
HUR LÅNGT AVSTÅND / YTA / VOLYM TÄCKER EN VISS SIREN UPP I EN INDUSTRILOKAL?
Detta beror givetvis på omständigheterna/utseendet i täckningsområdet / lokalen (pelare/lagerhyllor/maskiner etc.).
Placera sirenen på väggen strax under taket (som reflekterar ljudet) på en höjd om cirka 2-2,5 meter.
En dörr minskar ljudnivån med ca: 20 dBA. En solid dörr (t.ex. en branddörr) minskar ljudnivån med minst 30 dBA. Om
möjligt bör man från varje del av byggnaden kunna höra minst 2 sirener.
Olika sireners ljudstyrka (dBA) måste alltid jämföras vid samma frekvens (t.ex. 1 kHz) 1 meter ifrån sirenen.
En tumregel säger att varje gång du fördubblar avståndet sjunker ljudstyrkan med cirka 6 dBA.

”Vanliga” brandlarmssirener som finns i flera olika fabrikat på marknaden (SON12/24, TES12/24, 1992 m.fl. är
lämpliga för kontor, hotellrum etc.) brukar ligga på strax under 100 dBA vid 1 kHz. Vi kallar dessa ”brandlarmssirener”
för ”100 decibel-sirener”. I t.ex. en industrilokal är dessa sirener alldeles för klena vilket vi visar med nedanstående
exempel och tabeller. Använd sirener som A121, TA121, A112, TA112, A105, IAS etc. (A140 vid katastroflarm).
Nyhet! Med TA121 och TA112 får du både utrymning- och brandlarmsljud med en 3-ledare enligt EN54-3.

Olika TOLEKA-sireners räckvidd vid en frekvens på t.ex. 1 khz (kortare avstånd / lägre ljudstyrka vid lägre frekvenser).
Avstånd  (yta / volym)                  Minskar med      100-dBA-siren   A105                  A112 / TA112    A121 / TA121

T.ex 100 dBA
1 m     (1 m2 / 1 m3) 100 dBA 108 dBA 112 dBA 121 dBA
2 m     (4 m2 / 16 m3) -6 dBA 94 dBA 102 dBA 106 dBA 115 dBA
4 m     (16 m2 / 64 m3) -12 dBA 88 dBA 96 dBA 100 dBA 109 dBA
8 m     (64 m2 / 512 m3) -18 dBA 82 dBA 90 dBA 94 dBA 103 dBA
16 m   (256 m2 / 4.096 m3) -24 dBA 76 dBA 84 dBA 88 dBA 97 dBA
32 m   (1024 m2 / 32.768 m3) -30 dBA 70 dBA 78 dBA 82 dBA 91 dBA
64 m   (4.096 m2 / 262.144 m3) -36 dBA 64 dBA 72 dBA 76 dBA 85 dBA
128 m (16.374 m2 / 2.097.152) -42 dBA 58 dBA 66 dBA 70 dBA 79 dBA
256 m (65.536 / 16.777.216) -48 dBA 52 dBA 60 dBA 68 dBA 73 dBA
A121 / TA121 täcker alltså upp en yta som i de flesta fall är 100 ggr större än en normal ”100 dbA-brandlarmssiren”

Exempel 1: Hur många sirener behöver jag för att täcka upp en yta på 50 x 30 meter i en ”tyst” lokal med ett
bakgrundsbuller på 70 dBA och en önskad larmnivå som lägst 80 dBA överallt i lokalen ?
Siren                   Beräknad räckvidd cirka:                                                                     Beräknat antal cirka:
100 dBAsiren 10-11 meter (mellan 8 och 16 m, närmare 8 än 16 m) 12 st (4 rader med 3 sirener)
A105 24-28 meter (mellan 16 och 32 m, närmare 32 än 16 m) 4 st ( 2 st utefter var långsida)
A112 / TA112 40 meter (mellan 32 och 64 meter, närmare 32 än 64 m) 2 st (en i varje kortände)
A121 / TA121 120 meter (nästan 128 meter) 1 st i ena kortänden

Exempel 2: Hur många sirener behöver jag för att täcka upp en yta på 50 x 30 meter i en ”vanlig” industrilokal med ett
bakgrundsbuller på 80 dBA och en önskad larmnivå som lägst 90 dBA överallt i lokalen ?
Siren                   Beräknad räckvidd cirka:                                                                     Beräklnat antal cirka:
100 dBAsiren 3-4 meter (mellan 2 och 4 m, närmare 4 än 2 m) 80 st (8 rader med 10 sirener)
A105 8 meter (ganska exakt) 24 st (4 rader med 6 sirener)
A112 / TA112 14 meter (mellan 8 och 16 meter, närmare 16 än 8) 8 st (4 st utefter var långsida)
A121 / TA121 35 meter (mellan 32 och 64 meter, nästan 32 m) 2 st (1 i varje kortände)

2 st A121 eller TA121 täcker alltså upp samma yta som motsvarar 80 st 100 dBA-brandlarmsirener”.
Slutsats: Det blir lätt att förstå skillnaden enbart i installationskostnaden / kabeldragningen. I stora och / eller bullriga
lokaler använd alltid så kraftiga sirener som möjligt. Sirenerna ovan har inbyggd volymkontroll för justering på plats.

EN ENKEL VÄGLEDNING OM ETT BLIXTLJUS ”RÄCKVIDD”.
Blixtljus med blixtenergi 2,5 Joule 5 Joule 10 Joule 15 Joule
Rek. räckvidd i industrimiljö 5 meter 10 meter 20 meter 30 meter
Blixtljusen syns på flera 100-tals meter / km om man tittar åt rätt håll / riktning. Olika färger ger olika Candelavärden.

Tips från TOLEKA hur du beräknar antal sirener etc. vid ett utrymningslarm i en industrilokal.
1) Du eller kunden mäter upp (beräknar) det högsta bakgrundsbuller i lokalen med en decibelmätare.
2) Fastställ tillsammans med kunden hur hög decibelstyrka som önskas på sirenerna som lägst överallt i lokalen
(minimum 10 dBA över högsta bakgrundsbuller).
3) Markera på en ritning mått etc. samt speciellt känsliga och/eller bullriga områden och ev. platser där det finns
personer med nedsatt syn eller hörsel (hörselskydd), där starkare siren och/eller röd/vita ”Duplex-ljus” behövs.
4) Hur många decibel dämpas med ev. hörselskydd, de dörrar som förekommer? Mät med decibelmätaren.
5) Önskar kunden få både utrymningslarm och brandlarm med samma siren och kabeldragning? Använd TA112/TA121
6) Beräkna hur långt olika sirener ”täcker” (se tabell) och vilka som passar bäst i resp. utrymme, tränger igenom dörrar etc.
7) På vilka platser/ytor önskar man ha varningsljus? .
8) Vilken driftspänning önskas? Hur mycket ström finns? Vilken kabeldim. finns eller skall installeras? (spänningsfall?)
För hjälp och råd kontakta oss på TOLEKA AB – 08 574 103 50 – Fax 08 570 349 22- www.toleka.se.


