Vejledning i placering af nøgleboks.
Almindeligt:
I bygninger hvor der er installeret automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), skal der normalt opsættes en
nøgleboks så brandvæsenet (BV) har adgang til bygningen. Boksen er forsynet med en lås som kun BV har adgang til.
I boksen placeres en hovednøgle eller nøglebrik der passer til alle døre i bygningen. Nøgleboksen skal anskaffes ved
BV, så det sikres at den er godkendt og passer til BV´s nøglesystem. For at BV hurtigt og nemt kan finde adgangsvej
til ABA-anlæg skal placering af nøgleboksen markeres med skilte og et rødt blink.
Nøglebokse kan også opsættes på steder med porte, låger eller bomme for at hindre eller begrænse offentlig
adgang, men hvor BV skal have adgang til bygninger, brandveje eller øvrige adgangsveje. I disse tilfælde behøver der
ikke være monteret rødt blink, men der skal være tydelig skiltning.
Ved Brand & Redning MidtVest findes der to typer nøglebokse:

Port nøgleboks

Rør nøgleboks

Som det fremgår af billederne kan begge typer af nøglebokse benyttes til murværk. Hvis nøgleboksen skal placeres
et andet sted end i en mur, benyttes port nøgleboksen som oftest.
Placering af nøglebokse:
Nøglebokse skal placeres i umiddelbar nærhed af adgangsdør til ABA-skabet. Den skal placeres synligt og i en
bekvem højde for udlåsning af nøgle. For at BV let og hurtigt skal kunne finde frem til nøgleboksen, skal den været
markeret med et rødt blink, der aktiveres når ABA-anlægget giver en alarm. På nedenstående billeder findes
eksempler på placering af nøglebokse og rødt blink.

Blitzen placeres så højt som muligt eller på en måde så det er nemt og hurtigt at finde frem til
nøgleboksen. Nogle steder kan facaden f.eks. være i glas og der må finde en anden måde at montere
nøgleboksen på.
Placering af nøgleboks og rødt blink skal altid foregå i samarbejde med brandmyndigheden.

