Kriterier för A-klassad centralansluten
I N B R O T T S L A R M A N L Ä G G N I N G
A-klassad inbrottslarmanläggning utförd enligt nedanstående
anvisningar ska kunna påräkna omgående polisinsats vid larm inom
ramen för befintliga resurser. Larmanläggningar som ej uppfyller
vad som anges i anvisningarna klassas såsom B-anläggning och
medför i första hand åtgärd endast från bevakningsföretaget. Polis
kallas till platsen först vid konstaterat brott.

ALLMÄNT

Med obefogat larm avses sådant larm som ej påvisbart utlösts p.g.a.
ett brott mot anläggningen.
Dessa anvisningar avser att öka sannolikheten för att ett larm
verkligen är föranlett av brott och att det därmed finns skäl att
avdela polisresurser. Målsättningen är att begränsa de onödiga polisinsatserna och i stället använda resurserna när verkligt behov
föreligger.
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En A-klassad larmanläggning ska lokalt och överföringsmässigt vara
så utförd att sannolikheten ska tala för att ett utlöst larm verkligen
orsakats av ett brottsligt angrepp mot anläggningen.
Detta kan exempelvis uppnås när två eller flera av varandra
oberoende indikationer från larmanläggningen, inom en begränsad
tidsperiod (30 min), utlöser larm.
Larmanläggningen ska vara så utförd att larminnehavaren
uppmärksammas på anläggningens status och vid felhantering ger
möjlighet att vidta motåtgärder för att förhindra onödiga in satser.
Generellt sett är det angeläget att det finns inre larmdon som utlöses
vid larm.
Vid tillkoppling av larmanläggning ska sådan felspärr finnas att den
blockerar utgående in brottslarm från larmsändaren om anläggningen
ej är driftklar.
Centralapparaten ska vara anpassad till antalet detektorer i
anläggningen. En målsättning ska vara att adressangivelse erhålls
från aktuella larmpunkter. Högst en rörelsedetektor per sektion ska
tillåtas.
Anläggning med skalskydd, som innefattar exempelvis
glaskrossdetektorer, vibrationsgivare mm, ska överföras på särskild
karaktär till larmcentral och försåtskyddet i övrigt på en annan
separat karaktär.
Enbart skalskyddsindikering betraktas som B-larm.
Karaktärerna i förening betraktas som A-larm. Detsamma gäller om
två av varandra oberoende detekteringar från skalskyddet med
separata karaktärsöverföringar finns.
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LARMINNEHAVARES
ÅLIGGANDEN

Anläggning som i försåtskyddet innefattar konventionell
rörelsedetektor/er som kriterium för larm ska betraktas som Blarm. Detsamma gäller övriga elektroniska detektorer. Två av
varandra oberoende detektorer som i förening utlöser larm,
alternativt kombinationsdetektor med två larmutgångar och som
har separat fellarm, jämställs med A-larm.
Indikering från passersystem integrerat med larmanordningen ska
överföras på sådant sätt att indikeringen kan särskiljas i
larmcentralen från "sannolikt inbrottslarm". Detsamma gäller tilloch frånkopplingskontroll, spänningsfel, fellarm, sabotagelarm
m.m.
Indikering från yttre barriärskydd ska överföras på särskild
larmkaraktär till larmcentral. Motsvarande ska gälla även för
anläggning som innefattar sådana anordningar som bankomat,
servicebox och liknande.
Anläggningen ska i övrigt vara så utförd att larmsändarens
indikering från en större anläggning ska ange var larm utlösts.
Detta för att insats ska kunna ske till rätt plats vid utryckning .
Punktlarmade enheter inom anläggningen ska i förekommande fall
utmärkas med erforderliga anvisningsskyltar för att eliminera risken
för en oavsiktlig larmutlösning.
Materialet ska uppfylla kraven enligt SSF 1014.
Installationen ska utföras enligt SSF 130:7
Anläggning ska omfattas av regelbunden teknisk översyn minst en
gång årligen.
Larminnehavaren ska enligt 8 § lagen om larmanläggningar svara
för att envar som handhar anläggningen eller i övrigt arbetar i de
lokaler där larmet finns eller eljest kommer i kontakt med
anläggningen, äger kunskap om hur man undviker obefogade larm,
samt om de åtgärder som ska vidtas vid oavsiktligt utlöst larm.
Utbildningen ska även omfatta lokalvårdare.
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