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Gamla brandtelegrafen från 1880-talet 
vid Nyköpings polisstations vaktrum 
tjänstgjorde i hela 70 år. 

(Finns idag på Nyköpings brandstation) 

!
!
!
!

!!!!!!!!>*K!L!

Historik 
Under 1700- och 1800-talen var den huvudsakliga 

sysselsättningen lantbruk och större delen av 
Sveriges befolkning levde på landsbygden. På den 
tiden hade man inte så mycket värdefulla saker i 
bostäderna. Det enda skyddet mot inbrott var låset i 
dörren. Byggnaderna bestod till stor del av 
träkonstruktioner, och värme fick man genom att elda 
i kakelugnar och spisar. Bränder på den tiden var 
därför vanliga och ofta ödelades hela städer. 
Larmanläggningen vid t.ex. brand var kyrkklock-
orna. 

I städerna infördes tornväktare. Dessa vaktade över 
staden ifrån kyrktornen. Vid brand skulle de ringa i 
kyrkklockorna och med flagga ange riktningen till 
branden. Deras uppgift var också att ropa ut tiden och 
på så vis visste man också att de fullgjorde sin plikt, 
som var att spana efter tecken på brand. 

”Klockan är tio slagen! För eld och brand, för 
tjuvahand, bevare Gud båd stad och land! ”Klockan 
är tio slagen!” kunde ett väktarrop lyda. 

Industrialismens genombrott i mitten av 1800-talet 
medförde att folk flyttade in till städerna, där större 
värden samlades. Fattigdom, främlingskap och 
värdesaker är grogrund till att brott begås. Därför har 
man ända sedan medeltiden haft väktare som vaktat 
egendomar och varor i de större handelsstäderna. Det 
svenska polisväsendet kom till först under 1800-talets 
senare del. 

 
När man i slutet av 1800-talet införde brandkårer i 

städerna installerades de första larmanläggningarna 
(brandtelegrafanläggningar). Anläggningarna som 
bestod av brandskåp placerade på strategiska platser 
var trådanslutna till mottagningsutrustningen på 
brandstationen. Vid brand utlöstes larmet genom att 
man slog sönder ett skyddsglas och därefter drog i ett 
handtag. En kodsignalanordning började då rotera 
och sända ut elektriska pulser till mottagningsutrust-
ningen där man på en pappersremsa kunde utläsa 
koden och se från vilket brandskåp (plats) larmet 
utlösts. 
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De första automatiska larmsystemen installerades något senare. Dessa 

bestod av fjäderuppspända smältbleck (termokontakter) som vid hög 
värme bröt larmslingan och larmade (se fig. nedan). 

 

LFR

Smältpunkt 70 C

a

Fjäder

Fel

b

Smältkontakt TK
a

LAR

b

mA

Eld

TK

 
 
De teletekniska larmsystemen har under 1900-talet utvecklats snabbt, 

och allra snabbast de senaste 20-30 åren. Den snabba utvecklingen och 
lägre priser, framförallt på elektronikkomponenter, har gjort det lönsamt 
att installera automatiska larmsystem som ersätter väktare. Med ökat antal 
installerade larm har också de obefogade larmen (falsklarmen) ökat i antal. 
Därför har man idag infört föreskrifter och regler om vem som får instal-
lera larm. Materialet som används till installationerna skall vara av hög 
kvalité och i vissa fall får endast godkänt material användas. 
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Översikt 
Larm, övervaknings- och säkerhetssystem 

Ordet system kommer från grekiskan (sammanställning). Med system 
avser vi avgränsad enhet med bestämd uppgift, vanligen med många sam-
verkande delar.  

Med larmsystem, eller ibland benämnt larmanläggning, avses ett system 
med uppgift att larma vid onormalt tillstånd/händelse eller när det sker 
något inte önskvärt t.ex. felaktiga driftvärden, inbrott eller brand. Larmet 
skall också leda till att rätt åtgärder vidtas mot det som hänt. 

 
Exempel på system/anläggningar under rubriken larm, övervakning och 

säkerhetssystem följer nedan. 
 

Larmtyper 
• Brandlarm skall upptäcka, varna och larma i ett tidigt skede vid 

brand för att förhindra  brandens spridning. 
• Driftlarm med uppgift att övervaka, varna och larma vid onormala 

händelser i drift och tillverkningsprocesser. 
• Inbrottslarm kallar på uppmärksamhet och larmar vid inbrott eller 

skadegörelse. Genom att på olika sätt informera (dekaler, skyltar) 
att ett larm är installerat uppnås en preventiv effekt. 

• TV-övervakning TV-övervaka med hjälp av kameror (observation 
av tillstånd och förändringar) t.ex. i tillverkningsprocesser, affärer, 
industrier och att överföra bilder kontinuerligt eller vid speciella 
tillfällen. Lagra (spela in) på t.ex. videoband, videoserver eller 
hårddisk i dator. 

• Passagesystem, även kallat inpasseringskontroll, med kod och/eller 
kortläsare i kombination med elektriskt lås. Med kortläsare finns 
också möjlighet att registrera tidpunkt och person. 

• Trygghets/Nödlarm installeras oftast för ensamstående äldre, han-
dikappade eller sjuka personer. Övervakning med automatisk utlös-
ning av larm eller manuell utlösning med t.ex. radiosändare. 

• Överfallslarm, även kallat polislarm, installeras i t.ex. banklokaler. 
Larmet utlöses manuellt med dolda brytare och startar vanligen 
också en videokamera för inspelning vid t.ex. rån. 

 
Ovan uppräknade system är teletekniska/elektriska och ingår som en del 

i ett totalt säkerhetssystem 
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Att försöka dela in de olika systemen under rubrikerna larmsystem, 
övervakningssystem och säkerhetssystem är svårt då de ofta kombineras 
helt eller delvis. 

En helt ny installationsteknik är de så kallade Intelligenta hussystemen 
där man integrerar styrning, larm, övervakning och säkerhet. 

. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Telelarm:s integrerade system 
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Andra viktiga delar i det 
totala säkerhetssystemet 

För att det skall vara någon mening med ett larm erfordras 
personella insatser av t.ex. brandmän, poliser, väktare eller 
sjukvårdspersonal. 

Ett bra mekaniskt skydd är det bästa skyddet mot inbrott. 
 

Skydd och åtgärder 

Mekaniska skydd 
• Byggnadsmaterial 
• Låsanordningar 
• Dörrsprintar 
• Galler 
• Värdevalv/värdeskåp 
 

 

Viktiga åtgärder - mekaniska skydd 
För att det mekaniska skyddet skall fungera måste det 

naturligtvis sättas i funktion av någon. 
 

• Fönster skall stängas 
• Dörrar skall låsas 
• Värdehandlingar placeras i värdevalv/värdeskåp 
 
 

Andra säkerhetshöjande åtgärder 
• Inpasseringskontroll av receptionist eller väktare 
• Ronderande väktare (väktare som gör ”rundvand-

ringar”) 
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Mekaniska lås – terminologi 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
I det här läromedlet behandlas de teletekniska/elektriska 

systemens funktion, dokumentation och installation. 
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Ett larmsystems huvuddelar 

 
• Detektorer (sensorer eller vakter) är de komponenter i systemet 

som registrerar en förändring i det bevakade objektet och skickar 
information vidare till centralutrustningen. 

• Centralutrustning strömförsörjer larmsystemet och behandlar 
den inkomna informationen på ett förutbestämt sätt samt styr sy-
stemets funktion. 

• Larmdon larmar för åtgärd (kallar på uppmärksamhet). 
• Larmsändare överför larm eller fel till larmmottagare. 
• Förbikopplare (manöverpanel) kopplar till eller kopplar från hela 

eller delar av larmsystemet. 
• Strömförsörjning t.ex. nätspänning, transformator, likriktare och 

reservkraft i form av en ackumulator. 
 
Detektorerna är larmsystemets känselspröt som indikerar för olika till-

stånd som exempelvis värme, kyla, tryck, ljud, ljus, fukt, nivå, hastighet, 
slutande kontaktfunktion, brytande kontaktfunktion etc. 

Man kan efter detektorernas konstruktion dela in dem i två huvudgrup-
per: elektromekaniska och elektroniska. 

 

Detektorer 

Detektorer - elektromekaniska 
(behöver inte strömförsörjning) 

• Magnetkontakter. Ett magnet-
fält från en permanentmagnet på-
verkar en mekanisk kontakt 
(tungelement) att bryta eller sluta 
en elektrisk strömkrets. 
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• Termiska kontakter (bimetall i överlast- 
reläer, branddetektorer eller temperatur-
vakter). Två metaller med olika längdut-
vidgningskofficient sammanfogas (valsas 
ihop), vid temperaturökning utvidgas den 
ena metallen mer, vilket medför en böj-

ning av bimetallen. Rörelsen utnyttjas till 
att sluta eller bryta en elektrisk strömkrets. 

 
 
 
 

 
 

• Foliedetektorer (avbrottsdetektorer). En 
folie limmad på en fönsterruta (eller en 
tråd ingjuten i fönsterrutan) utgör en del i 
en strömkrets. När fönsterrutan krossas 
brister folien (tråden) och därmed upphör 
(avbrott) strömmen i kretsen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Mikrobrytare (gränslägesbrytare). En 
förspänd växlande (brytande-slutande) 
kontakt skiftar vid lätt påverkan läge. 
Brytaren förses oftast med en arm, 
(ibland med hjul) se figur, för att öka 
slaglängden och minska den åtgångna 
kraften (hävarmsprincipen). 
Anslutningarnas märkning är oftast: 

 
C     (Common = gemensam) 
NO  (Normaly Open = Normalt öp-
pen) 
NC  (Normaly Closed = Normalt slu-
ten) 
 
Med normalt läge avses opåverkat 
läge (kontakt mellan C och NC och 
avbrott mellan C och NO). 

 

Kontaktdon

Fönsterfolie

Viks i hörnen

Fönsterbåge

 

 
Mikrobrytare 
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Detektorer - elektroniska  
(strömförsörjning erfordras) 
• Optiska rökdetektorer (arbe-

tar med ljus). De består av en 
sändare t.ex. lysdiod och en 
mottagare t.ex. fotocell (foto-
cellen omvandlar ljus till 
elektrisk ström) som mäter 
ljusstyrkan. När rök kommer 
in i detektorn försvagas eller 
förstärks ljuset (beroende på 
arbetsprincip). 
Fotocellen känner av ljusför-
ändringen och den inbyggda 
elektroniken förändrar ström-
men i larmslingan. En brand 
kan på så vis upptäckas (detek-
teras) i ett relativt tidigt skede. 

 
 
 

• Rörelsedetektorer med mot-
tagare eller kombinationen 
sändare-mottagare och 
elektronisk signalbehandling 
kan känna av föremål som rör 
sig inom detekteringsområdet 
(avkänningsområdet). 

 
 
 
 
 
 

• Akustiska glaskrossdetektorer (reagerar 
på ljud). En inbyggd mikrofon avlyssnar 
ett bestämt område och det karaktäristiska 
ljudet från krossat glas registreras med 
hjälp av elektronisk signalbehandling. 
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Centralutrustning 
 

 

 
 
 

 

  
Centralapparat (Telelarms EBL1000) 

Centralutrustning 
 
 
 
 
 

Centralapparaten som har ingångar (sektioner) för detektorer och förbi-
kopplare samt utgångar för larmdon är larmanläggningens ”hjärna”. Cen-
tralapparatens inbyggda elektronik tolkar inkommande information från 
detektorer, förbikopplare, fjärrstyrningsutrustning och sänder den vidare 
till larmdon (t.ex. ljud- och/eller ljussignal) och larmmottagare (t.ex. rings 
automatiskt ett visst telefonnummer och sänder en kod som talar om var 
larmet kommer ifrån). Vidare finns indikeringar var larmet utlösts [vilken 
sektion (lokal) som larmar] samt möjligheter till funktionskontroll. 

 
Det finns idag allt från enkla apparater för lokallarm till avancerade 

mikroprocessorbaserade system med inbyggd larmsändare. För större 
anläggningar kan datoriserade system med ett nätverk s.k. bus-system vara 
fördelaktiga ur ekonomisk synpunkt. Med bus-system menas ett system 
där in- och utgångsenheter kopplas till en och samma trådslinga. Informat-
ionen sänds som datasignaler till och från de olika adresserna (enheterna).  

 
Förbikopplare/manöverpanel med vilka man manövrerar centralappara-

ten (ställer om mellan test, från, dag- och nattlarm). Som exempel på för-
bikopplare kan nämnas nyckelbrytare, kodläsare och kortläsare. Genom att 
dra ett programmerat kort genom kortläsaren och ange en till kortet hö-
rande kod förbikopplas larmet samtidigt som elslutblecket spänningssätts 
och låskolven frigörs varefter dörren kan öppnas. 

 
Strömförsörjning sker normalt från en transformator med likriktare. 

Larmsystem bör avsäkras på egen gruppsäkring som är tydligt utmärkt. I 
strömförsörjningsutrustningen skall även ingå ackumulator (batteripack) 
som underhållsladdas, för att kunna ta över driften av systemet vid eventu-

 
Centralapparat (Telelarm:s EBL1000) 
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ellt strömavbrott. I dyrare system övervakas dessutom ackumulatorn av 
minimalspänningsutrustning som ger larm om ackumulatorns kapacitet är 
för låg (dåligt batteri eller fel på laddningsutrustningen). 

 
 
 
 

 

 

Larmdon 
 

Larmdon kan sägas vara systemets röst som talar om att något hänt i det 
övervakade objektet. I dag finns det verbala system som bygger på analog 
lagring av ljud direkt i EEPROM (Electrical Erasable Programmable 
Read Only Memory = Elektriskt raderbart och programmerbart läs-
minne.) 

 
Exempel på utrop: 
”Brandlarm utlöst, lämna fastigheten via nödutrymningsvägar, använd 
inte hissar.” 

 
 
 
Vanligare larmdon är dock signalhorn, tyfoner (tryckluftsdrivna signal-

horn), sumrar, ringklockor, roterande ljus eller blixtljus.  
 

 

              
                 Blixtljus                                              Siren 
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Larmsändare 

Larmet kan också med hjälp av larmsändare överföras till olika typer av 
larmcentraler/larmmottagare t.ex. telefoner, personsökare eller robofon-
mottagare kopplad till dator och skrivare. 

 

Princip för anslutning av larmsändning via allmänna telenätet  
 

 
 

 


