
Kontaktpersonliste 
Bilag H til Tilslutningsbestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg 

 

 

 

 

 

Procedure 
Bilag A til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg 

 
 

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Beredskab Østs godkendelse samt afklarer alle 

spørgs- mål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af 

anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr og nøgleboks m.v. 

2. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Beredskab Øst ”Bestemmelser for 

Automatiske brandalarmeringsanlæg” med tilhørende bilag. 

3. Anlægsejeren/installatøren kontakter TDC for oprettelse af en alarmoverføring. 
 

4. Anlægsejeren/installatøren returnerer ”Tilslutningsaftale” til Beredskab Øst i udfyldt og 

un- derskrevet stand på abapost@beros.dk. 

5. Beredskab Øst sender digital anmodning til anlægsejer/installatør om registrering af 

kontakt- personer. 

6. Beredskab Østs vagtcentral opretter anlægget. Så snart TDC har oprettet 

alarmoverføringen kan anlægsejeren/installatøren få oprettet ”prøve poll” efter aftalen 

med Beredskab Østs vagtcentral. 

7. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Beredskab Øst via hjemmesiden 

på www.beros.dk. Nøglebokse(n) udleveres på brandstationen i Gladsaxe, Vandtårnsvej 

59, 2860 Søborg. 

8. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Beredskab Øst: 

 

• Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til 

inspek- tion af DANAK iht. DS/EN 45004 

• Situationsplan jf. pkt. 3.2 

 

9. Efter godkendelse fra Beredskab Øst idriftsættes alarmoverføringen endeligt. 
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Anlægsoplysninger, installationsadresse                                        TDC/DOA     CSL/WWO 

Navn       Alarm-ID 

(Connection-
ID) 

      

Adresse       

Postnr. / By             Device-ID       

Administrativ anlægsansvarlig kontaktperson 

Navn       Hoved tlf.       

E-mail       Direkte tlf.       

Kontaktpersoner i tilfælde af alarm 

Anlægsejer skal oplyse minimum 3 personer, der er instrueret i driften, betjeningen og kontrollen af 

anlægget, og som kan tilkaldes i tilfælde af alarm og anlægsfejl. Listen skal være i prioriteret rækkefølge. 

Navn Tlf. DAG Tlf. NAT Tlf. MOBIL 

                        

                        

                        

                        

                        

Dækningszoner                                           Type 1 (dedikeret IP)    Type 2 (IP + 3G)    Type 3 (3G) 

Zone 1 BRAND Zone 5       

Zone 2       Zone 6       

Zone 3       Zone 7       

Zone 4       Zone 8 FEJL 

Vagtcentral kan kontaktes på: 70 23 23 73  

Kopi af alarm fra brandzone(r) videresendes til       

Brandmyndighedens påtegning og godkendelse 

Lovpligtighed/Anlægstype  Krævet         Frivilligt    ABA   AVS  andet:        

Krav om afprøvning Alarm skal afprøves min. 1 gang pr.  uge    måned  kvartal 

Årsagskode(112-pick/BRAx)       Slukningsområde(4 cifre)       

Evt. GPS-koordinat 

Oplyses i decimalgrader f.eks. 

(55.692841,12.599258) 

Breddegrad / Latitude: 

      

F.eks. 55.692841 

Længdegrad / Longitude: 

      

F.eks. 12.599258 

Ved underskrift bekræfter myndighedsafdelingen, at anlægget er godkendt til oprettelse på vagtcentralen 

Dato 
 
 

Underskrift / Stempel 
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