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Terrorvarsling - livsviktige meldinger 

Et nytt trusselbilde
Talevarsling i forbindelse med brannalarm har i den senere tid blitt mer og mer vanlig. Evakueringen blir 
enklere med tydelige beskjeder da trusselen blir oppfattet raskere. Vi ser samtidig at trussler som ikke er 
knyttet opp mot brann øker i omfang. Dette kan blant annet dreie seg om terror mot skoler og andre offentlige 
bygninger. Historien viser at god alarmorganisering og tilpassede tekniske løsninger har vært med på å redde 
utallige menneskeliv.

Skoler og andre offentlige bygninger
Terrorvarsling er høyaktuelt for skoler. God alarmorganisering via talevarslingsanlegget sammen med klare 
instrukser og planlagte beskyttelsestiltak (f.eks. låsing av klasserom) kan være avgjørende for utfallet i en  
trusselsituasjon. 
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Vår løsning 

Uansett hvor stort eller lite ditt Variodyn system er, kan vi tilkoble 
terrorvarslingsfunksjonen. Man kan benytte seg av kodede meld-
inger, direkte instruks eller egen talebeskjed via mikrofonstasjonen.  

n Kodede meldinger 
n Direkte instruks
n Egen talebeskjed

Vi tilbyr også opptak av ønsket meldig via vårt lydstudio. 

For mer informasjon om vårt talevarslingssystem Variodyn,  
ta kontakt med våre erfarne selgere eller besøk vår hjemmeside; 

www.hls-eltek.no
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