
INFORMATION OM 
BRUNATAS RØGALARM 

Oplys venligst anlægsnummer ved henvendelse

VEDLIGEHOLDELSE 
For at sikre røgalarmens driftssikkerhed i 
henhold til DIN EN 14604 skal den kontrolleres 
mindst én gang om året. 

Du bør gøre følgende: 

1. Fjern støv fra røgalarmen med en blød 
klud efter behov. 

2. Fjern snavs fra røgalarmen med en 
fugtig klud efter behov. Brug aldrig 
rengøringsmidler. 

3. Visuel kontrol:  
Er røgåbningerne ublokerede?  
Er der dioder der lyser?   
Er røgalarmen beskadiget?  
Er der et frit og åbent område på mindst 
0,5 m omkring røgalarmen?  
Er værelsets formål/anvendelsestype 
blevet ændret?  
 

Du kan benytte nedenstående skema til at 
dokumentere, hvornår du sidst har udført kontrol 
på røgalarmen og derved sikre, at du overholder 
producentens anbefaling. 

GODE RÅD 
Hvad skal jeg gøre i tilfælde af brand? 
 

1. Red liv 
Advar andre personer i bygningen.  
Forlad omgående lejligheden/bygningen, 
og luk alle døre på vej ud for at undgå, at 
røg og brand breder sig hurtigt.  
Hold dig tæt til gulvet i tilfælde af tæt røg.  
Kontroller, om alle personer har forladt 
lejligheden/bygningen.  
Hvis du af en eller anden grund ikke er i 
stand til at forlade lejligheden/bygningen, 
skal du lukke alle døre, dække alle mellem-
rum og aftræk samt tiltrække opmærksom-
hed fra et vindue.   

2. Ring efter brandvæsenet (1-1-2) 
Ring ikke efter brandvæsenet, før du er 
uden for fare.  

3. Sluk branden  
Forsøg kun at slukke for branden, hvis du 
kan gøre det uden at bringe dig selv eller 
andre i fare. 

Brunata a/s
Vesterlundvej 14
2730 Herlev
Tlf. 77 77 70 00
brunata@brunata.dk  

Du kan læse mere om Brunatas produkter 
og services på www.brunata.dk
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DRIFTSIGNALER

Daglig tilstand Signal 

Lyd Rød LED Gul LED

Normal drift Blink hvert 46. 
sekund

Test 2 korte akustisk 
lydsignal 

Blinker 2 gange 
samtidig med det 
akustiske lydsignal 

Alarm 1 kort akustisk lyd-
signal i ca. 1 sekund

Blinker ca. 1 sekund 
samtidig med et 
akustisk lydsignal 

Lydløs Blinker ca. 1 sekund

MONTERING
Røgalarmen bør ikke afmonteres, medmindre 
dette er aftalt med ejendommens admini-
strator. Afmonteres røgalarmen, vil dette blive 
registreret.  

BEMÆRKNINGER VED RENOVERING
Installer først røgalarmen, når alt renoverings-
arbejde er fuldført. Skulle røgalarmen være 
installeret, inden arbejdet påbegyndes, skal den 
enten tages ned eller tildækkes. Du kan beskytte 
røgalarmen mod støv og lignende ved fx at 
opbevare den i en plastikpose. 

Når renoveringen er fuldført, skal røgalarmen 
installeres igen, eller tildækningen skal fjernes. 
Er røgalarmen ikke installeret, eller stadig 
tildækket, vil den ikke kunne alarmere ved røg.  

FØLG DIN RØGALARM ONLINE 
Du kan følge din røgalarm online, hvis din 
ejendom er tilmeldt WebMon Beboer. Dette 
kræver, at ejendommen har BrunataNet, som 
er et radionetværk der modtager data fra 
røgalarmen og videresender disse til Brunatas 
server. I WebMon Beboer kan du følge røg-
alarmens tilstand. Hvis tallet 0 vises, er 
røgalarmen aktiv og fungerer optimalt. Vises 
tallet 1 derimod, skyldes det at røgalarmen er 
defekt eller skal udskiftes pga. batterilevetid.    

Derudover giver WebMon også administrator
mulighed for at opsætte en rapportering. Dvs.
administrator modtager en alarm via e-mail, hvis 
det registreres, at røgalarmens batteri har for lav 
spænding, hvis røgalarmen er defekt, eller hvis 
røgalarmen er blevet afmonteret.

TEST DIN RØGALARM
Røgalarmen skal testes mindst én gang om året. 
Testen udløses ved at trykke på knappen på 
røgalarmen og tester følgende:  

• Batteri
• Lydsignal

Nyttig information om Zenner Easy Protect Radio

TILLYKKE MED  
DIN RØGALARM! 

Denne folder giver dig information om  Brunatas 
røgalarm Zenner Easy Protect Radio. 

ZENNER EASY PROTECT RADIO
Brunatas røgalarm Zenner Easy Protect Radio 
er en pålidelig batteridrevet røgalarm med 
indbygget røg- og temperatursensor, som 
kan opfange røg i lejligheder og bygninger til 
beboelse.  Skulle røgalarmen opfange røg, vil 
den udsende en høj akustisk alarm, samtidig med 
et synligt alarmsignal i form af en rød blinkende 
lampe.   

AUTOMATISK TÆND/SLUK
Røgalarmen registreres og tændes automatisk 
så snart den tilkobles monteringssoklen. Når 
røgalarmen skrues af soklen igen, slukkes den 
automatisk.

VELEGNET TIL SOVEVÆRELSER
Lysdioderne på røgalarmens front dæmpes 
automatisk, og statusmeddelelser, som ikke 
påvirker røgalarmens drift, skjules ved hjælp af 
det indbyggede ur mellem kl. 21 og kl. 7 CET*, 
for ikke at forstyrre din nattesøvn.    

LYDLØS TILSTAND
I tilfælde af at en alarm udløses, kan røg-
alarmens høje akustiske lydsignal slås fra i 10 
minutter ved at trykke på testknappen. Lige så 
snart røgalarmen ikke længere opfanger røg, vil 
den vende tilbage til normal drift.  

LANG BATTERILEVETID
Røgalarmens batteri har en levetid på ca. 10 
år. Vær opmærksom på, at batteriet ikke kan 
udskiftes.   

PLACERING
Røgalarmer skal altid monteres under loftet, og 
gerne midt i rummet, dog mindst 0,5 meter fra 
vægge, bjælker og inventar. 

* Centraleuropæisk vintertid 

DRIFTSIGNALER

Fejl tilstand Signal Handling kræves

Lyd Rød LED Gul LED

Forvarsel om 
batteri

Blinker rødt 
hvert 46. 
sekund

Blinker gult 
hvert 20. 
sekund1

Røgalarmen nærmer 
sig slutningen af sin 
produktlevetid og skal 
udskiftes 

Batterifejl Lydsignal hvert 
46. sekund2

Blinker 2 gan-
ge hvert 26. 
sekund2 

Udskift røgalarmen

Forurenet måle-
kammer

2 korte lydsig-
nal hvert 46. 
sekund2

Blinker 2 gan-
ge hvert 26. 
sekund2

Kontakt din 
administrator

Testknapfejl Blinker hvert 
46. sekund

Blinker gult 
hvert 46. se-
kund samtidig 
med den røde 
LED

Kontakt din 
administrator

1 sluk fejlsignalet permanent ved at aktivere testknappen
2 sluk fejlsignalet i ca. 65 timer ved at aktivere testknappen


