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Nortek Security & Technology
Nortek Security & Technology AS er en kunnskapsbedrift som utvikler, 
importerer, selger og leverer komplette løsninger og produkter innenfor 
brannalarm, nødlys, talevarsling og slokkesystemer. Selskapet ble etablert i 
2010 og vi er i dag 25 ansatte, omsetter for ca 75 millioner og vokser stadig. 
Vi holder til i Mjøndalen med kontorer og lager, samt egne salgskontorer 
i Stavanger, Kristiansand, Kolbotn og Brummundal. Vi leverer systemer og 
løsninger i hele Norge.

Vi er aktivt med og skriver norske standarder og publikasjoner; eksempler 
på dette er publikasjon nr. 7 fra selskapet for lyskultur om ledesystemer, 
NS 3961 for talevarsling, revidering av NS 3926 for lavt sittende visuelle 
ledesystemer og revidering av NS 3960 for brannalarm. Vi arrangerer selv 
og er med og holder en rekke fagkurs innenfor faget og disse seminarene 
har hvert år flere hundre deltakere.

Våre produktområder hvor vi leverer ferdig prosjekterte løsninger er:

• Brannvarslingssystemer: Her har vi det ledende Previdia systemet, 
som starter med Previdia Compact 1 eller 2 sløyfet brannsentral med 
innebygget nettverkskort og LAN port, ideelle for små bygg, eller 
bruk sentralen som både brannsentral og betjeningspanel i større 
leilighetsbygg. Previdia Max 216 med 7" Touch skjerm er vår største 
brannsentral. Brannsentralen kan bygges ut i det modulbaserte universet 
til Previdia, med mulighet til å ha opptil hele 16 sløyfer i en sentral, 
bygg på med de forskjellig relé, I/O eller nettverksmodulene for å 
få brannalarmsystemet slik ditt prosjekt krever. I alle Nortek Previdia 
sentraler er det muligheter for skytilkobling, app styring der O-plan, 
live-status av detektorer er noen av de mange innovative løsningene 
Previdia systemet tilbyr

• Nødlys: Vi har en stor portefølje av nødlys der flere av våre armaturer 
går igjen i de forskjellige systemløsningene. Vi har sentraliserte 230 V 
adresserbare systemer der nødlyssentralen har stor touch skjerm, med 
mulighet for å stå i nettverk med flere nødlyssentraler og for styring av 
nødlyset kan intellektuelle kontrollere brukes for styring av spesifikke 
nødlyskurser. Desentraliserte armaturer med selvtest, enten med batteri 

som back-up kilde eller den unike kondensatorløsningen med 10 års 
garanti tid med forventet 15 års levetid. Disse armaturen kan også 
komme som desentraliserte armaturer med trådløs kommunikasjon 
for å kunne lage et overvåket nødlys system helt uten stamkabling, 
armaturene lager ett «mesh-nettverk» og kommuniserer tilbake til 
ett modem eller én sentral med touch skjerm som kun trenger 230V 
vårt trådløse sentraliserte system er en unik løsning med stor suksess i 
markedet og med betydelige besparelser for sluttbruker.

• Talevarsling/lydanlegg: Alt fra små lydanlegg til store talevarslingsanlegg.
• Amok og teleslynge: Vi prosjekterer og leverer løsninger for ditt prosjekt.
• Aerosole slukkesystemer: Alt fra mekanisk utløsning på temperatur til 

løsninger med flere slukkeenheter og sentraler.
• Enkle varslingssystemer for HCWC med mulighet for integrasjon mos SD 

anlegg, brannalarmanlegget etc.
• Egen Nortek kabel til forskjellige sikkerhetsanlegg som sikrer at det 

benyttes rett type kabel slik at kommunikasjon og støyproblemer 
forebygges.

Fagkurs:

Vi holder flere 2-3 dagers kurs innenfor våre fagområder i løpet av året. 
Har dere andre ønsker, har vi også dags kurs eller mini-seminar på 1 til 2 
timer helt etter deres ønske. Vi holder også egne sertifiserings kurs for våre 
produkter og løsninger, og har arrangert flere webinarer der det av ulike 
årsaker ikke har vært mulig å ha fysiske kurs

Ta kontakt med oss og vi kan bidra med å skreddersy en løsning etter deres 
ønsker og behov.

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 31 41 51 40 
E-post: post@nortek.st 
Nettside: www.nortek.st
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Nødlyssentraler adresserbare 24V
24V adresserbare nødlyssentraler med 4 eller 8 kurser, og med et stort 
utvalg av nødlys. TKT 24 serien kan brukes i mindre bygg eller når det er 
behov for å dele opp i flere soner på større bygg. Batteriene plasseres inne 
i sentralene.

• 4 kurser med inntil 400 VA last eller 8 kurser med inntil 700 VA last 
gjør disse sentralen meget fleksible og i stand til å dekke relativt store 
områder. De kan kommunisere over TCP/IP eller RS485 bus

• All testing gjøres automatisk, det reduserer vedlikeholdet
• Meget kompakte sentraler med mulighet for fjernovervåkning 

(toppsystem) eller via skybaserte løsninger og mulighet for automatisk 
sending av mail om ønskelig.

Ny nettside med nettbutikk!
Vi har utviklet egen nettside med nettbutikk, der kan du registrere deg 
som kunde og enkelt handle varer av oss. Her finner du også nyheter, 
datablader, installasjonshåndbøker og annen informasjon som kan være til 
nytte for deg som kunde.

Partner

Er du partner hos oss får du også tilgang til programvare og informasjon 
rundt dette når du logger deg inn på min side og klikker deg inn på partner.

Besøk oss på: nortek.st

https://www.nortek.st/


6 Nortek Security & Technology Nortek Security & Technology 7

Nødlyssentraler adresserbare 230V
230V adresserbare nødlyssentraler med 4, 8, 16, eller 24 kurser, og et stort 
utvalg av nødlys. TKT 7 serien kan brukes der det er ønskelig med 230V 
adresserbare løsninger. Batteriene tilpasses antall armaturer. Inntil 24 kurser 
og 8400W på en sentral. De kan rapporterte til felles toppsystem og kan 
også leveres med protokoller mot SD anlegg ved behov. Kan kommunisere 
over TCP/IP.

• Sentralene er meget fleksible og i stand til å dekkes alt fra små til store bygg
• All testing gjøres automatisk, det reduserer vedlikeholdet
• Avanserte sentraler med mulighet for fjernovervåkning (toppsystem) eller 

via skybaserte løsninger
• Display for informasjon og mulighet for passord for å sikre rett betjening

Nødlys med trådløs kommunikasjon
Toppsystem på veggmodul, egen PC eller serverløsning med fjerntilkobling

Rimelig grafisk toppsystem på norsk som gir full oversikt på flere nivåer og rapporter som er tilpasset 
kravene til dokumentasjon. Muligheter for driftsmeldinger og status på mail, fjerntilkobling etc. 
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Nødlys med kondensator
Nødlys med 10 års garanti! På disse armaturene benyttes super 
kondensatorer istedenfor batterier. Kondensatoren har en forventet levetid 
på over 15 år i temperaturområdet –25 til +30°C.

Vi har et bredt sortiment av denne type armaturer. Disse kan leveres som 
desentralisert selvtest armaturer eller selvtest med trådløs kommunikasjon. 
Ved å benytte nødlys med kondensatore sikrer man driften og holder 
driftskonstadene nede.

Ved temperaturer under 0 blir ikke kondensatorene påvirket av temperaturen 
slik at de fungerer like godt som om det skulle være +20°C. Det gjør at tiltak 
som varme element o.l. ikke er nødvendig for nødlys med kondensatorer.

Oppgitt levetid på batterier er som regel ved +20°C og når temperaturen 
øker til eksempelvis +30°C halveres ofte levetiden. For kondensatoren så 
er fortsatt garantien 10 år og forventet levetid over 15 år, se kurven under. 
Det at kondensatoren tåler "høye" temperaturer og at den tåler mange 
dyputladning godt gjør kondensatorløsningen unik i forhold til batterier. Det 
reduserer drifts kostandene og øker sikkerheten. 

      Levetiden på kondenstor i forhold til temperatur

Nødlys med kondensator inneholder ikke de samme 
miljøfiendtlige stoffene som batterier.  
Det gjør nødlys med kondensator til et “grønnere” alternativ.

Et grønnere og bedre valg
Nødlys med kondensator inneholder ikke miljøgiftene som mange av 
batteriene gjør. I dagens bygg industri hvor miljø er en meget viktig faktor 
bidrar dette til en høyere karakter (BREEAM) på bygget ved installasjon.

Nødlys med kondensator har lang levetid 
og er dermed et viktig bidrag i driftsfasen.
Det sikrer både en økonomisk og miljøvennlig 
drift av bygget og gir mulighet for miljøvennlig 
gjenvinning ved «end of life». Eksempelvis 
er kondensator vanlig elektrisk avfall og ikke 
spesialfall slik som batterier. Det er også fult 
mulig å bytte lyskilder og kondensatorer i 
eksisterende armaturer.

*10 års garanti på lyskilden og backupkilden (kondensatoren) 
Armaturer kjøpt etter de nye garantireglene fra 1. juni 2019 har 10 års garanti på hele armaturen.  
Forventet levetid for kondensatoren er mer en 15 år i temperaturområdet –25 til +30° C.  
Det er lagt til grunn at lovpålagt drift og vedlikehold gjennomføres.

Foto: Alin Andersen-Unspash
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App løsning med Inim Cloud Fire
Vi leverer brannsentraler fra Previdia med muligheter for praktisk styring fra 
din enhet med Inim Cloud Fire app.

▶ Se demonstrasjonsvideo på vår YouTube kanal!

HorNet - Kommunikasjon
Redundant kommunikasjon mellom våre sentraler og paneler. 

Previdia Compact
• Compact sentral serie med 1 eller 2 sløyfer
• App styring med alt fra enkle inn/utkoblinger 

til video og full grafisk presentasjon via en 
skybasert løsning for alle Previdia sentraler.

• Kan benytte flere detektortyper som Enea, 
Apollo og trådbundet og trådløse Argus 
detektorer.

• Leveres med nettverksmuligheter på RS485, 
Modbus, Profibus TCP/IP etc.

• På det grafiske displayet kan man få opp 
røykutviklingen, hente inn bilder fra byggets 
IP kameraer eller bygningstegninger og se 
hvor brannalarmen er utløst.

• Detektorsokler med akustisk, optisk og 
talevarsling.

• Bredt utalg av detektorer og tilbehør.
• 5 års garanti ved service avtale.
• Enkel programmering.

Håndholdt programmerer
• Toolkit som inneholder en EDRV1000 driver og Fire Genius software.
• Et komplett sløyfeverktøy som gir mulighet for å sette opp, justere lys og 

lyd, lese av tilstand og vedlikeholde Iris og Enea detektorene.
• Om det benyttes ved montasje kan man lett se om sløyfen er hel og 

finne eventuelle feilkoblinger o.l.
• Med dette verktøyet kan du lese hvilke verdier detektorene har hatt siden 

siste alarm, både for det optiske kammeret og for temperaturdelen, det gir 
unike muligheter til å tilpasse detektoren til omgivelsene.

• Kan benyttes om man ønsker å nummerere detektorer og andre enheter 
før de settes opp.

Lite og diskret betjeningspanel med 
mye funksjonalitet.

https://www.youtube.com/watch?v=EFHq3Nx37LQ


12 Nortek Security & Technology Nortek Security & Technology 13

Previdia MAX
• Fleksibel modulbasert sentral serie med 2 til 16 sløyfer 

i et kabinett og 34 kabinetter i et system. Plugg inn den 
modulen du trenger uten å kjøre ned systemet «hot swop».

• App styring med alt fra enkle inn/utkoblinger til video og 
full grafisk presentasjon via en skybasert løsning for alle 
Previdia sentraler.

• Kan benytte flere detektortyper som Enea, Apollo og 
trådbundet og trådløse Argus detektorer.

• Leveres med nettverksmuligheter på RS 485, Modbus, 
Profibus, TCP/IP etc.

• På det grafiske displayet kan man få opp røykutviklingen, 
hente inn bilder fra byggets IP kameraer eller 
bygningstegninger og se hvor brannalarmen er utløst.

• Detektorsokler med akustisk, optisk og talevarsling.
• Meget bredt utvalg av detektorer  

og tilbehør.
• 5 års garanti ved serviceavtale.
• Enkel programmering.

� Rimelig utskifting av eldre anlegg med Apollo detektorer
Det er mange eksisterende ANX 90 og ANX 95 
adresserbare anlegg med Apollo detektorer som har 
behov for oppgradering eller utskiftning. Det kan være 
behovet for ny teknologi, enklere drift og vedlikehold, 
eller rett og slett at den eksiterende brannsentralen 
er defekt. Alle våre sentraler kan erstatte eksisterende 
gamle sentraler på en enkel måte og det er sjeldent 
behov for å gjøre noe med enhetene ute i anlegget.  
Vi kan erstatte 1, 2, 4, 6 og 8 sløyfers sentraler, 
frittstående eller i nettverk. 

Vi tilbyr sentraler, Apollo detektorer og diverse tilbehør til 
dette formålet. Og anlegget blir da oppdatert til dagens 
nivå med alle de unike mulighetene som finnes i  
dagens løsninger. 

Lokal avstiller som «Prater til deg»
Ved utløst alarm og ved betjening gir denne beskjed om hva som skjer via 
en forhåndsdefinert talemelding. Den har et diskret og moderne design og 
kan programmeres for èn eller flere leiligheter. Avstilleren kan settes opp 
til å kunne koble ut røyk elementet i en multikriteriedetektor i en periode 
ved utløst alarm på grunn av matlagning etc. Drives av, og kobles rett på 
detektorsløyfen slik at ekstra kabling ikke er nødvendig.

Eksempler på funksjoner «Hush» kan programmeres til:

• Ett tastetrykk for å koble ut røykelementet i en detektor i tidsbegrenset 
periode ved eksempelvis matlaging, sveising etc. Er det da benyttet en 
multikriteriedetektor kan varmelementet fortsatt være aktivt. 30 sekunder 
før innkobling varsler enheten om at røykelementet blir koblet inn igjen 
ved hjelp av en talemelding.

• Ved pre-alarm (detektert røyk) varsler enheten med en talemelding 
og ved en uønsket hendelse kan man trykke på enheten som varsler 
om at røykelementet av detektoren er utkoblet for en tidsperiode og 
at man må ventilere området. Dette settes ofte til 2 minutter før den 
igjen kobler inn detektoren, som også varsles med en talemelding, og 
hendelsesforløpet starter på nytt. Dette kan gjøres inntil 3 ganger.

• Ved brannalarm varsler enheten om at brannalarmen er utløst og at 
området skal evakueres.

▶ Se demonstrasjonsvideo på vår YouTube kanal!

https://www.youtube.com/watch?v=iP3BD1idRfA
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Sokkel med summer, talevarsling og flash 
Varslingsorganet kommer i flere varianter som adresserbar eller konvensjonell 
som da styres helt av den adresserbare detektoren. På våre sentraler kan det 
benyttes inntil 40-50 summere på en detektorsløyfe ved «vanlige» lengder. 
Antall summere med flash beregnes etter lasttabellen.

Varslingsorganet driftes av sløyfen, men kan ved behov driftes av ekstern 
strømforsyning. Fås også i utførelse med norske og engelske talemeldinger. 
Som adresserbar enhet er det mulig å konfigurer forskjellige talemeldinger 
ut fra ulike hendelsesforløp.

NS EN 54-23 gjelder for adresserbar sokkelsummer

• Sirene med inntil 101 dB
• Justerbart lydtrykk
• Valgfrie alarmtoner
• Hvit lys gir større dekningsområde enn rødt
• NS EN 54-3, NS EN 54-23 og NS EN 54-23*
• IP 21
• Kan konfigureres til å kun benyttes som flash
• Enkel tilkobling av sløyfe, ikke retningsbestemt
• Utførelse i hvit eller sort

Brannalarm for landbruk 
Vi har lansert et helt eget konsept for denne type applikasjoner, for mer 
informasjon; se vår brosjyre for landbruksløsninger.

Nortek Security & Technology ønsker å bidra til et sikrere miljø for dyrene i 
norsk landbruk. Samtidig vil vi bidra til å gjøre systemene så brukervennlige 
og funksjonelle som mulig. Utstyret vi leverer skal være riktig for alle 
type bygg og omgivelser. Våre løsninger innen brannalarm for landbruk 
bygger på adresserbare detektorer, alarmgivere, utkoblingsenheter og 
adresseenheter som tilkobles samme brannsløyfe. Er det behov for egne 
klokke kurser for alarmgivere, så er det tilkoblingsmuligheter for dette i våre 
brannsentraler.

Nortek tilbyr fullstendige løsninger for landbruk  
innenfor brannvarsling:

• NS EN 54 sertifiserte, adresserbare systemer og FG godkjente produkter.
• Inn og utkoblingsenheter som kan styres fra telefon, kjøretøy eller  

direkte på enheten.
• Et utvalg av detektorer, kabler, alarmgivere og FG godkjente 

aspirasjonsdetektorer med tilbehør.
• Overvåket alarmsender som kan sende inntil 8 forskjellige  

egendefinerte alarmer fra gården.
• Mulighet for appstyring og skyløsning.

Generelt

I landbruket er det ofte utfordringer i innemiljøet i form av støv, korrosive 
gasser etc. korrekt installasjon av systemet og riktige løsninger er essensielt 
for å løse disse utfordringen på best mulig måte. Dette bidrar vi gjerne med 
å legge til rette for.

I disse driftsmiljøene benyttes ofte aspirasjonsdetektorer, varmedetektorer 
og varmedetekterende kabel. I andre områder med mindre utfordrende 
innemiljø benyttes punktdetektorer, som optiske eller multikriterie detektorer. 
Det er viktig at de som prosjekterer og installerer dette har rett kompetanse 
og erfaring, slik at de rette løsningene velges ut fra de forskjellige 
omgivelsene.
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Kamera med flammedetesjon
Nortek sin IP-kameraløsning til automatiske branndeteksjonssystemer er 
skreddersydd for områder der hvor røyk og varmedeteksjon ikke alene er 
tilstrekkelig eller optimalt. Typiske områder vil være overvåking av utvendig 
fasader på skoler, hoteller, verneverdige bygg, åpne gjenvinningsstasjoner, 
industri etc.

Optisk linse

Kameraet er utstyrt med to linser, 4mm optisk linse og 7mm termisk linse. 
I kombinasjon med bred synsvinkel vil kamera gjenkjenne og detektere 
åpen flamme over store områder. Kamera tilkobles brannvarslingsanleggets 
kamera-Interface. I det kameraet gjenkjenner en flamme, aktiveres en 
brannalarm på sentralen.

Termiske Linse

Med normal optikk vil flammen være helt usynlig, men ved hjelp 
av den termiske linsen, gjenkjenner kameraet flammen og varsler 
brannvarslingsanlegget om brann.

Integrasjon mot Previdia

I kombinasjon med Previdia brannvarsling er 
det også mulig å sammenkoble kamera og 
brannsentral via TCP/IP hvor videobilde fra 
kamera kan vises i displayet på brannsentralen. 
Benyttes switch med PoE vil kameraet 
spenningforsynes av switchen. Alternativt kan 
SmartLevel spenningsforsyning benyttes.

Integrasjon mot skyløsning

I tillegg til kameraintegrasjon i brannvarslingsanleggets 
paneler, vil man også kunne integrere kameraene i 
skyløsningen. Oppstår det en røykutvikling, vil man kunne 
bli varslet via appen med pushvarsel om brannalarm 
på telefonen. Med enkel navigering, vil man raskt kunne 
lokalisere hendelsen og få et overblikk av omfanget.

Objektsikring

Kamera kan også benyttes til temperaturovervåkning i f.eks. industrien. 
Med termiske kameraer fra Nortek kan du visuelt overvåke tilstanden til 
motorer eller andre objekter der temperatur er en kritisk faktor for sikker 
drift. Kameraet indikerer det varmeste punktet i overvåkingsbildet med rødt 
merke og målt temperatur. Kamera tilkobles automatikkens kamera-Interface. 
Overstiger temperaturen i motoren innstilt terskel, sendes et alarmsignal som 
stanser drift av motoren og varsler teknisk personell om høy temperatur. På 
den måten, vil man kunne bli varslet tidligere om potensielle farer som kan 
føre til branntilløp.
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Overvåkingsavstander
I diagrammene nedenfor illustreres de anbefalte dekningsavstandene til 
kamera for flammedeteksjon og temperatur overvåkning med termisk linse.

Produktoversikt kamera
Flammedetekterende kamera IP67 Poe

• Varmedetekterende kamera med flammedeteksjon.
• 7mm termisk linse
• 4mm optisk linse
• Spenningforsynes via 12VDC eller via PoE
• Videostrøm kan implementeres med Previdia 

brannsentraler
• Detekteres flamme opptil 35 meter
• Synsvinkel: 92.6°
• Effektiv distanse for identifikasjon av menneske: 

38 meter
• Mål: 205,5mm x 90,4mm x 90,1mm

Montasjeboks for kamarea IP66

• Vanntett koblingsboks med montasjebrett til 
kamera

• Sikrer en vanntett tilkobling av signal- og 
spenningtilførsel.

• Lakkert hvit aluminium
• Mal BxHxD: 134mm x 133,5mm x 56mm

Monteringsadapter til stolpe for kamera

• Benyttes sammen med montasjeboks ved 
montasje av kamera i stolpe

• Lakkert hvit aluminiumsplate med slangeklemmer
• Stolpediameter: fra 80mm–150mm
• Mål BxHxD: 125.6mm x 114mm x 20mm
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Slokking
Ved deteksjon av en brann kan Stat-X® generatoren aktiveres manuelt 
eller automatisk fra en egnet utløsningsenhet (brannalarmsentral). Når 
generatoren aktiveres produserer den en effektiv, ultrafin, Kalium-basert 
aerosol. Brannslukking oppnås hurtig gjennom aerosolens ultrafine partiklers 
interaksjon med flammenes frie radikaler, det vil si at den binder seg til 
oksygenet i flammeområdet. Oksygennivået blir dermed lavt og hindrer 
spredning og oppblussing av flammene noe som fører til at brannen "dør" ut.

I forhold til gass-systemer er Stat-X® aerosol generatorer svært 
kostnadseffektive med hensyn til installasjon og vedlikehold da 
de ikke krever trykktanker eller kostbart røropplegg, som andre 
brannslukkingssystemer krever. Volum- og vektbehov er minimale. På 
vektbasis er brannslukkingsmediet i Stat-X® aerosol ti ganger mer effektivt 
enn gassalternativene. Effektiviteten av Stat-X® generatorene er et resultat 
av det patenterte designet, sammensetningen av aerosolen og den ultrafine 
partikkelstørrelsen

Stat-X® aerosol generatorer er praktisk talt vedlikeholdsfrie og har en 
levetid på mer enn 10 år. Gjennomprøvd og sikker deteksjon basert på 
røyk, varme eller begge deler gir nødvendig trygghet for tidlig deteksjon av 
branntilløp. En alarm-/slukkesentral overvåker og styrer slukking og varsling. 
Utløsningen kan også være mekanisk ved en bestemt temperatur, tilnærmet 
likt et sprinkelhode og har da ingen ekstra installasjoner.

Oversikt over dekningsområder for Stat X
Vi prosjekterer og leverer aerosole slokkeløsninger etter NS EN 15276-2:2019, 
og benytter slokkemiddel med godkjenninger for en rekke bruksområder. Vi 
prosjekterer og dokumenterer løsninger ut fra bruksområde slik at eier skal 
være sikker på at de rette forutsetningene er lagt til grunn for løsningen. 

Oversikt over dekningsområder for Stat-X (beregnes for hvert enkelt prosjekt)
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Nødlys med selvtest
➡ Se vår produktatalog for full oversikt

Nødlys
Kombiarmaturen Combo

• Desentralisert nødlys med innebygd backup 
kilde LED lyskilde

• Markeringslys eller lede lys funksjon velges med 
en bryter i armaturen

• Kan monteres både i tak og på vegg
• Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift 

når denne forsvinner
• Lang levetid på lyskilde, IP40
• Benyttes LIFePO4 batterier med lang levetid og 

1 time back up tid
• Piktogram som enkelte snus i ønsket retning 

medfølger - ingen liming

Lavendel innfelt eller utenpåliggende ledelys, 
alt-i-èn pakke

• Èn armatur for «alt»
• Kan brukes som både nødlys, nattlys og 

normalbelysning
• Desentralisert nødlys med innebygd back up 

kilde og LED lyskilde
• En armatur som leveres med 4 linser som enkelt 

monteres på i forhold til om det skal være lang 
rekkevidde i korridorer, eller åpent område. 
2 linser for vanlige takhøyder og 2 for større 
takhøyder er inkludert

• En armatur for innfelling og utenpåliggende 
montasje da det følger med både hus for 
utenpåliggende montasje og klips for innfelling

• Armaturen kan benyttes til å gi 5 lux på slukke-, 
førsthjelpsposter og manuelle meldere

Aggregat for lyskastere og løse lyskastere

• Frittstående aggregat som leveres uten 
lyskastere, løsningen er meget godt egnet som 
antipanikk lys ved store takhøyder

• Armaturene monteres høyt og aggregatet med 
batteripakken på vanlige høyde for service og 
lang levetid på batteriene

• Meget godt egnet for lager, idrettshaller etc.
• Leveres med selvtest med en potensialfri kontakt 

som man kan koble til SD anlegg, trådløse 
nødlyssystemer etc.

• Leveres uten batteri og benytter 1 stk. 12V/12 Ah 
batterier for inntil 6 eksterne lyskastere. Totalt gir 
dette 12 armaturer på aggregatet. Lyskasterne 
er på 15W og kan drives på 12 til 24V

Lyskaster «Mikke Mus» med alt-i-ett, Kyndel

• Frittstående alt-i-ett enhet med LED lyskilder og 
batteri inkludert i èn boks

• Leveres med selvtest
• Godt egnet der man har behov for å lyse opp 

et større område med èn enhet
• Monteres gjerne på 4 meter eller høyere for å 

få maksimal lysfordeling og unngå blending

Nødlys håndlampe HL300

• Håndholdt nødlys med både LED og 
halogenpære

• Ved nettutfall kan den settes opp til å tenne 
eller blinke for å varsle

• Leveres med nettadapter, adapter for ladning i 
bil og gult lysfilter

• Justerbart hode for optimal innstilling av nød 
eller arbeids lys

• Braketten kan monteres rett på vegg, selve 
lampen har IP 43

• Batterilevetid med halogen er 2,5 timer og 
med LED 14 timer før den settes i holderen for 
ladning. Det gjør den til et godt arbeids/nødlys

https://www.nortek.st/nedlastninger/
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Smooth unik og diskrè kombiarmatur

• Kan være både ledelys, nattlys og utelys
• Desentralisert nødlys med innebygd backup 

kilde og LED lyskilde
• Unikt design som gjør at den kan monteres 

tilnærmet over alt
• Monteres på vegg utendørs, hele utedelen i et 

stykke IP 67
• Leveres som sentralisert adresserbar eller 

selvtest, med og uten trådløs kommunikasjon, 
led, og enten med batteri eller med 
kondensator med 10 års garanti på lys og 
backup kilde

• Forventet levetid på backup kilden er mer enn 15 år

ESC 90 markeringslys IP 44

• Desentralisert nødlys med innebygd backup 
kilde og LED lyskilde

• Kan monteres i tak og på vegg, samme enhet 
uten ekstra utstyr

• Kan være en eller tosidig, velges når man setter 
inn piktogrammet

• Benyttes kondensator er det 10 års garanti 
på lys og backup kilde og forventet levetid 
på backup kilden er mer enn 15 år i 
temperaturområdet -30 til +30 grader

• Kondensator 1 time + og batteri 3 timer backup
• Piktogramsettet PB 401 inneholder 2 pil ned, 1 

venstre og 1 høyre og PB 402 inneholder 2 pil 
opp, 1 venstre og 1 høyre

• Den finnes i en rekke utgaver også i 24V AC DC

Kombiarmaturene Astra 20 og Astra 30 med IP 65

• S 20 er en meget kompakt armatur som har 
beskjedent mål og passer inn mange steder,  
en armatur til alt 

• Den kan fint benyttes som en interiør armatur 
siden den er så diskrè

• Leseavstand når den benyttes som 
Markeringslys er 20 meter S 30 er noe større og 

kraftigere som ledelys og har en leseavstand som 
markeringslys på 30 meter

• Begge har selvtest, led og den nye 
batteriteknologien LiFePO4 som med en levetid 
på 5-7 år ved 20 graders omgivelsestemperatur

Mistel markeringslys og 40 meters leseavstand

• Desentralisert nødlys med innebygd backup 
kilde og LED lyskilde

• Kan monteres i tak, ut fra vegg (flagg) og på 
vegg, samme enhet uten ekstra utstyr

• Kan være en eller tosidig, velges når man setter 
inn piktogrammene

• Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift 
når denne forsvinner

• Lang levetid på lyskilde
• 50 eller 80 meters avstand mellom 2 stk. når 

man ser 2 lys
• Leveres med piktogram pakke i esken

Mynta Kombinasjonsarmatur IP 67

• Desentralisert nødlys med innebygd backup 
kilde og LED lyskilde

• Kan monteres på vegg
• Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift 

når denne forsvinner
• Lang levetid på lyskilde, 1 times backup kilde
• 25 meters leseavstand og 50 meter mellom 2 

når man ser begge
• Levres med varme element og innebygd 

termostat som standard
• Leveres med piktogram i esken
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Astra G Markeringslys

• Dobbeltsidig markerings med 25 meters 
leseravstand som benytter vedlikeholdsfri LED-
teknologi.

• LiFePO4 batteri med forventet levetid på 5-7 år 
ved en omgivelsestemperatur på 20°C.

• Leveres med piktogrammer 1 pil opp, 1 pil 
høyre og 1 pil venstre. Kan benyttes både som 
1-sidig og 2-sidig markering.

• P20

Markeringslys for førstehjelps/brannposter, 
hjertestartere

Vårt nye markeringslys for bruk ved 
førstehjelpsposter, brannposter, hjertestartere 
o.l. Den leveres med lys for å indikere hvor de er 
plassert og med ledlys nedover som gir 5 lux til å 
belyse slokkeposter, manuelle meldere etc. som 
beskrevet i NS EN 1838

• Sentralisert med og uten overvåkning
• Desentralisert med kondensator og selvtest
• Desentralisert med kondensator selvtest og 

trådløs kommunikasjon med selvtest og trådløs 
kommunikasjon

24V sentraler for mindre anlegg, tilfluktsrom etc.

• Leveres med mulighet for tilkobling av 2 stk 
12V batterier

• Leveres uten batterikasse som monteres separat
• Ende brytere for slusesignal for lukk døren kan 

også leveres
• Lede lys for bruk som nødlys i rommet kan 

leveres i flere utgaver
• Armatur med piktogram lukk døren og integrert 

summer kan leveres
• Sett med vibrasjonsdempere

Eksempler på tilbehør  
til nødlys
Mekaniske beskyttelser og braketter

• Gitter TW77508B, mål: X 220, Y 120, Z 305 og  
A 240 mm

• Gitter TW77507B, mål: X 320, Y 165, Z 305 og  
A 340 mm

• Gitter TW77510B, mål: X 420, Y 165, Z 505 og  
A 440 mm

Mekaniske beskyttelser og braketter

• Kraftige beskyttelsesgitter for nødlys ESC 90 og 
annet materiell

• Produsert i hvitlakkert 2 mm stål
• Dimensjoner: H 190, B xxx, D 70 mm

Mekaniske beskyttelser og braketter

• Kraftige beskyttelsesgitter for nødlys Line og 
Zone spot ESC 90 og annet materiell hvor 
målene passer

• Produsert i hvitlakkert 2 mm stål
• Dimensjoner: H 285, B 215, D 65 mm
• Dimensjoner: H 425, B 300, D 68 mm

Mekaniske beskyttelser og braketter

• Brakett ut fra vegg for Zone og Line spot og 
annet utstyr som kan benytte dette målet

• Braketten har spesialhull for Line og Zone spot, 
men er laget med en del andre generelle hull 
for skruer og nipler for at den også skal kunne 
benyttes opp mot annet utstyr
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Beskyttelsesgitter for vegg og tak universalt

• Kraftig beskyttelsesgitter for nødlys COMBO, 
passer  også en rekke andre nødlys på 
markedet

• Produsert i metall, hvitlakkert, 2 mm stål
• Dimensjoner: H 154, B 375, D 82 mm

Beskyttelsesgitter for vegg og tak

• Kraftige beskyttelsesgitter for Sirene/Flash
• Produsert i metall, hvitlakkert, 2 mm stål
• Dimensjoner: H 150, B 150, D 70 mm

Beskyttelsesgitter for detektorer

• Kraftige beskyttelsesgitter for detektorer og 
alarmorganer

• Produsert i metall, hvitlakkert
• Dimensjoner: H 135mm , B 159 mm (bunn),  

B 105 mm (topp)

Skilt
Markeringsskilt

• Markeringsskilt som dekker kravene i vTEK
• De leveres som standard i etterlysende utgave 

slik at de kan benyttes i alle tilfeller
• Skiltet har 12,5 meters leseavstand

Plogskilt symbol håndslokker

• Plogskilt for håndslokkere
• De leveres som standard i etterlysende utgave 

slik at de kan benyttes i alle tilfeller

Plogskilt brannslange

• Plogskilt for brannslange
• De leveres som standard i etterlysende utgave 

slik at de kan benyttes i alle tilfeller

Plogskilt manuell melder

• Plogskilt for manuelle meldere for brannalarm
• De leveres som standard i etterlysende utgave 

slik at de kan benyttes i alle tilfeller.

Piktogram for ESC 90 nødlys

• Piktogramsett for ESC 90 markeringslys som gir 
24 meters leseavstand

• Benyttes sammen med ESC 90 armaturen slik at 
den kan settes på vegg, tak eller som flagg  
(ut fra vegg med en ekstra brakett)

• Skiltet legges bare på plass som andre 
piktogram for ESC 90, ingen liming slik at det 
blir pent resultat hver gang. Gjennomlyst, ikke 
etterlysende

For andre skilt, ledelinjer etc. ta gjerne kontakt med 
oss for løsninger.
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Eksempler på andre produkter
Vibrator med lyd og lys

• Vibratoren er en unik enhet som effektivt varsler 
hørselshemmede om aktivert brannalarm.

• Varsling gis både med putevibrator og 
innebygget blinklampe.

• Vibratoren gir en stor fleksibilitet til brukere og 
overnattingssteder ved at den er helt mobil.

• Vibratoren vil kunne varsle effektivt ved å basere 
seg på lydnivå, men kan «lære» seg det unike 
lydsignalet fra det lokale brannalarmsystemet

• Enheten har også klokke med alarm/ 
vekkefunksjon som gir den flere bruksområder.

Rele RC 230 for 230V styringer 
-kan benyttes mot flere systemer

• Releet styres fra en potensial fri utgang fra en 
adresse enhet (O), eksempelvis EM411 R.

• Den tilkobles 230V og relekontakten kan belastes 
med 230V og 8A

Plast bokser for strømforsyninger, i/o enheter 
etc. IP 66

• Koblingsboks for i/o, strømforsyninger o.l. 
• Boksen er IP 66 som gjør at de kan brukes  

i alle miljøer
• Alle boksene leveres med merke for brannalarm, 

dette gjør det enkelt å se hva slags utstyr det er 
når det er installert 

Dokumentholder vegg A4 og A3

• Dokumentholder i solid utførelse i metall for 
montering på vegg ved brannsentral A4 og A3

• Kan benyttes for alle typer systemer som ønsker 
en robust dokumentholder

Dokumentskap for brannalarm

• Skap for brann dokumentasjon og tegninger, det 
er plass til inntil A3 tegninger i skapet

• Åpnes med nøkkel, øverste delen av fronten 
kommer da ned og kan benyttes som hylle

Innfellings ramme for Previdia Compact

• Innfellings kit som benyttes for å felle inn 
SmartLine, Smartlight og Previdia Compact 
sentralene med lite skap

• Ved å benytte dette felles skapet for sentralen 
inn i veggen fronten erstattes med denne 
rammen

Mekanisk beskyttelse for manuelle meldere

• Kraftig mekanisk bøyle som kan monteres over 
de aller fleste manuelle melderne i idrettshaller, 
lager etc. det benyttes 2 bøyler for hver MM

• Muliggjør enkel betjening av melderne samtidig 
som de forhindrer at baller etc. treffer melderen 
og aktiverer dem uforutsett

• Kan benyttes på både innfelte og 
utenpåliggende manuelle meldere

• Bøylene har målene:  

 •Innvendig dybde/høyde 70 mm 
 •Bredde innvendig 100 mm  
 •Bredde på bøylen 30 mm 

 •Feste ”ører” 20 mm
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Manuell melder sabotasje deksel i flere varianter

• Dette dekselet må åpnes for at alarmen skal 
kunne aktiveres, når dekselet åpnes

• avgis det en lokal alarm som drives fra et batteri 
som er inkludert i enheten

• Dekslet øker melderens tetthet/IP grad
• Monteres over allerede monterte meldere. 

Manuell melder er ikke inkludert
• Leveres med rødt og grønt skilt i samme enhet, 

universeal for brannalarm og adgangskontroll.
• Dersom avstlillings nøkkel føres inn i bunn, tas 

det ut en liten del av dekselet

Nøkkelsafer runde og firkantet

• Nøkkelsafe for innfelling, best egnet i de aller 
fleste tilfeller hvor safen skal felles inn i vegg og 
ikke kjerneborres

• Dimensjoner B 220 mm, H 155 mm og D 80 mm
• Nøkkelen er Kromer Convar som "programmeres" 

av brannvesenet

Montasjeplater og himlingsadapter

• Himlingsadapter for bruk over himling for alt 
mulig av utstyr, kan også være mothold mot utstyr 
som ikke er tungt. Både mulighet for strip og for 
16 mm korrigerte rør med strekkavlastning

• Himlingsplate av stiv plast som passer akkurat 
i systemhimlinger med metall forsterk kanter, 
så slipper man å lete etter alt mulig på 
byggeplassen. Kan benyttes for alle typer 
installasjoner

Løsninger for universell utforming på HCWC
Som byggeier har man et ansvar dersom noe skulle skje. Da er det 
betryggende å vite at man har gjort det man kan for at de som har behov 
for hjelp får det når de trenger det, fordi de har hatt muligheten til å varsle.

Nortek Security & Technology leverer en ferdig pakkeløsning som inneholder 
alt man trenger for enkel montering av dette. Alt kan gjøres av lokale 
installatører, både montasje og installasjon. Systemet kan også kobles opp 
mot mobiltelefon, driftssystemer, resepsjoner etc. 

Systemet har alarmknapper i vanlig høyde, mellomhøyde og mulighet for 
å kunne varsle selv om man har falt på gulvet. Avstillingen gjøres enkelt av 
den som bistår når situasjonen er avklart. 

Innhold:

• Komplett pakke med mulighet for varsling i flere høyder.
• Avstillingsknapp inne i rommet som må betjenes av de som assisterer, 

dette sikrer at alarmer ikke blir avstilt ved en feil.
• Komplett enhet med trafo, summer og potensialfri kontakt for integrasjon 

mot eksempelvis SD-anlegget.
• Varslingsorgan med summer og rødt lys som monteres utenfor rommet.
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Bruk rett kabel - Unngå unødvendige feil!

Det er viktig å benytte rett type kabel i forhold til installasjonen som skal 
utføres. Er det brannalarmsløyfer eller kommunikasjon mellom sentraler og 
paneler, bør leverandørenes anbefalinger benyttes. Dette kan forebygge 
feil og unødvendige utfordringer. Vi ser dessverre at våre anbefalinger ikke 
alltid følges, spesielt på brannsløyfer. En brannsløyfe i adresserbar utgave 
er en kommunikasjonssløyfe. Det er dermed ikke forskjell på brannsløyfer og 
annen datakommunikasjon. Ved bruk av rett type kabel vil man unngå feil 
på kommunikasjon og sikre et mer stabilt anlegg.

Kabler som ikke er tvistet/revolverte kan forårsake at detektorsløyen 
plukker opp EMC støy fra byggets øvrige installasjoner, dette kan påvirke 
kommunikasjonen. Bruk derfor de kablene som er anbefalt eller tilsvarende.

OBS! Det er i dag et krav til revolvert kabel på sløyfene både for brannalarm NS 3960 
og talevarsling NS 3961.

Ofte benyttes kabel uten jord, da slipper man unødvendige utfordringer med 
jordingen. Der det er støyrike områder bør kabel med jord benyttes. Det er 
meget viktig at jordlederne sammenkobles hele veien og ikke klippes (OBS: 
ikke tilkoble jordleder i returkabel til sentral). Klippes jordingen i noen av 
punktene vil det bli små antenner som kan fange opp EMC støy og lage 
utfordringer for kommunikasjonen på detektorsløyfene. Husk at dersom 
kabelen har jordleder bør denne isoleres slik at slik at den ikke kommer 
i kontakt med andre komponenter. Dette vil kunne forebygge jordfeil på 
anlegget.

Ved montering i områder med mye støy, ta kontakt før prosjektet 
påbegynnes så kan vi sammen finne gode løsninger for å holde anlegget 
stabilt. Da vil det være viktig at informasjonen om hva som befinner seg i 
rommet og av støypåvirkning blir gitt til oss. Typiske områder vi ser at kan 
være mye støy, er industri, trafo områder, høyspent etc. Vi selger kabel laget 
spesielt for sløyfer og kommunikasjon. Benyttes andre kabler er det viktig at 
de har tilsvarende egenskaper for å forebygge unødvendige hendelser og 
tidsforbruk. 

Vi har lagerført kabler basert på mange års erfaring fra forskjellige typer 
brannalarmanlegg, miljøer og produsenter. Ved anlegg med eksisterende 
kabling kan den ofte benyttes om igjen, men vi anbefaler at dere da 
tar forbehold om eventuelt støy og varsler eier av objektet om dette før 
installasjonen påbegynnes.

Kabel
RS 485 kommunikasjonskabel LB 2x2x0,22 mm²

• Kabel mellom betjeningspaneler og sentraler på 
SmartLoop og Previdia systemene

• Husk at det alltid er redundant nettverk mellom 
sentraler slik at det må legges tur retur

• Maks lengde mellom 2 sentraler er 1 500 meter
• Leveres i ønsket lengde til nærmeste 10 meter 

opp til 100 meter, tillegg om kabel ønskes på 
egen kabeltrommel (for lengre lengder ta kontakt)

Nortek for brannsløyfer, funksjonssikker Hvit 2x1 mm²

• 2 leder revolvert uten jord
• Benyttes til detektorsløyfene, revolvert for å 

unngå innstrålt støy
• Merket som sikkerhetskabel
• Funksjon sikker og halogenfri
• Leveres på ca. 500 meters tromler

Nortek for brannsløyfer, funksjonssikker Rød 2x1 
mm²

• 2 leder revolvert uten jord
• Benyttes til detektorsløyfene, revolvert for å 

unngå innstrålt støy
• I rød utgave da mange ønsker å ha 

brannalarmkabelen rød for å lette  
installasjonen på anlegget

• Merket som sikkerhetskabel
• Funksjon sikker og halogenfri
• Leveres på ca. 500 meters tromler
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Nortek for brannsløyfer, funksjonssikker Hvit 2x1 mm²

• 2 leder revolvert med jord, i hvit utgave
• Jord forbindes i utgående ende og hele veien 

rundt, tilkobles ikke i inngående ende for å 
unngå ringjord, benyttes i områder med EMC 
støy og til talevarsling

• Benyttes på detektorsløyfene, revolvert for å 
unngå innstrålt støy

• Kabelen er merket som sikkerhetskabel
• Leveres på ca. 500 meters tromler

For IC-Controller 1x2x1,5 mm²

• 2 leder revolvert
• Skjermer revolvert kabel med jord
• Benyttes til kommunikasjon og som 

strømtilførselen for IC-kontrollere
• Bussen går fra nødlys sentralen til første IC og 

deretter fra IC til IC ikke stjernenett. (Se eget 
skriv for utførelser og lengde av IC-bussen)

• Leveres kappet på ønsker mål

Prefix for brannsløyfer rød i korrigert rør 2x1 mm²

• 2 leder revolvert uten jord
• Benyttes til detektorsløyfene, revolvert for å 

unngå innstrålt støy
• Den leveres i rødt rør da mange ønsker å ha 

brannalarmkabelen rød for å lette installasjonen 
på anlegget

• Kabelen er merket som sikkerhetskabel
• Leveres på ca. 250 meters tromler

Referanseprosjekter
Her er noen av prosjektene vi har tatt del i, om du ønsker å se mer av det vi 
holder på med se gjerne på nettsiden vår under prosjekter/referanse.

Sola Arena

Landets første inn vendørsvelodrom ble offisielt åpnet 31. september 2021. 
Velodromen er bygget etter internasjonal standard, med 250 meters bane 
og plass til om lag 2500 tilskuere, og blir med dette et enormt løft for 
sykkelsport i Norge. Men dette er ikke bare en velodrom. I senter av bygget 
blir det også areal for ballsport og turn. Velodromen vil med dette bli en 
arena hvor folk møtes på tvers av idretter. En arena for alle.

Her har vi i sammen med Teknisk Buereau i Stavanger levert 
brannvarslingsanlegg, trådløst nødlysanlegg og talevarsling.
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Parallell

Parallell ligger på Løren, få 
minutters gange fra det kollektive
knutepunktet Økern. Områdene 
en del av den nye og spennende 
bydelen Hovinbyen der by, jobb og 
familieliv kombineres på sømløst 
vis. Her kan du jobbe, handle, bo, 
gå på restaurant og på kino. 

Lett tilgjengelig kollektivtransport, 
sykkelstier og gangveier gjør det 
enkelt å ta seg rundt. Bygget har 
også enkel adkomst og er meget 
godt synlig fra Ring3/E6 og Østre 
Aker vei.

Ensjø Torg

Felt S1 var det første feltet på Ensjø 
Torg, og sto ferdig i desember 
2019. Det starter med et 17 
etasjers boligtårn i øst, og fortsetter 
med en lengre boligblokk med 
næringsarealer på gateplan langs 
Ensjøveien. Trinnet ender ved en 
torgdannelse med et vannspeil i 
nordvest – selve torget på Ensjø.

Vi samarbeidet med Lefdal 
Installasjon og leverte 
brannalarmanlegg og nødlys.

Skåresletta

På Skårersletta i Lørenskog har Kruse Smith Entreprenør AS bygget et nytt 
og stort boligkompleks bestående av fem blokker med til sammen 234 
leiligheter.

Prosjektet, der Solon Eiendom AS er byggherre, inneholder også noen 
næringslokaler som vender mot Skårersletta. Blokkene har mellom seks 
og syv etasjer med leiligheter fra 36 til 115 kvadratmeter. Kruse Smith 
Entreprenør AS startet byggearbeidet i desember 2017, og prosjektet ble 
overlevert byggherren i juni 2020.

Her samarbeidet vi med O. Stabell og vi leverte brannalarmanlegg og 
nødlys
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