
Vestsjællands Brandvæsen, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg 
Tlf.: 44 22 71 12-  www.vsbv.dk - vsbv@vsbv.dk 

Alarmforholdsordre for alarmovervågning Brandalarm 

Anlægsoplysninger, installation 

Navn IP/GPRS 
Adresse Alarmnet-id 
Postnr. 
By Hovedtlf. 

Dækningszoner 

Zone 1 Brand (ABA) Zone 5 
Zone 2 Zone 6 
Zone 3 Zone 7 
Zone 4 Zone 8 Fejl 

Kontaktpersoner i tilfælde af alarm - her angives minimun 3 kontaktpersoner

Kontakt 
Tlf. arbejde
Tlf. privat 

Direkte kontakt 

Kontakt 1 Tlf. arbejde 
Direkte kontakt Tlf. privat 

E-mail
Kontakt 2 Tlf. arbejde 
Direkte kontakt Tlf. privat 

E-mail
Kontakt 3 Tlf. arbejde 
Direkte kontakt Tlf. privat 

E-mail
Kontakt 4 Tlf. arbejde 
Direkte kontakt Tlf. privat 

E-mail

Brandmyndighedens påtegning og godkendelse (udfyldes af Vestsjællands Brandvæsen) 

Lovpligtighed  Krævet  Frivilligt Sagsnr.: 
Udrykningssammensætning  Type A     

1+5
 Type B
1+3

Udrykningsområde 
Evt. særlig bemærkning 

  Her noteres kontaktpersonens navn  
  Her noteres det arbejds tlf./mobilnr. personen typisk træffes på i arbejdstiden  
  Her noteres det tlf./mobilnr. personen typisk træffes på udenfor arbejdstid 

  Der tilbydes automatisk afsendelse af sms/e-mail, ved brand og fejl på anlægget.

  Vedr. brand: man kan efter ca. 30 minutter ringe til vores vagtcentral og forhøre sig om årsagen til alarmen.

  Vedr. fejl: hvis der vælges at få automatisk besked ved fejl, vil man ikke blive ringet op af vores vagtcentral for
  orientering om fejlen. (Man vil dog blive kontaktet, hvis fejlen ikke bliver resat inden for rimelig tid.)
  Bemærk: fremsendte sms´er kan ikke besvares, E-mail´s kan besvares, hvis man ønsker en dialog med vagtcentalen.    

Info om brandalarm på sms 
Info om fejlalarmer på sms 

Info om brandalarm på sms 
Info om fejlalarmer på sms 

Info om brandalarm på sms 
Info om fejlalarmer på sms 

  mail  
  mail 

  mail  
  mail 

  mail  
  mail 

Info om brandalarm på sms
Info om fejlalarmer på sms 

  mail  
  mail 
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