


TÆNK DIG OM, NÅR DU BRUGER ILD
En stor del af de omkomne kunne være reddet, hvis der 
havde været opsat en velfungerende røgalarm. Oftest 
er det nemlig ikke selve ilden, der dræber, men derimod 
røgen. Den dræber på ganske få minutter. Kun en røg-
alarm kan opdage røgen i tide. 

Hovedårsagerne til dødsbrandene er uforsigtighed i for-
bindelse med tobaksrygning, madlavning, fejl i el-instal-
lationer og generel brug af åben ild.

Specielt ældre over 66 år er en udsat gruppe og tegner 
sig for ca. 40 % af alle omkomne i brande – og det er 
også den gruppe, der har færrest røgalarmer opsat! Sørg 
for at også ældre i din familie har røgalarmer opsat.

På www.sikkerhedsbutikken.dk kan du købe dit sikker-
hedsudstyr.

SÆT DEN RIGTIGT OP!

Opsætning
· Placer en røgalarm i følgende rum: Soveværelse, stue 

og gang.

· Røg stiger opad. Sæt derfor røgalarmen så højt som 
muligt. Sæt den i loftet og midt i rummet (placer den 
ikke i et hjørne).

· Sæt ikke røgalarm op i køkken eller på badeværelse. 
Det vil give mange fejl alarmer pga. mados og damp.

Vedligeholdelse
· Hav altid et ekstra batteri liggende, hvis du har en røg-

alarm med udskifteligt batteri. Tag ikke batteriet fra røg-
alamen, hvis du mangler batteri til andre ting i hjem-
met.

· Røgalarmen skal støvsuges et par gange om året for at 
forebygge fejlalarmer.

· Afprøv røgalarmen regelmæssigt, og når du er kommet 
hjem fra ferie. Tryk på testknappen, og røgalarmen skal 
afgive en høj lyd.

Læs mere på www.beredskab.dk/brand



RED
Red truede personer og advar øvrige per-
soner om branden.

ALARMÉR
Alarmér brandvæsenet ved at ringe 1-1-2. 
Giv præcis information om branden og 
adressen.

BEGRÆNS OG BEKÆMP ILDEN
Luk døre og vinduer – men lås dem ikke. 
Fortæl brandvæs enet om eventuel pla-
cering af trykfl asker. Bekæmp ilden med 
egne de håndslukkere i muligt og forsvarligt 
omfang uden dog at bringe dig selv i fare.

Du har mulighed for at deltage på et kursus 
i Elementær Brandbekæmpelse. Læs mere 
om kurset på www.beredskab.dk 
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Beredskabsforbundet uddanner årligt mere end 25.000 mennesker i førstehjælp, hjertestart og brandbekæmpelse. Vores 
autoriserede instruktører har gennemgået en myndighedsgodkendt uddannelse, der gør dem i stand til at gennemføre kur-
ser med en høj faglig og pædagogisk standard. Beredskabsforbundet er desuden en landsdækkende organisation for over 
6.700 frivillige, som indgår i det danske redningsberedskab. De frivillige har mange funktioner, fx brand- og katastrofebered-
skab, vagt- og samaritertjeneste samt transport, indkvartering og forplejning.

Sponsoreret af

Hedelykken 10  ·  2640 Hedehusene  ·  Telefon +45 3524 0000  ·  www.beredskab.dk
Protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN
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