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Revideringsblad 2023 – SBF 110:8 
Regler för brandlarm
Detta revideringsblad är en ändring i SBF 110:8 och gäller från 2023-02-01.  
Revideringar är markerade med ett streck i marginalen och beror på en revidering av SS 3654.

3 Termer, definitioner
Brandförsvarstablå indikerings- och manöverdelar i en centralutrustning som är avsedda att 

användas av insatspersonal.

6 Planering och projektering
6.1 Komponenter

6.1.4 Centralutrustning

 Centralutrustning ska uppfylla kraven i SS-EN 54-2 och vara försedd med följande optioner:
• Utgång till larmdon (C i SS-EN 54-1), punkt 7.8
• Utgång till larmöverföring (E i SS-EN 54-1), punkt 7.9.1 eller 7.9.2
• Utgång till felsignalöverföring (J i SS-EN 54-1), punkt 8.9.

 Centralutrustning som innehåller funktionen larmlagring ska vara försedd med option enligt SS-EN 
54-2 punkt 7.11.

 Kommentar:  
Funktionskrav på särskild larmlagringstablå finns i Bilaga F.

 Utgångar för styrning enligt kapitel 16 ska uppfylla respektive krav enligt SS-EN 54-2 punkt 7.10.
 Brandförsvarstablå ska vara utförd och uppfylla något av följande krav:

a) SS 3654:2016 som kan vara separat eller integrerad i centralutrustningen.
b) SS-EN 54-2 med indikerings- och manöverdelar som kan nås via behörighetsnivå 1 och 2. 

(se även SS-EN 54–2 punkt 12.6.3 samt punkt 12.6.5.)
Då brandförsvarstablå saknar individuell optisk sektionsindikering för brandlarmtillstånd ska 
larmandesektionervisasgenomsiffrorifönsterfördetaljinformationtillsammansmedtexten
 SEKTIONalternativttextenSEK.TextenSEKTION alternativt SEK visas före numret för larmande 
sektion. Tilläggsinformation får anges efter sektionsnummer.
Signeringar/texterskavarapåsvenskasamtuppfyllakravenpåutförandetenligtSS-EN54–2
punkt 12.3.3.
Behörighetsnivå 2 enligt SS-EN 54–2 punkt 12.6.5 ska kunna nås med lås och brandårsnyckel 
enligt SS 3654.
Behörighetsnivå 2 ska kunna nås med minst ett av följande alternativ:
1. med brandkårsnyckel i centralutrustning eller brandförsvarstablå. I manövrerbart läge ska 

brandkårsnyckeln inte kunna avlägsnas
2. med brandkårsnyckel på annat dokumenterat sätt.
Kommentar: 
Avsikten med alternativ 2 är att möjliggöra andra lösningar med brandkårsnyckel. Exempel på 
detta är att brandförsvarstablå placeras i ett skåp som öppnas med brandkårsnyckel. Skåpet 
ska vara utformat så att brandförsvarstablåns indikeringar syns när skåpet är stängt. 
Behörighet med brandkårsnyckel kan ur underhållssynpunkt vara fördelaktigt att nyttja även 
för övriga delar av centralutrustningen.

 Visningsmöjlighet enligt SS-EN 54–2 punkt 7.3.2 d) kan vara tillgänglig vid behörighetsnivå 2 
 (access level 2).
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6.7 Centralutrustning och brandförsvarstablå

6.7.1 Allmänt
a) Encentralutrustningkanvaraförseddmedintegreradbrandförsvarstablåellerexternbrandför-

svarstablå.Integreradellerexternbrandförsvarstablå,vilkenfinnstillförattuppfyllakraveni
avsnitt 6.1.4, utgör del av centralutrustningen och omfattas i tillämpliga delar av kraven i 
SS-EN 54–2.

b) För ytterligare brandförsvarstablåer utöver den som anges i avsnitt 6.7.1 a) gäller kraven enligt 
6.1.4.


