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VÅR KOMPETENS – DIN STYRKA
Ett stort engagemang och personlig relation är något som 
genomsyrar hela ACS Nordic AB – Acumo Communication Solution 
Nordic AB. Vi har lång erfarenhet gällande försäljning av larmdon på 
den nordiska marknaden. 

Vi är måna om att vår kunskap och kompetens 
når fram till våra kunder, där den kan 
appliceras i praktiken. Därför bygger vårt 
arbetssätt på en nära relation med våra 
kunder, ofta med personliga besök, där vi 
hellre ser oss som en samarbetspartner än en 
ren leverantör. 

Förutom vår kunskap och kompetens, 
erbjuder vi ett stort sortiment av larmdon 
och larmkommunikation med tillbehör. I det 
breda produktutbudet finns något för alla 
typer av områden/lokaler och installationer.  
För att garantera effekten av våra produkter 
är vi måna om att få bidra med vår expertis, 
tillsammans med våra kunder ser vi till att 
varje enhet göra sig rättvis och bidrar till en 
säker användning. 

Sen starten har vi inriktat oss på försäljning 
av blixtljus och sirener med olika klassifi-
ceringar och standarder på den nordiska 
marknaden . Idag erbjuder vi allt från larmdon, 
larmklockor, LED-indikatorer och motorsirener, 
till larmkommunikation, strömförsörjning och 
detektorer. I sortimentet finns många enheter 
godkända enligt EN54-3 och EN54-23, samt 
för Ex- och MED-klassade områden. 

Genom lång erfarenhet och stort engagemang 
ger vi våra kunder kunskap och kompetens 
till nya projekt. Med hänsyn till våra kunders 
behov och branschens nya standarder bygger 
vi kontinuerligt upp vår breda produktportfölj. 
Vi är väldigt glada för den feedback vi får och 
vi känner oss extremt privilegierade som får 
växa tillsammans, såväl med våra kunder samt 
våra egna leverantörer och samarbetspartner.

Vi vill kunna garantera högsta kvalitet på hela 
sortimentet. Därför ställer vi höga krav och 
väljer våra leverantörer med största omsorg. 
Kraven ställs inte endast på leverantörernas 
tekniska innovation och produktutveckling, utan 
även på deras dokumentation, certifieringar 
och leveranser. För att säkerställa att vi på 
ACS Nordic strävar i rätt riktning, har vi tagit 
fram gemensamma värderingar som ligger 
till grund för vår företagskultur. Värderingarna 
visar även hur vi eftersträvar att arbeta 
tillsammans med våra kunder.  

VÅRA FEM VÄRDERINGAR ÄR: 

 GLÄDJE
 ENGAGEMANG
 SERVICE

INNEHÅLL

Enheter anpassade för användning i industriella miljöer. Sirener,  
blixtljus och kombinerade enheter med hög effekt.

Ett urval av produkter godkända för användning i områden eller  
lokaler där det är krav på Ex-klassade enheter.

Sirener, blixtljus och kombinerade larmdon. Stort urval av enheter 
under kategorin är godkända enligt standarden EN54-3 och EN54-23.

Stort sortiment anpassat för att säkerställa säkerheten i byggnader och 
öppnet miljer. Bland annat blixtljus, sirener, kombinerade enheter.

LED-indikatorer, detektorer, dörrhållare med magnet,  
MED-klassade larmdon samt tillbehör. 

Här har vi samlat fakta om larmdon som kan vara bra att känna 
till vid val av enheter till specifika utrymmen.

 KOMMUNIKATION
 LEDARSKAP

“Vår kunskap och kompetens
är den främsta produkten
vi har och den är faktiskt
helt gratis”
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På följande avsnitt har vi samlat generell fakta om larmdon, som är 
bra att känna till vid val av enheter till specifika utrymmen. 

FAKTA OM LARMDON

VANLIGT ÄR ATT FÄRGADE LINSER BETYDER:

     Vit "Påkallad uppmärksamhet"
     Orange “Varning, forsätt med stor 
     uppmärksamhet”
     Röd “Omedelbar fara, utrym omdelbart”
     Grön “Allt är okej, fortsätt som vanligt”
     Blå “En lokalt utformad varning”

Ofta utrustas blixtljus med färgade linser för att 
skapa variation samt underlätta förståelsen för 
betydelsen av varningen. Viktigt att notera, en 
färgad lins minskar respektive ökar ljusstyrkan 
på ett blixtljus.

För att underlätta, har vi tillsammans med en 
av våra leverantörer, tagit fram en tabell. I 
tabellen nedan visas enkelt förändringen av 
ljusflödet vid applicering av en färgad lins.

Visste du till exempel att en färgad lins gör 
så att ljusflödet dämpas?  

Hur täckningsförmågan för ett larmdon 
beräknas? Att EU-standarden EN54-23 
gäller alla blixtljus som installeras i ett 
brandlarms-system efter årsskiftet 
2013/2014?  

Eller hur mycket effekten av en siren dämpas i 
takt med att dess avstånd ökar? 

   Vi på ACS Nordic vet, och  
   vi vill gärna dela med oss! 

LJUSETS DÄMPNING MED FÄRGADE LINSER

      FÄRG LAMPA (FILAMENT) HALOGEN XENON

     Vit (Clear) 0 % 0 % 0 %

     Orange (Amber) 30 % 30 % 30 %

     Röd (Red) 70 % 73 % 77 %

     Grön (Green) 88 % 85 % 75 %

     Blå (Blue) 92 % 90 % 87 %

Olika färger på blixtljus är bra för att tydligt signalera olika typer av 
varningar när ett optiskt larmdon löser ut.
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LJUDETS DÄMPNING VID OLIKA AVSTÅND

I ett specifikt område, måste alla människor 
ha möjlighet att höra en varnande siren, 
oberoende av avstånd. Sireners ljudstyrka 
mäts vanligtvis en meter framför enheten, 
nära sirenen är dess ljud som starkast. 
Naturligt minskas ljudstyrkan desto längre 
avståndet till en enhet blir. Vid ett långt 
avstånd kan därför även en kraftfull siren vara 
svår att höra.  

För att säkerställa att en siren hörs ordentligt, 
måste hänsyn tas till hur mycket sirenens 
ljudstyrka sjunker i takt med att dess avstånd 
ökar. Med avståndet i åtanke, kan beslut 
fattas gällande hur stark siren som behövs, 
samt hur många enheter ett område behöver 
för att nå full täckning.

Tabellen på nästa sida, visar tydligt och enkelt 
hur ljudstyrkan dämpas beroende på dess 
enhets avstånd. Ljudstyrkan minskas med 
6 dB varje gång ett avstånd fördubblas. 
Uträkningen är baserat på att lokalen eller 
området är tomt, utan ljudabsorberande 
hinder.
Notera även, en siren får inte låta för högt, då 
det kan vara direkt skadligt för personerna i 
närheten. En sirens ljudstyrka bör därför om 
möjligt, vara max 115 dB där människor vistas 
normalt. 

Rekommendationen är även att välja en siren 
vars ljudstyrka minst är 10 dB över den 
“normala” bullernivån i området. Därför kan 
flera sirener med en lägre styrka vara att 
föredra framför en stark enhet.

EXEMPEL
En siren ska installeras i en kontorslokal där 
den normala bullernivån är uppmätt till 72 dB. 
Lokalen är 20 meter lång och bred. Sirenen 
önskas monteras centrerat i taket. 

För att täcka hela lokalen samt överrösta 
den normala bullernivån, bör den siren som 
installeras ha en ljudstyrka på minst 102 dB 
(mätt på 1 m). 

En sirens ljudstyrka mäts i decibel (dB). Normalt mäts ljudstyrkan på en 
meters avstånd vilket även anges i enhetens produkt-specifikation, 
men vad händer när avståndet till en enhet ökar?

“Varje gång ett avstånd fördubblas, 
minskas ljudstyrkan med 6 dB.”

m dB
1 65 70 75 80 85 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130

2 59 64 69 74 79 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124

3 55 60 65 70 75 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120

5 51 56 61 66 71 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116

10 45 50 55 60 65 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

20 39 44 49 54 59 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104

30 35 40 45 50 55 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

50 = 36 41 46 51 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

100 = = 40 45 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

200 = 39 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

300 = 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

500 = 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76

1000 = = = 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

2000 = = = 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

3000 = = 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

5000 = = 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

“I kontorslokaler är det vanligt  
att hörbarheten ska vara 75 dB!”

- LJUDETS DÄMPNING
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EN54-23, EN STANDARD FÖR BLIXTLJUS I EU

Alla blixtljus som har som syfte att varna för brand bör vara godkända 
enligt EU-standarden EN54-23.

EU (Europeean comittee CEN) har tagit fram 
en standard som började gälla, och blev 
ett krav, från och med 31 december 2013. 
Tidigare existerade ingen EU-standard för 
blixtljus. Missförstånd och förvirring gällande 
blixtljusens kapacitet var därmed ett vanligt 
problem.

VEM BERÖRS AV STANDARDEN?
Den europeiska standarden EN54-23 påverkar 
användandet av blixtljus i brandlarmssystem. 
Standarden berör alla som säljer och köper 
blixtljus på en marknad inom EU. För att säker-
ställa att alla regler och direktiv följs, är vår 
starka rekommendation att använda EN54-3 
och/eller EN54-23 certifierade larmdon vid 
installation med syfte att varna och utrymma 
en byggnad vid brand.

SYFTE
Syftet med EN54-23 är att standardisera 
kraven, testmetoder och prestanda för 
blixtljus. Det för att säkerställa ljusflödet/
ljusstyrkan. Vilket idag mäts på ett enhetligt 
sätt i hela Europa. 

KRAV FÖR EN54-23: 
    Minst 0,4 lux eller lm/m2 i hela utrymmet. 
    Täckningsområdet måste anges på produkten   
    eller i tillhörande dokumentation. 
    Blixtfrekvens mellan 0,5 Hz - 2 Hz. 
    Installation efter 31 december 2013.

TRE KATEGORIER AV BLIXTLJUS
Blixtljusen delas, enligt EN54-23, upp i tre 
olika kategorier: takmonterade, väggmon-
terade och en öppen kategori. Vägg- och 
takmonterade blixtljus har en installationshöjd 
och täckningsvolym som är definierad utifrån 
respektive standard. Den öppna kategorin 
tillåter tillverkarna att själva specificera 
täckningsvolymen. Minimum- ljusstyrkan på 
0,4 lux är ett krav för samtliga tre kategorier.

      Väggmonterade (Wall category)
Täckningsförmågan för en väggmonterad enhet presenteras enligt följande 
w-x-y. W står för vägg (wall), x står för den maximala monteringshöjden 
och y är bredden av täckningsytan. Den minsta tillåtna höjden för 
väggmonterade enheter är 2,4 m.

      Takmonterat (Ceiling category)
Täckningssförmågan för en takmonterad enhet presenteras enligt följande: 
c-x-y. C står för tak (ceiling), x står för den maximala monteringshöjden och 
y är diametern i meter för den cylindriska täckningsvolymen. Den minsta 
tillåtna höjden för takmonterade enheter är antingen 3 m, 6 m eller 9 m.

 

x

y

y

x

y

      Öppen klass (Open class)
Den öppna klassen, tillåter tillverkaren att själv specificera 
täckningsområdet. Minimumkravet på en ljusstyrka om minst 0.4 lux i 
hela täckningsområdet gäller även i den öppna klassen.
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EXTERNA FAKTORER
Olika typer av externa faktorer kan påverka 
effekten av ljusstyrkan på ett blixtljus. Det 
kan handla om ljusnivåer eller olika typer av 
miljöer. Följande aspekter är viktiga att ta 
hänsyn till:

      Omgivningsljus
Hänsyn bör tas till de ljuskällor som finns i 
området. Både konstgjort ljus och naturligt 
ljus. Även dagens tidpunkt ha stor påverkan.

      Reflekterande ytor
Matta- respektive blanka ytor kan påverka 
ljus-styrkan. Hänsyn till ytor på golv, väggar 
och tak är därför viktigt.

      Fri sikt
Är det fri sikt till blixtljuset eller täcks det av 
något, indirekt eller direkt sikt. 
 
      Färgade skyddsglasögon
Färgade glasögon kan påverka sikten av ett 
blixtljus. Om blixtljuset ska användas i ett 
område där skyddsglasögon används ofta 
eller alltid, är det viktigt att ta med det i 
beräkningen. 
 
      Miljön
Det finns speciellt anpassade blixtljus för 
användning utomhus och inomhus.

VÄGG- ELLER TAKMONTERADE BLIXTLJUS
Väggmonterade blixtljus är ett väldigt bra val 
för många olika applikationer. Exepelvis vid 
mycket omgivningsljus. 

Takmonterade blixtljus är lätta att installera 
och effektiva i stora öppna utrymmen. Då 
takmonterade blixtljus är mer sannolika 
att påverkas av omgivningsljus, är de bra 
komplement till väggmonterade enheter. 

 
När det gäller blixtljus som tillhör den öppna 
kategorien är det viktigt att tillverkarens 
rekommendationer följs. Viktigt är även att den 
minsta ljusstyrkan om 0,4 lux uppfylls i hela 
utrymmet. 

PLACERING
Blixtljus ska i första hand placeras med direkt 
sikt, så att det är synligt för alla personer i 
byggnaden.Om direkt sikt inte är möjligt, är 
det viktigt att 
ta hänsyn till hur mycket ljus som reflekteras 
på omgivningens ytor. Reflektionerna kan i sin 
tur säkerställa den minst tillåtna ljusstyrkan 
0,4 lux.

STORA ÖPPNA YTOR
För att kunna avtäcka ett större områden än 
det som är angett i en produktspecifikation, 
krävs fler enheter. Det är alltid viktigt att ta 
hänsyn till faktorerna för direkt- och indirekt 
sikt. 

OMGIVNINGSLJUS
Innan beslut om vilken typ eller antalet 
av blixtljus som ska användas, bör det 
fastställas hur mycket omgivningsljus 
området utsätts för. I uträkningen ska det 
starkaste omgivningsljuset som området  
utsätts för användas. En ljusmätare är ett 
utmärkt verktyg för att få en genomsnittlig 
ljusnivå för ett helt område. 

Att tänka på, omgivningsljuset kan enkelt 
minskas genom att exempelvis täcka fönster 
med gardiner eller använda andra matta 
textiler på golv och övriga blanka ytor i 
lokalen.

EN54-23, VAL AV ENHET OCH PLATS TÄCKNING & MULTIPLIKATIONSFAKTOR

Här följer olika faktorer att ta hänsyn till vid val av enhet och plats för 
larmdon med hänsyn till EN54-23. Standarden kräver minst 0.4 lux 
eller lm/m2 i hela utrymmet.

Multiplikationsfaktorer bör endast användas efter noga granskning 
av tillämpningen där hänsyn har tagits till rådande omgivningsljus 
och förmågan att förlita sig på indirekt snarare än direkt sikt. Tabellen 
nedan visar faktorer beroende om blixtljus monterats på vägg eller tak.

OMGIVNINGS- 
LJUS (LUX)

TAK, 
DIREKT SIKT

TAK, 
INDIREKT SIKT

VÄGG,  
DIREKT SIKT

VÄGG, 
INDIREKT SIKT

< 100 2,8 1,3 5,2 1,8

100 till 200 2,4 1,2 4,4 1,7

 200 till 300 1,9 1,0 3,2 1,4

300 till 400 1,4 0,8 2,3 1,2*

400 till 500 1,1 0,6 1,8 1,0

500 till 600 0,9 0,5 1,3 0,9

600 till 700 0,7 0,4 1,0 0,7

700 till 800 0,5 0,3 0,7 0,6

EXEMPEL
Ett väggmonterat blixtljus med gradering/klass 
W-2.4-7.5 är tänkt att användas i ett rum på 65 m2 
där omgivningsljuset motsvarar 350 lux och sikten 
bedöms som indirekt. 

Från tabellen, multiplicera täckningsområdes värde 
(56,25 m) med faktorn 1.2*. Monteringshöjden kan 
också multipliceras med 1.2*.  

      Uträkning (7,5*7,5)1.2 = 67,5  m2. 
Monterat på en höjd av 2.4*1.2 = 2.88 m.

      Resultatet 
Blixtljuset kan användas i önskat rum.
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Vi erbjuder många olika enheter anpassade för brand, utrymning och  
brandlarmsinstallationer. Dels sirener, blixtljus och kombinerade 
enheter men även dörrhållarmagneter och LED-indikatorer. Stort 
urval av enheter under kategorin är godkända enligt standarden 
EN54-3 och EN54-23.

SIRENER
Syftet med en siren i en brandlarmsanläggning 
är att den skall varna för brand och måste 
därmed höras av samtliga som vistas i 
utrymmet. En sirens ljudstyrka bör därför ligga 
ca 10 dB över den normala ljudnivån i det 
specifika utrymmet eller området. För att 
veta vilken ljudstyrka en siren behöver ha i 
en viss miljö, bör alltid första steget vara att 
ta reda på den normala ljudnivån i det aktuella 
området. I kontorslokaler är det vanligt  att 
hörbarheten ska vara 75 dB.
Sirenens ljudnivå dämpas beroende på 
avståndet till enheten. Det avgör även hur 
många sirener som kan vara lämpligt att 
använda. I avsnittet “Fakta om larmdon”, i den 
här broschyren, finns mer information samt 
en tabell som visar hur mycket ljudstyrkan 
minskar när avståndet till enheten ökar.
Att tänka på, en siren får inte låta för högt 
då det kan vara direkt skadligt. Flera enheter 
utplacerade i en större lokal kan därför vara 
att föredra framför en stark som täcker hela 
utrymmet. 

BLIXTLJUS, EN54-23
I utrymmen där det  kan vara svårt att 
höra sirener på grund av hög ljudnivå, 
hörselhandikapp eller annan anledning, är 
komplettering med ett visuellt larmdon i form 
av ett blixtljus viktigt. 
När ett blixtljus används för varning av 
brand bör enheten vara godkänd enligt EU-
standarden EN54-23. Standarden har som 
syfte att uppnå full täckning i hela utrymmet 
samt att på ett enhetligt sätt visa och jämföra 
blixtljusens kapacitet i hela EU. Blixtljus 
som är godkända enligt EN54-23 måste ha 
ett angett täckningsområde specificerat i 
produktdokumentationen.

 

Täckningsområdet visar den yta som 
blixtljusets ljusstyrka uppnår. Ett minimivärde 
har tagits fram baserat på vad som anses 
vara den minsta möjliga ljusstyrka som 
kan uppfattas. Därför är kravet att hela 
täckningsområdet ska kunna uppmätas 
till minst 0,4 lux. Läs mer om standarden i 
avsnittet “Fakta om larmdon” på sidan 4.

KOMBINERADE ENHETER
För installation där både ett blixtljus och 
siren behövs är ett kombinerat larmdon 
idealiskt. Vi har ett stort antal kombinerade 
larmdon där blixtljus och siren finns i en och 
samma enhet. 
Eftersom en kombinerad enhet innehåller 
ett blixtljus, måste även det vara godkänt 
enligt EN54-23 för användning för varning av 
brand.

FÄRGADE LINSER
Blixtljus som ska användas för varning av 
brand har normalt en röd blixt, samt även 
ibland röd- i kombination med vit blixt. Vanligt 
är att färgerna har följande betydelse:
         Röd “Omedelbar fara, utrym omdelbart” 
         Vit "Påkallad uppmärksamhet"

REGELVERK FRÅN SBF
Den Svenska Brandskyddsföreningen 
(SBF) har tagit fram ett regelverk som 
innehåller vägledning för allt från installation 
till underhåll av utrymningslarm. Innehållet är 
baserad på svensk lagstiftning samt svenska 
och europeiska standarder inom området. I 
det nya regelverket SBF 110:8 från 2017 är 
den tidgiare rekommendationen "Utrymning 
2015" integrerad. 

BRAND EXEMPEL, INRIKTNING BRAND
Nedan visas exmepl på enheter ur vårt stora sortiment som med 
fördel används med syfte att varna för brand. Utöver dessa, erbjuder 
vi fler motsvarande varianter för både tak- och vägg, har även större 
och mer kraftfulla sirener, klockor, blixtljus. Produktexempel och mer 
information om på dessa finns i avsnittet för industri på sidan 16.
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Larmdon för användning inom säkerhet är brett, precis som vårt 
sortiment. Anledning till en akustisk eller optisk varning eller uppmaning 
kan variera oändligt, därför är valet av en eller kombinationer av flera 
enheter viktig och bör noga anpassas efter ändamålet.

SIRENER
En siren har oftas ett syfte att initiera en 
varning eller påkalla uppmärksamhet. Vanligt 
är att använda sirener vid brand, men kan 
även användas för gasutsläpp, syrebrist, 
bombhot eller annan hotande fara. Behovet av 
larmdon i alla utföranden är högst avgörande 
för hur faran eller uppmaningen tas emot av 
målgruppen. Valet av enhet är därför av största 
 betydelse för resultatet efter uppmaningen. 
Vi erbjuder sirener med upp till 130 dB, samt 
talande sirener. 

INBROTTSLARM & PASSERKONTROLL
Vi har flera sirener för t ex inbrottslarm och 
passerkontrollsystem. I ett säkerhetssystem 
är det bra att det finns sabotageskydd och 
möjlighet att få larm vid sabotage. Vi har även 
kombinerade enheter som innehåller både 
siren och blixtljus. 

LARMKNAPPSKYDD, EUROSTOPPER
I vårt sortiment ingår tillbehöret ”larmknapp-
skydd” eller "eurostopper" som det ibland 
kan kallas. En eurostopper kan med fördel 
användas över nödutgångsknappar. Skydden 
finns med och utan siren och hjälper till att 
förhindra avsiktiga eller oavsiktiga falska brand- 
larm. Idealiskt för skolor, sjukhus, vårdhem, 
hotell och andra offentliga byggnader där det 
finns en histora eller risk om falsklarm och 
sabotage.

FÄRGADE LINSER

Blixtljus har ett brett användningsområde 
inom kategorin säkerhet. Exempelvis utlöst 
larm eller att en dörr är öppen eller stängd. 
Beroende på syftet av ett blixtljus, är 
linsfärgen av stor betydelse. I vårt sortiment, 
ingår bland annat ett flerfärgat blixtljus som 
går att styra med upp till tre olika färger och 
hastigheter beroende på behov. 

Vanligt att färgade används enligt nedan:
 Vit "Påkallad uppmärksamhet"
 Orange “Varning, forsätt med stor     
  uppmärksamhet”
 Röd “Omedelbar fara, utrym omdelbart”
 Grön “Allt är okej, fortsätt som vanligt”
 Blå “En lokalt utformad varning” 
 
INDIKERINGAR
Vi har indikeringar i flera olika färger både 
med och utan ljudsignal. Dessa kan t ex 
användas för indikering av olika driftstatus i 
larm och passerkontrollanläggningar.

EXEMPEL, INRIKTNING SÄKERHET
Vi har ett stort soritment anpassat för säkerhetssystem. Blixtljus, 
sirener, kombinerade enheter, indikeringar, larmknappsskydd, tillbehör  
i form av bollskydd och färgade linser ingår i produktsortimentet. 
Nedan visas ett litet urval av våra enheter.

SÄKERHET



1716

Vi har många olika enheter anpassade för användning i industriella 
miljöer. Dels sirener och blixtljus men även kombinerade enheter.

SIRENER
Vi har flera olika typer av sirener anpassade 
för industriell miljö. Enheternas ljudstyrka 
varierar mellan 105 dB och 130 dB. Syftet med 
en siren är att den ska höras av alla som vistas 
i utrymmet. Därför bör en sirens ljudstyrka 
ligga ca 10 dB över den normala ljudnivån i det 
specifika utrymmet eller området. För att veta 
vilken ljudstyrka en siren behöver ha i en viss 
miljö, är alltid första steget att ta reda på den 
normala ljudnivån i det aktuella området.

När omgivningens ljudnivå är fastställd, är 
nästa steg att kartlägga hur stor räckvidd 
sirenen behöver ha. En sirens ljudnivå 
dämpas beroende på avståndet till enheten. 
Avståndet avgör därför hur många sirener som 
kan vara lämpligt att använda för att täcka ett 
helt utrymme. I avsnittet “Fakta om larmdon” 
på sidan 10, finns ytterligare information samt 
en tabell som visar hur mycket ljudstyrkan 
minskar när avståndet ökar.

BLIXTLJUS
För att säkerställa att alla har möjlighet att 
uppfatta en varningssignal, kan en siren 
kompletteras med ett optiskt larmdon. Därför 
är blixtljus att föredra i miljöer med hög 
ljudnivå eller utrymmen där personer med 
nedsatt hörsel befinner sig. 

Vi erbjuder många olika typer av blixtljus som 
passar för användning i industriella lokaler.

Blixtljus med färgad lins är ett bra alternativ 
för att särskilja olika situationer då en varning 
behöver utfärdas. Vad som är viktigt att 
känna till är att färgade linser kan medföra ett 
bortfall av ljusstyrkan. Mer information finns 
att läsa i avsnittet ”Fakta om larmdon” på 
sidan 5.

FÄRGADE LINSER BETYDER VANLIGTVIS:

         Vit "Påkallad uppmärksamhet"
         Orange “Varning, forsätt med stor 
         uppmärksamhet”
         Röd “Omedelbar fara, utrym omdelbart”
         Grön “Allt är okej, fortsätt som vanligt”
         Blå “En lokalt utformad varning”

Om blixtljuset ska användas för varning av 
brand, måste enheten vara godkänd enligt 
EU- standarden EN54-23. Standardens syfte 
är att uppnå full täckning i ett helt utrymme, 
samt att på ett enhetligt sätt visa och jämföra 
kapaciteten av flera blixtljus.  

Blixtljus som är godkända enligt EN54-23 
har ett täckningsområde specificerat i dess 
produktdok-umentation. Läs mer om standarden 
i avsnittet “Fakta om larmdon” på sidan 8. 

Ett urval av våra godkända blixtljus enligt 
EN54-23 visas i avsnittet “Brand” på sidan 12.

KOMBINERADE ENHETER
För installationer där både ett blixtljus 
och siren behövs är kombinerade larmdon 
idealiska. Vi har ett stort antal kombinerade 
larmdon där blixtljus och siren finns i en och 
samma enhet. 

MOTORSIRENER
Motorsirener är att föredra när ett extremt 
högt ljudtryck krävs. Enheterna särskiljs 
med sitt karakteristiska ljud. Vi erbjuder 
flera olika modeller, kontakta oss ytterligare 
information.

INDUSTRI
Blixtljus med LED eller Xenon, sirener, kombinerade enheter, 
motorsirener... i vårt sortiment finns många varianter för installation  
i industriell miljö. Bilden nedan visar ett urval av vad vi erbjuder. 

EXEMPEL, INRIKTNING INDUSTRI
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EX-KLASSADE PRODUKTER
Sirener, blixtljus, kombinerade enheter, detektorer och tryckknappar 
för montage i explosiva zoner. Kontakta gärna oss för att få mer 
information eller förslag på lämpliga produkter.

KÄNNETECKEN, EX-KLASSADE OMRÅDEN
Explosionsskyddade områden kännetecknas 
av att blandningar av gas, luft, ånga, damm 
eller andra lättantändliga kombinationer finns 
tillgängliga. I områden beskrivet enligt ovan, 
måste antändnings-källor såsom gnistor, heta 
ytor eller statisk elektricitet helt elimineras. 
Därför ska all elektrisk utrustning som 
används i Ex-klassade områden konstrueras 
och tillverkas för att inte kunna antändas. 

Den elektroniska utrustningen som används 
i Ex-klassade områden, måste vara 
certifierad av en oberoende myndighet. 
Ytterligare information i form av föreskrifter 
och standarder, angående Ex-klassade 
larmdon, laddas enkelt ner från Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), 
Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket samt 
SIS Förlag. 

KRAVEN FÖR EX-KLASSADE LARMDON
Larmdon avsedda för användning i explosiva 
zoner måste vara märkta med     . Märkningen 
gäller för både mekaniskt- som elektroniskt 
materiel. Reglerna säkerställer att risken för 
antändning ska minimeras. 

OLIKA ZONER HAR OLIKA KRAV
Ex-klassade områden delas vanligtvis in i 
följande tre zoner: 
 Zon 0: Ett riskområde i vilket explosiv 
gasatmosfär förekommer ständigt, långvarigt 
eller ofta.
 Zon 1: Ett riskområde i vilket explosiv 
gasatmosfär kan väntas förekomma tillfälligt 
under normal drift. 
 Zon 2: Ett riskområde i vilket explosiv 
gasatmosfär inte väntas förekomma under 
normal drift och om den likväl förekommer, i 
så fall endast sällan och kortvarigt.

I vårt sortiment av EX-klassade larmdon ingår sirener, blixtljus, 
kombinerade enheter, larmklockor, tryckknappar & detektorer. 
Vi rekommenderar alltid att vi på ACS Nordic får bidra med vår 
kunskap och kompetens vid val av rätt produkt, inte minst vid val 
av enhet till installation i EX-klassade områden. Bilden nedan visar 
ett urval av vårt stora sortiment.

EXEMPEL PÅ SORTIMENT, INRIKTNING EX



2120

Nedan samt på sidan intill, visas ett urval av övriga produkter som  
finns i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss för teknisk specifikation. 

ÖVRIGA PRODUKTER

LARMKLOCKA

Motordriven larmklocka EN54-3 för inomhusbruk. 
Larmklockan är tillverkad med 6” rödlackerad 
aluminiumklang och bottenplatta av plast. Teknisk 
specifikation finns på vår hemsida, acsnordic.se.

TRÅDLÖST LARMDONSSYSTEM

Trådlöst larmdonssystem som kan användas enskilt- eller  
som komplement tillsammans med ett befintligt brandlarm- 
system genom en I/O enhet. Används vid brand, utrymning 
eller annan varning.

DÖRRHÅLLARMAGNETER
Förutom vanliga, erbjuder vi en trådlös akustisk dörrhållar-
magnet som med sin enkla installation är idealisk för både 
nya och äldre fastigheter. Godkända enligt EN1155.  

MARINKLASSADE LARMDON
Vi erbjuder flera marinklasssade (MED) larmdon 
anpassade för användning i marina applikationer eller 
i områden som kräver hög IP-klass, exempelvis skepp, 
fartyg, hamnar och plattformar.

TILLBEHÖR FÖR LARMDON
Vi har ett stort urval av extra tillbehör till larmdon. 
Färgade linser, konsoler, rustika skyddshöljen, 
stabiliseringsfästen, höga socklar, larmknappsskydd med 
siren och kuddvibrator för hörselskadade.

MILLETEKNIK, LEVERANTÖR AV STRÖMFÖRSÖRJNING
Vi erbjuder delar av sortiment från Milleteknik. Bland 
annat ingår batteribackuper, övervakningskort, 
batteriboxar, avsäkringskort, larmdonsövervakningskort.

ADDSECURE, LEVERANTÖR AV LARMSÄNDARE
Tack vare samarbete med AddSecure kan vi erbjuda 
större helhetslösningar. Vi erbjuder delar ur deras 
sortimentet av larmkommunikation och tillbehör.

BRETT SORTIMENT
Genom lång erfarenhet och stort engagemang 
ger vi våra kunder kunskap och kompetens 
till nya projekt. Med hänsyn till våra kunders 
behov och branschens nya standarder bygger 
vi kontinuerligt upp vår breda produktportfölj. 

Vi vill bidra till helhetslösningar i form av 
expertis, kunskap, produkter och tillbehör.  
 
 

Den här broschyren fokuserar på ett urval av 
enheter anpassade för våra huvudområden 
brand, säkerhet, industri, och Ex-klassade 
områden. Utöver det som visas i ovan nämnda 
avsnitt, erbjuder vi en stor mängd tillbehör 
i form av färgade linser, konsoler, rustika 
skyddshöljen, stabiliserings-fästen och höga 
socklar. Även larmklockor, MED-klassade 
lamdon, trådlösa dörrhållarmagneter, 
strömförsörjning och larmkommunikation. 

Teknisk specifikation finns på vår  
hemsida www.acsnordic.se





VI GER DIG
KUNSKAP & KOMPETENS

TILL NYA PROJEKT

Söderby Gårds Väg 11A
SE - 147 60 UTTRAN

+46 (0)8 400 176 60

info@acsnordic.se

www.acsnordic.se

ACS Nordic AB

VERSION.2.1


