
Med säkerhet på skolschemat 
Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i 
skolans värld 



Förebyggande strategier 
Informera selektivt, evakuera säkert 

potentiella riskfaktorer.  Lösningarna ska underlätta situation-
er vid utlöst larm och omedelbart meddela de ansvariga samt 
förenkla en evakuering. Därtill måste säkerhetslösningen vara 
genomförbart såväl ekonomiskt som organisatoriskt.

Eltek Fire & Safety erbjuder tekniska lösningar för våldsskydd, 
anpassade till alla olika typer av byggnader. Säkerhetslösnin-
gen skapas med hänsyn till lokalernas förutsättningar och be-
hov, för att skapa en optimalt trygg och säker miljö.

Pedagogiska institutioner som skolor, högskolor, universitet 
och offentliga byggnader, är ofta föremål för högre säker-
hetsrisker, där allt från vandalism och bränder, till grova vålds-
handlingar förekommer. Eftersom händelser av detta slag 
inträffar allt oftare, är säkerheten i skolor och offentliga 
byggnader världen över,  ett viktigt och ofta diskuterat ämne i 
media. 
Metoder i form av beredskapsplaner och uppföranderegler vid 
krissituationer finns oftast redan tillgängliga. Dessa komplet-
teras med enskilda tekniska säkerhetslösningar, vilka beaktar 



Skolor och andra miljöer där utbildning erbjuds, berörs ofta 
av olika typer av brott. Frekvensen och intensiteten av dessa 
är olika beroende på typ av skola, sociala faktorer, geografiskt 
läge och andra miljöaspekter kring byggnaden. Graden av 
säkerhet måste avgöras individuellt vid planering av 
säkerhetskravet för varje enskild anläggning. 

Risker, mål, lösningar 
Individuellt skydd mot hotscenarier

Högsta prioritet är alltid att skydda människors liv och ma-
teriella tillgångar. Därtill även underhåll av byggnadens van-
liga drift och förmedlandet av en trygg miljö. Målen uppnås 
bland annat genom att integrera olika säkerhetslösningar 
med varandra.
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När varje sekund är dyrbar 

Grundläggande koncept; larm via branddetektorer

Utvecklad lösning: Brandlarm med integrerat talat utrymningslarm 

Om ett larm aktiveras via en manuell larm-
knapp, underlättar IQ8Quad multikriterie-
detektorer situationsförståelsen för 
allmänheten. De förenar snabb detekter-
ing med optiska och akustiska signaler 
och/eller talmeddelanden. De ger ett ef-
fektivt stöd under evakueringen: samtliga 
personer i huset varnas -- först av den 
standardiserade larmsignalen, därefter 
följt av tydliga instruktioner, förvalda 
talmeddelanden, som är anpassade efter 
respektive miljö. Beroende på larmhän-
delsen (t.ex. brandlarm),  

Integration av ett talat utrymningslarm 
i brandlarmsystemet möjliggör riktade 
besked för personer som befinner sig i 
riskzoner i olika delar av byggnaden. Det 
talade utrymningslarmet aktiveras auto-
matiskt när en manuell larmknapp utlösts 
och den förprogrammerade evakueringen 
inleds. Systemet sänder först en uppmärk-
samhetssignal följt av ett röstmeddelande 
som lagrats i digital form. Meddeland-
et hörs både  där larmet aktiverats, men 

Tid är en avgörande faktor i nödsituationer, särskilt vid aku-
ta hotbilder eller i brandsituationer. Beroende på säkerhetsk-
rav, behov och budget för just din anläggning, erbjuder Eltek 
Fire & Safety olika lösningar för informativ övervakning och säk-
er utrymning. Våra IQ8Quad-detektorer genererar t.ex talade 

larmmeddelanden i den mindre anläggningen, medan ett fullt 
integrerat talat utrymningslarmsystem kanske passar bättre för 
den större anläggningen. Det finns flera studier som visar att ett 
talande larmbesked är mycket effektiv när det gäller snabb och 
säker utrymning, speciellt vid jämförelse med vanliga larmklockor. 



Adresserbart larmdon i 
olika varianter. Monte-
ras för att förstärka 
larmsignal för snabbare 
utrymning Finns med 
sirén, blixtljus och/eller 
talat larmbesked. Över-
vakad lösning med 
larmdon på 
detektorslingan.

Sirén
Vår mest populära lös-
ning, detektor med in-
byggd sirén. Passar på 
de flesta platserna. 
Kraftig ljudnivå på 
92dB och finns med 
både optisk detektion 
och flersensorer.   

Talat larmbesked
Med omedelbara ut-
rymningsmeddelande 
får man den snabbaste 
utrymningen. Med 5 
olika talbesked på 
svenska och engelska, 
integrerad flersensor-
teknik samt med blixt-
ljus och sirén.

Blixtljus
Detektorer med in-
byggt 360° blixtljus ger 
en säkrare utrymning. 
Anpassats speciellt för 
hörselskadade och 
”tysta” lokaler.

Detektion
De olika detektorvari-
anterna ger bästa 
skydd för de flesta mil-
jöer. Flersensorer de-
tekterar snabbt och 
undviker onödiga larm.

Används först oc h främst i korridorer och utrym-
ningsvägar, men ger utökad funktionalitet om hög-
talare monteras i klassrum också.

Grundläggande koncept; larm via branddetektorer

IQ8Quad – Detektor med 
multifunktioner

IQ8Alarm

Talat utrymningslarm

Utvecklad lösning: Brandlarm med integrerat talat utrymningslarm 

kan meddelanden förmedlas över hela 
byggnaden eller endast utvalda områden. 
Resultatet blir en flexibel, strukturerad 
och målinriktad evakuering. Ett talat  
larmbesked via IQ8Quad detektor och/el-
ler IQ8Alarm-
enheter, ger ett enkelt och effektivt alter-
nativ till den mer kostsamma 
högtalaranläggningen.
Detta budget-orienterade grundkoncept 
kräver minimala resurser för att säkerställa 
att snabb och viktig information når alla 
berörda personer i byggnaden.

även på våningsplan direkt ovan och un-
der. Beroende på händelse (t.ex prov-
larm eller brandlarm), aktiveras de rikta-
de meddelandena via manöverpanelen i 
det berörda området av byggnaden. Det 
är också möjligt att utfärda andra rikta-
de meddelanden via högtalare i korri-
dorer och enskilda klassrum. Det talade 
utrymningslarmet kan alltså även använ-
das till att ge informativa meddelanden 
i det 

Med vårt unika IQ8 detektor och larmdon sortiment finns det flera fördelar för er som vill investera i något mer än 
ett vanligt brandlarm enligt gällande krav och regelverk.
Att utnyttja vår nya teknik på rätt sätt innebär oftast stora ekonomiska besparingar, men viktigare är att på ett sä-
kert sätt varna och rädda människor som behöver evakueras snabbt .

Utökning av anläggning kan lätt ske, bla 
genom Elteks möjligheter att decentralis-
era ny centralutrustning.

dagliga arbetet i skolan.
Beroende på säkerhetskrav, budget och 
individuellt behov kan en utökad mod-
ullösning ge ytterligare användnings-
områden för anläggningen. 
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Din lokala återförsäljare:
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Pålitlig installation via våra certifierade partners 

Rektorn på Albertville-skolan i Tyskland räddade troligen livet 
på flera tiotal elever vid tiden för massakern år 2009. Genom 
att ropa en hemlig kod i högtalarsystemet, fick han lärarna att 
låsa dörrarna till sina klassrum.
Så fort rektorn fick höra att någon sköt i skollokalen hördes i 
högtalarsystemet: ”Fru koma kommer!”.
Meningen sägs vara en krypterad kod och en signal till lärarna 
att något inte stod rätt till på skolan.
– Koma är ”amok” baklänges. När fröken hörde det låste hon 
dörren, berättar en elev från skolan.
Enligt polisen ska man ha hittat ett stor antal oanvända skott i 
fickorna på 17-åringen och längs den väg han rört sig inne i 
och utanför skolan. Den stora mängden ammunition tyder, en-
ligt polisen, på att 17-åringen kan ha planerat för en mycket 
större massaker. 

Komplett lösning 
från en leverantör

Kodord kan rädda liv
Hemliga kodord via ett talat utrymningslarm kan 
rädda människoliv vid attentat mot skolor

Våra certifierade återförsäljare/installatörer är alltid uppdat-
erade med den senaste tekniken och säkerställer din anlägg-
nings tekniska lösning genom professionell montering, väl-
planerad installation och noggrann idrifttagning. 
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