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Ændring af Anneks A Alarmtransmission er ændret per 19. maj 2020 

Følgende afsnit udgår:  

Alarmtransmission til vagtcentral 

Transmissions type 1, Transmissions type 2, Transmissions type 3, og 

erstattes af følgende nye afsnit:  

Alarmtransmission til redningsberedskabet Udstyr for alarmtransmission af alarm- og fejlsignaler mellem 

brandsikringsanlæg og redningsberedskabernes vagtcentraler, skal udføres med udstyr certificeret i 

henhold til DS/EN 54-21.  

Alarmtransmission skal være i henhold til DS/EN54-21, Anneks A og i overensstemmelse med 

redningsberedskabets tilslutningsbetingelser.   

DS/EN 54-21 anneks A, beskriver kravene til monitorering af systemet, maksimal transmissionstid og 

maksimal rapporttid ved manglende fremkommelighed i transmissionssystemet.  

Transmissionsudstyret skal udføres, så der altid kan ske alarmering af redningsberedskabet via en dedikeret 

linje eller redundante typer forbindelser, hvoraf trådløs forbindelse kun må udgøre én af forbindelserne.    

Dedikeret linje En dedikeret linje udføres med en transmissionsforbindelse, hvor der ved svigt i 

forbindelsen, ikke er back up på alarmforbindelse til redningsberedskabet.   

Ved en dedikeret linje skal alarmtransmissionen udføres over en alene til dette formål fast opkoblet 

transmissionsforbindelse.  

Alt udstyr på anlægsadressen, der indgår i alarmtransmissionen skal strøm- og nødstrømforsynes via en 

strømforsyning, som opfylder DS/EN 54-4 Brandalarmsystemer - Del 4: Strømforsyning.  

Opkobling via en fast opkoblet transmissionsforbindelse til et alarmnet, er et eksempel på en dedikeret 

forbindelse.  

Redundant forbindelse  

Ved en redundant forbindelse kan alarmtransmissionen udføres over en fast opkoblet ledningsforbindelse, 

der også kan anvendes til andre formål. Dette kan fx være en ADSL-forbindelse.  

Ved en redundant forbindelse skal der udover den fast opkoblede forbindelse, etableres forbindelse over 

mobilt bredbånd, så der ved svigt i den ene forbindelse, fortsat er alarmtransmission via den anden 

forbindelse. 

Den dobbelte forbindelse skal sikre, at manglende fremkommelighed ved overbelastning af nettet eller 

afbrydelser i forbindelse med vedligeholdelse m.m., ikke medfører nedbrud af alarmforbindelsen til 

vagtcentralen.  

 Sendeudstyr og routere på anlægsadressen der indgår i systemleverandørens alarmtransmission, skal 

strøm- og nødstrømforsynes i overensstemmelse med DS/EN 54-4 Brandalarmsystemer - Del 4: 



Strømforsyning, mens der ikke stilles krav til nødstrømsforsyning af øvrige routere og lignende på 

anlægsadressen.   

De to forbindelser skal være uafhængige af hinanden, således at en fejl på anlægsadressen ikke kan 

medføre at begge forbindelser rammes af funktionssvigt. 


