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Hvernig er staðan ?
Heimili

Heimilis reykskynjarar eru algengir.
Handslökkvitæki eru algeng.g g
Brunaslöngur nær óþekktar.
Ástand þessa búnaðar er misjafnt, þ j ,
sumstaðar í góðu lagi annars staðar 
ekki.
Viðhald mjög breytilegt eftir 
landshlutum / sveitarfélögum



Hvernig er staðan ?Hvernig er staðan ?
Gripahús / vélageymslur

Almennt enginn brunaviðvörunarbúnaður.
Handslökkvitæki eru ekki algeng.g g
Brunaslöngur nær óþekktar, en víða eru 
vatnsslöngur sem eru þá heldur grannar til 
að koma að gangi gegn eldi.
Ástand þessa búnaðar er misjafnt, 
sumstaðar í góðu lagi annars staðar ekki.
Viðhald mjög breytilegt eftir landshlutum / 

it félösveitarfélögum



H i á b t á t dið ?Hvernig má bæta ástandið ?
Heimili

Setja upp brunaviðvörunarkerfi .j
Þráðlaus öryggiskerfi gætu hentað vel, 
þau eru einföld í uppsetningu og 
umgengniumgengni.
Æskilegt að setja upp létta brunaslöngu.
Tryggja þarf að þessi búnaður fáiTryggja þarf að þessi búnaður fái 
reglubundið eftirlit og viðhald.



Hvernig má bæta ástandið ?Hvernig má bæta ástandið ?
Gripahúsp

Setja upp brunaviðvörunarkerfi sem j
henta aðstæðum.
Reyksogskerfi eru talin henta vel til 
þessara notaþessara nota.
Setja upp alvöru ¾” brunaslönguhjól og 
slökkvitæki sem hentar aðstæðum.slökkvitæki sem hentar aðstæðum.
Tryggja þarf að þessi búnaður fái 
reglubundið eftirlit og viðhald.



Hvernig má bæta ástandið ?Hvernig má bæta ástandið ?
Vélageymslur og aðrar byggingar.g y g ygg g

Setja upp brunaviðvörunarkerfi sem j
henta aðstæðum.
Hefðbundin brunaviðvörunarkerfi ættu í 
flestum tilfellum að geta gengiðflestum tilfellum að geta gengið.
Setja upp alvöru ¾” brunaslönguhjól og 
slökkvitæki sem hentar aðstæðum.slökkvitæki sem hentar aðstæðum.
Tryggja þarf að þessi búnaður fái 
reglubundið eftirlit og viðhald.



Hvað gera norðmenn?
Rannsóknir í Noregi hafa sýnt að :

Að reyksogskerfi séu nánast það eina sem geti       
gengið vandræðalítið við þær erfiðu aðstæður 
sem eru til staðar í gripahúsum.
Hefðbundin brunaviðvörunarkerfi séu sett í aðrar
byggingar þ.m.t. íbúðarhús.
T j þ i k fi j þ áðl tTengja þessi kerfi gjarnan saman þráðlaust.
Kerfin síðan hringja út viðvörun í GSM síma
bóndans og / eða fleiri aðilabóndans og / eða fleiri aðila.



Er reyksogskerfi valkostur ?
Þegar skynja á brunalofttegundir í gripahúsum er 
verið að fást við erfiðar aðstæður sem ekki henta 
hefðbundnum brunaviðvörunarkerfumhefðbundnum brunaviðvörunarkerfum.
Reyksogskerfi hins vegar virðast ráða ágætlega 
við þessar aðstæður, vegna þess að þau eru þ , g þ þ
mjög sveigjanleg og geta lært á aðstæður.
Svarið við spurningunni er því m.v. reynslu

ð t k il jánorðmanna, tæknilega já.
Það sem er neikvætt hins vegar er verðið, því
reyksogskerfi eru mun dýrari en hefðbundin kerfireyksogskerfi eru mun dýrari en hefðbundin kerfi.



R k k fiReyksogskerfi...
Fyrst er kerfið hannað eftir teikningum• Fyrst er kerfið hannað, eftir teikningum
frá húseiganda.

• Stjórnstöðin er sett upp á hentugum
t ðstað.

• Lagðar eru sýnatökulagnir frá henni,
algengt 2 x 50 m

• Boruð eru göt af útreiknaðri stærð og á
útreiknum stöðum / millibili.

• Lagnir koma frá kaldara svæði til heitarag
svæðis.

• Yfirleitt eru settar rakagildrur á lögnina
næst stjórnstöð.næst stjórnstöð.



Dæmi..



Nautastöð Bændasamtaka Íslands



Hönnun..



Hönnun..



Hönnun..

• Nauðsynlegt að fá 
i óð t ik ieins góðar teikningar 

og kostur er.
• Einnig er gott að fá g g

ljósmyndir.



Hvað er í boði ?
Eitt þ i f i t kj h f þ ó ð óð l i á þ í• Eitt þeirra fyrirtækja sem hafa þróað góðar lausnir á þessu í 
Noregi er:

• Sem hefur framleitt þessi kerfi frá 1998Sem hefur framleitt þessi kerfi frá 1998 
• Eftir að hafa skoðað ýmsa valkosti ákvað Búnaðarsamband 

Vesturlands að ganga til samstarfs við Drengen A/S
• Sett voru upp kerfi til reynslu m a á Glitstöðum í Norðurárdal• Sett voru upp kerfi til reynslu m.a. á Glitstöðum í Norðurárdal
• Fljótlega eftir það var ákveðið að Öryggismiðstöðin tæki að 

sér hönnun, sölu og viðhald þessara kerfa ásamt 
t f ðil ísamstarfsaðilum sínum.



Stjórnstöðin W2001 Int.
• 4 rása stöð.
• 2 rásir fyrir reyksogskerfi.

2 á i f i h fðb d• 2 rásir fyrir hefðbundnar 
skynjararásir.

• Innbyggður spennugjafi ygg p gj
og rafgeymar.

• Skápur einangraður og 
upphitaðurupphitaður

• Yfirspennuvörn
• Leiðbeiningar á íslenskug



Hvernig vinna reyksogskerfi í gripahúsi ?

Kerfið dregur stanslaust loftsýni um 
einfalt rörakerfi til skynjarans.einfalt rörakerfi til skynjarans.
Á röralögnina eru settar rakagildrur.
Þegar loftsýnið kemur inn í stöðina 
fer það um hitara sem velgir sýnið, 
fyrir skynjun.
Loftsýnið fer um síu sem fjarlægir ý j g
óhreynindi úr sýninu.
Hreint loftsýnið fer síðan inn í 
skynjara. y j



Bilanavöktun
Loftflæði íkerfinu er vaktað með flæðivaka.
Ef loftflæðið fer niður fyrir sett gildi í ákveðin 
tíma þá kemur viðvörun þar um ítíma þá kemur viðvörun þar um í 
stjórnstöðina.
Hægt er að breyta þeim tíma sem frávik varir Drengen 

Stjórnstöð W2001 Int.

áður en viðvörun kemur.
Þessi vöktun gefur einnig merki um ef 
hreinsa þarf síur.hreinsa þarf síur.
Aðrir hlutar stjórnstöðvar eru vaktaðir á 
hefðbundinn hátt, eins og í venjulegum 
b ið ö k fbrunaviðvörunarkerfum.



Reglur...
• Stuðst er við reglur 

sem útgefnar eru af 
FG í NoregiFG í Noregi.

• FG er viðurkenningar-
nefnd norskunefnd norsku 
tryggingarfélaganna.

• Sérstakar reglur eru Sé s a a eg u e u
fyrir landbúnað.

• Einnig er stuðst við g
EN-54 staðal.



Lagnir, vatnsgildrur..
• Nauðsynlegt er að 

lagnir séu lagðar g g
eins og gert er ráð 
fyrir á teikningum.
F ti k i á• Festingar komi á 
1,5 til 2,0 metra bili

• Vatnsgildrur komaVatnsgildrur koma 
næst stjórnstöð.

Vatnsgildra



Hvernig má tryggja rekstaröryggi ?
Þó stjórnstöðvarskápurinn frá Drengen a.s. sé 
einagraður og upphitaður er betra að staðsetning 
stjórnbúnaðar og skynjara sé valinn m t tstjórnbúnaðar og skynjara sé valinn m.t.t. 
umhverfis þ.e. helst ekki í blautum rýmum eða þar 
sem mikill raki er.
Grundvallaratriði hvað varðar rekstraröryggi 
brunaviðvörunarkerfa af öllum gerðum og 
stærðum er reglubundið eftirlit fagmanna semstærðum er reglubundið eftirlit fagmanna, sem 
hafa fengið sérstaka þjálfun og eru vottaðir af 
Brunamálastofnun.



Samtengingar kerfa.
Ýmsar leiðir eru til boðskipta, milli kerfa.  
Þráðlaus tenging milli kerfa er möguleg, 
en nokkuð dýr og þeim mun dýrari sem 
fjarlægðir eru meiri.
ÓÓdýrari kostur er líklega að hvert kerfi 
hringi sjálfstætt út með GSM búnaði.
L i á illi hú t lj t l k tLagnir á milli húsa teljast varla kostur, 
nema í undantekningartilfellum.



Takk fyrir.


