 
Sørg for at tilkalde brandvæsnet 
til alle brande, uanset hvor små 
de er – ilden kan hurtigt brede 
sig. Ring også 112, selvom 
alarmen automatisk sendes til 
et bemandet vagtcenter et andet 
sted – forbindelsen kan have 
svigtet.

5. Gå ALDRIG ind i et 
brændende hus igen.

Røg-/varmealarmer har været med til at reducere antallet 
af brandrelaterede dødsfald markant i lande, hvor de er 
almindeligt udbredt.
Uafhængige myndigheder har imidlertid fastslået, at de kan 
være ineffektive under visse omstændigheder. Det er der en 
række forskellige årsager til: 
•  BEMÆRK: Konstant eksponering for høje eller lave 

temperaturer kan reducere batterilevetiden.

• Røg-/varmealarmer registrerer ikke brand, hvis der ikke når 
tilstrækkeligt med røg/varme frem til alarmen. Røg/varme 
kan være forhindret i at nå frem til alarmen, hvis branden 
er for langt væk, f.eks. hvis branden er på en anden etage, 
bag en lukket dør, i en skorsten, i et hulrum i væggen, 
eller hvis trækvinden fører røgen/varmen væk. Installation 
af røg-/varmealarmer på begge sider af lukkede døre 
og installation af mere end én røg-/varmealarm som 
anbefalet i afsnittet “INSTALLATIONSVEJLEDNING” øger 
sandsynligheden for, at en eventuel brand opdages hurtigt.

• Alarmen høres muligvis ikke.

•  En røg-/varmealarm kan muligvis ikke vække en person, 
der har taget stoffer eller drukket alkohol.

•  Røg-/varmealarmer registrerer muligvis ikke alle typer 
brande, så de kan advare tidligt nok.
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Begrænsninger for røg-/varmealarmer

NEVER

ALDRIG

NEVER

NEVER
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•  Røg-/varmealarmer holder ikke evigt. Hvis der f.eks. er 
sket en ophobning af kontaminering, forringes ydeevnen. 

Det anbefales, at røg-/varmealarmen udskiftes efter 10 år af 
sikkerhedshensyn.

Hvis din alarm ikke fungerer, og du har læst alle 
instruktionerne omhyggeligt og har kontrolleret, at enheden 
er installeret korrekt og er tilsluttet vekselstrøm (den grønne 
lampe lyser), skal du kontakte kundeservice på den adresse, 
der er angivet sidst i denne brochure. Hvis den skal 
indsendes med henblik på reparation eller udskiftning, skal 
du lægge den i en polstret kuvert eller lignende og sende 
den til “Kundeservice og -information” på den nærmeste 
adresse, som er angivet på alarmen eller i denne brochure. 
Sæt den ikke på monteringspladen, da dette tilslutter 
batteriet, så enheden muligvis bipper eller udsender en 
advarselslyd undervejs. Angiv typen af fejl, hvor alarmen 
blev købt og datoen for købet.

Ei Electronics giver fem års garanti fra købsdatoen på denne 
alarm mod eventuelle defekter, som skyldes fejlbehæftede 
materialer eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. 
Denne garanti gælder kun for normale brugsbetingelser og 
normal anvendelse og omfatter ikke skader, der skyldes 
uheld, forsømmelse, misbrug, uautoriseret adskillelse eller 
kontaminering, hvordan det end er opstået. Denne garanti 
omfatter ikke hændelige skader og følgeskader. Hvis denne 
alarm bliver defekt i løbet af garantiperioden, skal den 
returneres omhyggeligt indpakket til Ei Electronics sammen 
med købskvitteringen, og problemet skal være tydeligt 
angivet. Vi kan efter eget skøn reparere eller udskifte 
den defekte enhed. Foretag ikke ændringer af alarmen, og 
forsøg ikke at manipulere med den. Dette vil gøre garantien 
ugyldig, men hvad der er endnu vigtigere er, at brugeren kan 
blive udsat for risikoen for elektrisk stød eller brand.

Denne garanti er en tilføjelse til dine lovbestemte rettigheder 
som forbruger.

1. ALARMEN LYDER TILSYNELADENDE UDEN GRUND:
(1) Identificer alarmkilden. På forbundne enheder blinker 
den røde lampe på dækslet hurtigt på den enhed, der er 
alarmkilden. Hvis der er installeret en Ei1529RC-kontrolknap 
eller en Ei450-alarmkontrolenhed, skal du trykke på Find for 
at identificere alarmkilden, når systemet udsender en alarm.
(2) Kontrollér, om der er damp eller lignende fra køkkenet 
eller badeværelset. Maling og andre dampe kan forårsage 
generende/falske alarmer.
(3) Tryk på test/stop-knappen for at stoppe røg-/
varmealarmen i 10 minutter.
(4) Hvis alarmen ikke stopper, skal du afbryde strømmen 
til enheden og fjerne den. (Fjern kun den alarm, hvis røde 
lampe blinker; de andre er sandsynligvis i orden).

2. LAVT BATTERINIVEAU OG ANDRE BIP:
Se “Hvis enheden bipper” på side fire under afsnittet “Test 
og vedligeholdelse”. 

3.  IKKE ALLE FORBUNDNE ALARMER UDSENDER EN 
LYD:

(1) Hold testknappen nede i 10 sekunder, efter at den første 
alarm har lydt, for at sikre, at signalet sendes til alle enheder.
(2) En eller flere af forbindelserne er ikke korrekt forbundet. 
Vi anbefaler, at du rådfører dig med en elektriker.

Fejlfinding

Eftersyn og garanti
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Ei Electronics, Shannon, Co. Clare, Irland

Nominelle aktiveringsforhold/-sensitivitet,
reaktionsforsinkelse (reaktionstid)
og ydeevne i brandsituationer

Bestået

Driftssikkerhed Bestået

Tolerance over for spændingsforsyning Bestået

Reaktionsforsinkelse og temperaturbestandighed Bestået

Vibrationssikkerhed Bestået

Fugtbestandighed Bestået

Korrosionsbestandighed Bestået

Elektrisk stabilitet

Ydelseserklæring nr. 15-0005 kan læses på
www.eielectronics.com/compliance

Bestået

15
Ydelseserklæring nr. 15-0005 

EN14604:2005 + AC:2008

Røgalarmenheder:
Ei146RC, Ei166e

Varmealarmenheder:
Ei144RC, Ei164e

Brandsikkerhed

0086

 

Symbolet med den overstregede skraldespand, som er på 
dit produkt, angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes 
sammen med det almindelige husholdningsaffald. Korrekt 
bortskaffelse forhindrer mulige skader på miljøet eller 
helbredet. Ved bortskaffelse af dette produkt skal du 
adskille det fra andet affald for at sikre, at det kan 
genbruges på en miljømæssig korrekt måde. Du kan få 
flere oplysninger om indsamling og korrekt bortskaffelse 
ved at kontakte de lokale myndigheder eller den 
forhandler, hvor du købte dette produkt.

Blok E1
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Installationsafsnit

Installationsvejledning

Fjernelse af alarm

FJERNELSE AF ALARM SKAL MONTERES PÅ LOFTET MINDST 300 MM FRA 
VÆGGE OG FORHINDRINGER, IDEELT SET CENTRALT I RUMMET/OMRÅDET

FORBIND LEDNINGERNE TIL KLEMRÆKKEN PÅ MONTERINGSPLADEN, 
OG FASTGØR MONTERINGSPLADEN TIL LOFTET MED DE MEDFØLGENDE BESLAG

FIND DEN KORREKTE PLACERING1

SKUB ALARMHOVEDET PÅ PLADS PÅ MONTERINGSPLADEN. DER HØRES ET KLIK, 
NÅR DEN BØRNESIKREDE PAL FALDER PÅ PLADS

SKUB ALARMHOVEDET 
PÅ PLADS3

FIND PILEN PÅ ALARMHOVEDETS FORSIDE. ÅBNINGEN ER PLACERET 
DIREKTE OVER PILEN. INDSÆT EN FLAD SKRUETRÆKKER VANDRET CA. 

1 CM IND I MIDTEN AF ÅBNINGEN

FIND ÅBNINGEN, OG SÆT SKRUETRÆKKEREN IND1

MENS SKRUETRÆKKEREN STADIG ER SAT I HULLET, SKAL DU SKUBBE 
DEN NEDERSTE DEL AF ALARMHOVEDET VÆK FRA SKRUETRÆKKEREN 

I SAMME RETNING SOM PILEN PÅ DÆKSLET

LAD ALARMHOVEDET GLIDE AF MONTERINGSPLADEN, 
OG FJERN ALARMHOVEDET2

TRYK PÅ TESTKNAPPEN PÅ ALARMHOVEDET, OG HOLD DEN NEDE. ALARMEN OG 
EVENTUELLE ANDRE FORBUNDNE ENHEDER SKAL UDSENDE EN ALARMLYD

TEST ALARMER

Bemærk: Dette afsnit er kun en vejledning. 
Læs venligst alle instruktioner inden installation

AFBRYD STRØMMEN, INDEN ALARMHOVEDET FJERNES

4

FASTGØR MONTERINGSPLADEN, OG FORBIND LEDNINGERNE2

min. min.
300 mm 300 mm



Anbefalingerne herunder følger retningslinjerne i BS 5839-6: 
2013 og andre relevante standarder.

Den primære årsag til at montere røg- og varmealarmer 
i boliger er at sikre, at der i tilfælde af brand advares i så god 
tid, at alle kan slippe væk i god behold. 

Det betyder, at brandalarmerne ideelt set skal være placeret 
i nærheden af alle potentielle brandkilder, og at alarmen skal 
kunne høres i hele huset – især i soveværelserne. 

Det er også vigtigt, at generende/falske alarmer minimeres 
for at sikre, at enhederne ikke deaktiveres eller ignoreres.

BS-standarden indeholder retningslinjer for følgende:

- Hvor mange alarmer man skal installere
- Hvilken type alarm man skal bruge
- Hvor alarmerne skal placeres

Ovenstående punkter afhænger af den type bolig, der skal 
beskyttes, samt af brandrisikoen.

Vurdering af brandrisiko
Hvilket system, der skal installeres, afhænger af 
brandrisikoen. Risikovurderingen er baseret på en 
kombination af sandsynligheder:

- der opstår brand
- personskade eller beboerens død 
- systemet fungerer korrekt i tilfælde af brand
- tidlig opdagelse og advarsel til beboerne i tilfælde af brand.

Jo større risikoen er, jo mere omfattende og pålidelige skal 
systemerne være.

Hvor mange alarmer skal du installere?
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Bolig med flere etager

Dagligstue

Soveværelse Badeværelse

Køkken

Soveværelse Bruserum

Garage

Varmealarm

Optisk røgalarm

Monter ikke alarmen



1 Optiske røgalarmer skal monteres for at opnå den hurtigste 
reaktion på alle typer brand.

2 Visse brandmyndigheder (som er bekymret over 
varmealarmers langsomme reaktion) anbefaler, at der 
monteres røgalarmer. Dette er acceptabelt i henhold til BS 
5839-6, hvis det er helt sikkert, at der ikke bliver problemer 
med generende/falske alarmer. Monter kun varmealarmer, 
hvis der er stor sandsynlighed for generende/falske 
alarmer, og det er acceptabelt, at der først udsendes en 
advarsel fra varmealarmen, når der er mange flammer 
i rummet. Hvis døre og vinduer ikke er lukket for at holde 
ilden og varmen inde, er det ekstremt usandsynligt, at 
varmealarmen ville reagere tidligere end en røgalarm, som 
var placeret udenfor i gangen.

3 I lukkede køkkener med lukkede døre.

Placeringerne skal være i overensstemmelse med de 
gældende bygningsregulativer.

Varm røg stiger til vejrs og breder sig, så en placering 
centralt på loftet er den foretrukne placering. Luften er 
“død” og bevæger sig ikke i hjørner, så derfor skal røg- og 
varmealarmer ikke monteres i hjørner. Anbring enheden:

- Mindst 0,5 m fra væggen. Se figur 1.

- Mindst 0,5 m fra et lysarmatur eller en pyntegenstand, 
som måske ville forhindre røgen/varmen i at komme ind 
i alarmen.

Skråt loft
Ved et skråt loft eller et loft, der går op i en spids, skal der 
installeres en røgalarm inden for 600 mm fra toppen eller 
en varmealarm inden for 150 mm fra toppen (målt lodret). 
Hvis denne højde er mindre end 600 mm for røgalarmer 
eller 150 mm for varmealarmer, anses det for at være fladt 
(se figur 2).
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Placeringer
Entre, gange, flugtveje

Alarmtype
Optisk Varme

Soveværelser

Bruserum/badeværelse

Køkkener

Dagligstuer

Reaktion på brand
Langsomt glødende brand
(polyuretanskum, antændt sengetøj osv.)

Immunitet over for generende alarmer
Damp fra madlavning

Damp, kondens og ophobning af støv

Hurtigt flammende brand
(frituregryder, flammende træ/plastik, olie, 
opløsningsmidler osv.)

- Bedst - God - Acceptabel - Ikke egnet

Temperatur > 58 °C
(kun i områder med damp fra madlavning, 
meget snavsede/støvede områder)

Valg af optisk alarm/varmealarm
Placeringer og ydeevne

1

2

3

Placering af alarmer



Vægmontering af (kun) røgalarmer:
Hvis montering på loftet er upraktisk, kan røgalarmer 
monteres på en væg, hvis følgende krav er opfyldt: 

a) toppen af detekteringselementet er mellem 150 mm og 
500 mm under loftet; 

b) bunden af detekteringselementet er over niveauet for 
eventuelle døråbninger; 

Vægmontering må kun overvejes, hvis tætsiddende bjælker 
eller lignende forhindringer kan umuliggøre loftsmontering. 
Det anses for at være installatørens/klientens ansvar at 
afgøre, om tilstedeværelsen af asbest i loftsmaterialet ville 
gøre loftsmontering “upraktisk”.

Placeringer, der skal undgås
Placer IKKE røgalarmer i et af følgende områder:
• Badeværelser, køkkener, bruserum eller andre rum, hvor 

røgalarmen kan blive aktiveret af damp, kondensation eller 
almindelig røg. Hold mindst seks meters afstand til kilder 
til normal røg/damp.

Placer IKKE varmealarmer i et af følgende områder:
• Badeværelser, bruserum eller andre rum, hvor enheden 

kan blive aktiveret af damp eller kondensation.

Placer IKKE røg- eller varmealarmer i et af følgende 
områder:
• Steder, hvor den normale temperatur kan overstige 40 °C 

eller være under 4 °C (f.eks. loftsrum, fyrrum, direkte over 
ovne eller kedler osv.), idet varmen/dampen kan forårsage 
generende/falske alarmer.

•  Tæt på en pyntegenstand, en dør, et lysarmatur, 
vindueslister osv., som kan forhindre røg eller varme i at 
trænge ind i alarmen.

•  Overflader, der normalt er varmere eller koldere end 
resten af rummet (f.eks. loftlemme). Temperaturforskelle 
kan forhindre røg eller varme i at nå frem til enheden.

•  Ved siden af eller direkte over varmeapparater eller 
ventilationsriste, vinduer, luftkanaler i vægge osv., som 
kan ændre luftstrømmens retning.

•  I meget høje eller besværlige områder (f.eks. over trapper), 
hvor det kan være vanskeligt at nå alarmen (i forbindelse 
med test, stop af alarmlyden eller udskiftning af batteriet).

•  Placer ikke røgalarmer i meget støvede eller beskidte 
områder, idet ophobning af støv i kammeret kan forringe 
ydelsen. Det kan også blokere insektskærmens net og 
forhindre røgen i at trænge ind i røgdetekteringskammeret.

•  Placer enheden mindst en meter fra lamper og 
ledningsføring med lysdæmpere, idet nogle lysdæmpere 
kan forårsage interferens.

•  Placer enheden mindst 1,5 meter og ledningsføringen 
mindst en meter fra lysstofrørarmaturer, idet elektrisk “støj” 
og/eller flimren kan påvirke enheden. Forbind ikke alarmen 
med samme kredsløb som fluorescerende lamper eller 
lysdæmpere.

•  Placer ikke røgalarmer i områder, hvor der er mange insekter. 
Små insekter, der kommer ind i røgdetekteringskammeret, 
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RØGALARMER
900 mm

TOPPUNKT

x x

STEDER MED 
“DØD” LUFT

ALDRIG INDEN 
FOR 0,3 M FRA EN 
VÆG/ET HJØRNE

IDEELT MIDT PÅ 
LOFTET

Figur 1 Figur 2



kan forårsage uregelmæssige alarmer. Insekter og 
kontaminering på varmealarmsensoren kan øge dens 
reaktionstid.

Alarmen er designet til at være permanent monteret, og 
alarmens indbyggede klemmerække bruges til at tilslutte den 
til netstrøm. Monteringspladen kan skrues direkte på loftet. 
Alternativt kan den skrues på en almindelig tilslutningsdåse. 
Den kræver en strømstyrke på 40 mA. Alarmen må ikke 
udsættes for dryp eller sprøjt. Der er vigtige mærkninger på 
alarmens underside.
Forsigtig
Alternative energikilder – (vind, sol, UPS osv.)
Dette produkt er designet til at blive tilsluttet til en 
230 VAC-forsyning med ren eller ægte sinusbølge.
Hvis det tilsluttes til en strømkilde, som anvender en 
vekselretter, f.eks. PV-solpanel, skal den totale harmoniske 
forvrængning (Total Harmonic Distortion, THD) være under 
5 %. Kontakt producenten af vekselretteren, hvis du er i tvivl.
Dette gælder også for batteridrevne UPS (uafbrydelig 
strømforsyning)-vekselrettere.
Lysdæmperkredsløb – Alarmerne må ikke strømforsynes 
fra et lysdæmperkredsløb.

VIGTIG FORHOLDSREGEL: Installer ikke alarmer 
i nye eller renoverede bygninger, før alt arbejde er 
afsluttet (inkl. gulvbelægninger), og der er blevet gjort 
rent i bygningen. Ledningsføringen kan installeres, 
når det ønskes. (Store mængder støv og affald fra 
bygningsarbejdet kan kontaminere røgkammeret eller 
varmesensoren og forårsage problemer, og dette vil 
også gøre garantien ugyldig). Hvis det er nødvendigt 
at installere den, skal den først dækkes helt, især 
rundt om kanterne, med et støvdække (f.eks. med det 
medfølgende elastikdække eller en plastikpose), indtil 
al rengøring er afsluttet.
Alarmen må ikke tilsluttes, når husets ledningsisolering 
kontrolleres med høje spændinger. Dvs. brug ikke en 
højspændingsisoleringstester på alarmen.

ADVARSEL: Alarmer, der er tilsluttet netstrøm, 
skal installeres og forbindes af en uddannet elektriker 
i overensstemmelse med gældende lokale standarder for 
elektriske installationer. Hvis denne alarm ikke installeres 
korrekt, kan der være risiko for stød eller brand.

ADVARSEL: Alarmen skal være tilsluttet strøm døgnet 
rundt, så det er vigtigt, at den ikke er på et kredsløb, som 
kan slukkes med en kontakt.

Bemærk: Strømforsyningen til alarmerne skal komme fra 
den offentlige elforsyning til boligen. Strømforsyningen til 
alarmerne skal være i form af en af følgende:
(a) et uafhængigt kredsløb på boligens hovedfordeling-
stavle, og i det tilfælde skal der ikke være tilsluttet andet 
elektrisk udstyr til dette kredsløb (ud over en dedikeret 
overvågningsenhed, der er installeret til at angive fejl på 
strømforsyningen til alarmerne); eller
(b) et separat, elektrisk beskyttet lokalt lyskredsløb, der 
anvendes regelmæssigt.
Alarmer skal forbindes på et enkelt slutkredsløb, medmindre 
forbindelsen sker ved hjælp af radiosignaler (f.eks. 
RadioLINK). 
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Installation



Montering af og ledningsføring til alarmer
1. Vælg en placering, der er i overensstemmelse med 
anbefalingerne i afsnittet “Placering af alarmer”.
2. Afbryd strømmen til det kredsløb, som skal bruges.
3. Løft ledningsdækslet af som vist i figur 5.
Husets ledningsføring skal tilsluttes til klemrækken på 
monteringspladen som følger:
L: Strømførende (live) – tilslut til husledningen med farven 
brun, eller som er markeret med L.
N: Neutral – tilslut til husledningen med farven blå, eller som 
er markeret med N.

Bemærk: Ledningsføringen skal installeres i 
overensstemmelse med lokale forskrifter.

Advarsel: Hvis der byttes om på L- og N-tilslutningerne, 
når alarmerne forbindes, beskadiges alle alarmerne – 
sørg for, at der bruges de samme farver i alle lokaler til 
strømførende ledninger, neutrale ledninger og sammen-
koblingsledninger.

Vi anbefaler kraftigt, at du kontrollerer følgende, inden 
alarmen tilsluttes:
•  Find den strømførende og neutrale ledning ved hjælp af 

en to-probetester. 
• Find den strømførende ledning ved hjælp af en neontester. 
•  Kontrollér, at forbindelsesledningen IKKE er tilsluttet til den 

strømførende eller neutrale ledning eller jordledningen. 
Brug ikke en jordledning som forbindelsesledning.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt, at alarmen er jordforbundet. 
Den markerede        klemrække stilles imidlertid til rådighed 
for installatøren, så enhver kobberjordledning eller et kabel, 
der er farvet grønt og gult, kan tilsluttes sikkert.

For at forbinde alarmerne skal alle IC-terminalerne forbindes 
som vist i figur 8.

4. Hvis netstrømsledningerne er forsænket, skal ledningerne 
føres gennem hullet i monteringspladen som vist i figur 6.
Hvis netstrømsledningerne føres langs overfladen:

(a) Placer monteringspladen, så kabelskinnen er som vist 
i figur 6.

(b) Monteringspladen har en aftagelig sektion. Fjern den 
for at kommunikere direkte med 25 mm ledning som vist 
i figur 7. Hvis der kommunikeres til 16 mm ledning, skal 
du omhyggeligt skære rundt om den markerede sektion, så 
toppen er intakt, og sætte sektionen på plads igen. (Hvis 
du ikke bruger overfladeledningsføring, skal den aftagelige 
sektion af sikkerhedshensyn blive, hvor den er).
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SKUMLOFTSPAKNING
(SKAL VÆRE PÅ PLADS)

INDSÆT SKRUETRÆKKER
FOR AT LØFTE OG FJERNE

LEDNINGSDÆKSLET

Figur 5



Der er to andre placeringer, som også er egnet til, at overfl-
adeledningsføring kan komme ind i (og ud af) alarmen. Den 
ene er ved siden af den aftagelige sektion, og den anden er 
direkte overfor.

5. Placer omhyggeligt monteringspladen, og skru den 
fast. Tilslut ledningerne til klemmerækken. Ved forsænket 
ledningsføring skal du sørge for, at den bageste pakning er 
tæt omkring kanten af hullet i loftet eller på væggen. Det er 
for at forhindre, at trækvinde påvirker den røg/varme, der 
trænger ind i alarmen. Hvis hullet er for stort, eller alarmen 
ikke lukker det, skal det lukkes med silikonegummi eller 
lignende. Sæt ledningsdækslet på igen.
6. Placer omhyggeligt enheden på monteringspladen, og 
skub den på plads.
7. Tryk på test/stop-knappen, og hold den nede i 10 
sekunder. Alarmen udsender en advarselslyd. Når 
testknappen slippes, stopper den lokale alarm omgående 
med at udsende en lyd, og de forbundne alarmer stopper 
nogle få sekunder senere.
8. Tilslut netstrøm til alarmkredsløbet. Kontrollér, at den 
grønne lampe lyser. 

9. Sæt den medfølgende “Røgalarm” -identifikationsmærkat 
på fordelingstavlen for at identificere alarmkredsløbet.
10. Sæt den medfølgende “Netstrøm, røg-/varmealarmer”-
mærkat på eller i nærheden af fordelingstavlen, og skriv 
installationsdatoen og antallet af alarmer på kredsløbet.
Kontrollér, at alarmen fungerer korrekt – se afsnittet “Test 
og vedligeholdelse”.

Forbundne alarmer
Bemærk: Der kan maksimalt forbindes 12 røg- eller 
varmealarmer i Ei140RC- og Ei160e-serien. Der kan også 
tilsluttes op til otte ekstra stykker tilbehør.
Hvis du vil forbinde mere end 12 alarmer, skal du kontakte 
din lokale forhandler.

Systemer, der bruger mere end tre eller fire alarmer, skal 
planlægges meget omhyggeligt for at sikre, at der ikke 
forekommer for mange generende/falske alarmer, f.eks. 
grundet damp fra madlavning. Vi anbefaler følgende:
• Der skal integreres en alarmkontrolkontakt (model 

Ei1529RC) eller en brand-/CO-alarmkontrolenhed (model 
Ei450) i systemet, og den skal være nemt tilgængelig for 
alle beboere, så kilden til en alarm hurtigt kan identificeres.

• Alle alarmer skal rengøres og vedligeholdes regelmæssigt.
• Der skal være en kvalificeret person på tilkaldevagt, 

som hurtigt kan fjerne eventuelle generende enheder 
(dvs. enheder, hvis røde lampe blinker hurtigt), som får alle 
de andre alarmer til at udsende advarselslyde.
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AFTAGELIG SKINNEDØR 
TIL INDFØRING AF 
OVERFLADEKABEL

(HVIS RELEVANT)

FORSÆNKET 
LEDNINGSINDFØRING

(SKINNE)

IC - SERIEFORBINDELSE

N - NEUTRAL

L - STRØMFØRENDE (LIVE)

JORD

Figur 6

Figur 7



ADVARSEL: Forbind ikke disse alarmer til en model, der 
er fremstillet af en anden producent. Dette ville kunne 
beskadige alarmerne og medføre risiko for elektrisk stød 
eller brand.

Ledningsføringen skal installeres i overensstemmelse 
med lokale forskrifter.

Forbindelsesledningen (minimum 0,75 mm2 kabel) skal 
behandles, som var den strømførende. Den skal isoleres 
og afskærmes.
Der kan maksimalt anvendes 250 meter ledning (maksimal 
modstand mellem detektorerne er 50 ohm).
Disse røg-/varmealarmer må kun forbindes inden for en 
enkelt families boligenhed. Hvis de forbindes mellem 
forskellige boligenheder, kan der opstå generende/falske 
alarmer. Det er muligvis ikke alle, der er klar over, at 
alarmerne testes, eller at det er en generende/falsk alarm, 
der skyldes madlavning eller lignende.
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Kontakt os

IC - SERIEFORBINDELSE

N - NEUTRAL

L – STRØMFØRENDE 
(LIVE)

Figur 8

Distribueret af: LAP-Sikkerhed ApS.

Rugvænget 19G, 

DK-2630 Tåstrup, Danmark

Telefon: +45 4342 2270

www.lapsik.dk

Ei Electronics. Shannon, Co Clare, Irland.

Tlf.: 061 471277

www.eielectronics.com


