Alarmoverføring/utrykning
Fra en ledende leverandør av alle typer manuelle og
fysiske tjenester innen sikkerhet, S.O.S Security.
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S.O.S

Alarmoverføring / utrykning

S.O.S Security er tilknyttet FG-godkjent alarmsentral som tar i mot og behandler alle alarmtyper
som kunden har behov for. Alarmsentralen har døgnkontinuerlig drift og vil ta i mot meldinger fra
publikum, ledelse, vektere, oppdragsgiver og/eller deres ansatte, samt fra politi og myndigheter.
Alarmsentralen behandler innkommet informasjon og iverksetter tiltak etter instruks.
Alarmsentralen er oppsatt med nødvendige PC- og datautstyr til logging og ressursoversikt,
Mobiltelefoner, Fast Telefon og sambandsradio/er med forbindelse til Vaktselskap, vektere,
Politiet, Brann- og redningsetaten, samt AMK- sentralen.

Innbruddsalarm
Ved utløst innbruddsalarm vil vekter motta melding fra alarmsentralen. Vektere vil håndtere og
reagere på alarmmeldingen etter instruks, som er å kjøre til oppdragsstedet og foreta utvendig og
innvendig vaktrunde. Om utløst alarm skyldes defekt detektor, åpent vindu eller annen teknisk
årsak vil vekter rapportere til alarmsentral samt til oppdragsgiver sin kontaktperson for
utbedring av alarmsystem og service på alarmanlegget.
Man-Down alarm
Ved utløst man-down alarm vil denne få første prioritet. Alarm kan skyldes alt fra illebennende
og hjertesvikt, til innbrudd, trussel eller arbeidsulykke. Respons og videreformidling av melding
til utrykningsetater blir foretatt etter instruks. Som først ankommet til skadestedet vil
mobilvekter alltid arbeide etter oppsatt instruks og med kommunikasjon til alarmsentralen.
Brannalarm
Ved utløst brannalarm på dagtid vil vakten forholde seg til oppdragsstedets branninstruks Ved
utløst brannalarm utenom oppdragsstedets åpningstid, vil Brannvesenet rykke ut. Den
døgnkontinuerlige vekter vil dermed automatisk stille seg til Brannvesenets og Politiets
disposisjon, samt evnt. tilkalle oppdragsgivers kontaktperson og/eller andre etter instruks.

Heis-Alarm
Vekter skal ikke selv bruke heis ved innvendig vaktrunde utenfor oppdragsstedets åpningstid.
Dette for egen sikkerhets skyld. Ved utløst heisalarm vil vekter følge instruks og er opplært til å
tvangskjøre heisen til nærmeste etasje, for deretter å slippe ut mennesker som har blitt
innestengt.

TA KONTAKT MED OSS OG VI AVTALER
TID FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE.
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