
Brugervejledning for Administrator

Spørgsmål? 
Find svarene nemt

på brunata.dk  
under Hjælp

Zenner Easy

Protect Radio   



1. Forord .................................................................................................... 3

2. Indledning  .............................................................................................  3 

3. Forudsætninger  ...................................................................................    4

4. Brunata Online ......................................................................................   4

4.1. Brunata WebMon ...........................................................................   5

4.2. Brunata App ..................................................................................   5

4.3. Hvordan får jeg adgang? ...............................................................    6

5. Rapport agent .......................................................................................   7

5.1. Oprettelse af rapport ......................................................................  7

5.2. Rapportens hyppighed ...................................................................   8

5.3. Hvad viser min rapport? .................................................................    9

5.4. Alarm ............................................................................................   9

6.  Log ud ..................................................................................................  9

7.  Røgalarmens funktioner .......................................................................  10

7.1. Automatisk tænd/sluk ...................................................................   10

7.2. Velegnet til soveværelser  .............................................................   10

7.3. Lydløs tilstand ..............................................................................   10

7.4. Batterilevetid ..............................................................................    10

7.5. Årlig test  .....................................................................................   10

8. Radio kommunikation .........................................................................   11

7.1. Wireless M-Bus ............................................................................   11

7.2. LoRaWAN ....................................................................................   11

9. Montering og placering ........................................................................   12

10. Gode råd ............................................................................................  12

11. Noter .................................................................................................  13

Indhold

Brugervejledning for Administrator



3

Brunata a/s · Vesterlundvej 14 · 2730 Herlev · 77 77 70 00 · brunata@brunata.dk · www.brunata.dk      DA-QB101460/16.11.2020

Brugervejledning for Administrator

1. FORORD
Denne brugervejledning giver dig information om Brunatas røgalarm

Easy Protect Radio. I vejledningen kan du bl.a. læse, hvordan du får størst ud-

bytte af din røgalarm, og hvordan den er velegnet til at bruge i hele lejlighe-

den. 

2. INDLEDNING
Easy Protect Radio er en batteridrevet og pålidelig røgalarm med indbygget 

røg- og temperatursensor, der kan opfange røg i hjemmet og advare beboerne 

i tilfælde af røg eller brand. Skulle røgalarmen opfange røg, vil den udsende en 

høj akustisk alarm, imens et synligt alarmsignal i form af en røglampe vil blinke. 

Med velkendte funktioner som automatisk tænd/sluk, høj akustisk alarm og en 

batterilevetid på op til 10 år, er røgalarmen et solidt valg til hjemmet. Derud-

over er røgalarmen også velegnet til brug i soveværelser, da den reducerer 

statusmeddelelser og display lys mellem kl. 21 og kl. 7, så den ikke forstyrrer 

beboernes nattesøvn.

Røgalarmens indbygget radiomodul gør det ligeledes muligt at fjernaflæse 

røgalarmens tilstand, hvis ejendommen har BrunataNet og WebMon. Det be-

tyder, at du som administrator kan følge røgalarmernes tilstand, uden fysisk at 

skulle ud i ejendommen eller de enkelte lejligheder. 
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4. BRUNATA ONLINE  
 Brunata Online giver adgang til en række af Brunatas online services. Her kan 

du bl.a. se forskellige informationer afhængigt af dine brugerrettigheder. 

I Brunata Online kan du som administrator bl.a. se ejendommens målere, admi-

nistrere beboere, indberette udgifter og se tidligere forbrugsregnskaber. Her 

vil beboere bl.a. også kunne følge deres eget forbrug og se deres forbrugs-

regnskaber.  

3. FORUDSÆTNINGER
For at få adgang til røgalarmerne skal følgende 3 forudsætninger være udfyldt: 

• Ejendommen skal have BrunataNet 

• Ejendommen skal være tilmeldt Brunata WebMon

• Du skal have en brugerkonto (administrator/underbruger) til Brunata 

WebMon 

Med adgang til Brunata WebMon, kan du følge røgalarmens tilstand, hvor du 

vil kunne se, om røgalarmen er aktiv, defekt eller om den skal udskiftes pga. 

batterilevetid. 

Derudover giver WebMon også administrator mulighed for at opsætte en rap-

port. Det betyder, at du, som administrator, kan modtage en e-mail alarm, hvis 

der registreres, at én:

• røgalarm er defekt 

• røgalarm skal udskiftes pga. batterilevetid

• røgalarm er afmonteret  
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Derudover tilbyder vi fleksible løsninger inden for forbrugs- og ejendomsdata 

tilpasset behovene i alle former for ejendomme og bygninger.  

4.1. BRUNATA WEBMON

Brunata WebMon står for ”Webbaseret Monitor” og er en del af Brunata On-

line. Formålet med WebMon er at gøre de informationer, der registreres og 

fjernaflæses fra bl.a. radiatormålere, energimålere, fugtmålere, vandmålere og 

røgalarmer tilgængelige for administratorer og beboerne. 

Onlineværktøjet består af to moduler – WebMon Administrator og WebMon 

Beboer. Med WebMon Administrator får du som administrator mulighed for 

at visualisere og monitorere anlæggets målere og forbrugsdata på en let og 

overskuelig måde. Som supplement hertil findes WebMon Beboer, som giver 

ejendommens beboere mulighed for at følge deres egne forbrug online f.eks. 

via Brunata App.  

4.2. BRUNATA APP

 Brunatas brugervenlige app tilbyder et hurtigt og præcist overblik over bebo-

ernes individuelle forbrugsdata inden for både el, vand og varme. Appen har 

et enkelt og intuitivt design, der gør det nemt at navigere rundt. Hver enkelt 

beboers forbrugsdata præsenteres i letlæselige grafer og tabeller, der dagligt 

synkroniseres med målernes registreringer. Ud over information omkring forbru-

get i den indeværende måned er det også muligt at få indblik i tidligere måne-

ders forbrug. 

Det er desuden muligt at dykke ned i en bestemt måned og vælge en specifik 

type forbrugsdata, f.eks. koldt vand, som sammenlignes med tidligere års for-
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I tilfælde af at forbruget i indeværende måned overstiger forbruget i samme 

måned sidste år, tilbyder appen at informere om dette ved at sende en enkelt 

push-meddelelse. Grundet appens regelmæssige synkronisering med målerne 

modtager beboeren allerede beskeden samme dag, som forbruges overstiges. 

Dette giver beboerne mulighed for hurtigt at reagere på et eventuelt uhen-

sigtsmæssigt forbrug uden konstant at skulle overvåge de registrerede data. 

Ved at gøre forbrugsdata transparente og forståelige for beboerne tilsigtes en 

mere bæredygtig adfærd genne forbrugsbesparelser, hvilket både vil skabe en 

nytteværdi for beboernes økonomi såvel som for miljøet.   

4.3. HVORDAN FÅR JEG ADGANG? 

Du kan få adgang til WebMon via. www.brunata.dk, hvor du logger ind under 

”Selvbetjening” i Brunata Online med det brugernavn og kodeord, som du har 

fået tilsendt pr. mail. Du finder WebMon i menuen til venstre, når du er logget 

ind.  

WebMon er opbygget med en overskuelig menu i venstre side, der vises, så 

snart du er logget på. I øverste venstre hjørne vil der være et rullefelt med de 

anlæg, du har adgang til at se og lave rapporter om. 

 

http://www.brunata.dk
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5. RAPPORT AGENT
”Rapport Agent” er et værktøj i WebMon Administrator, som giver administra-

tor mulighed for at opsætte en rapport og dermed følge røgalarmens tilstand 

tæt. Det betyder, at du som administrator kan modtage en e-mail alarm for én 

eller flere af nedenstående funktioner:

• Når røgalarm er defekt

• Når røgalarm skal udskiftes pga. batterilevetid

• Når røgalarm er afmonteret  

5.1. OPRETTELSE AF RAPPORT

1. Klik på ”Tilføj ny rapport” 

2. ”Anvendelse”: Vælg de emner, du ønsker rapporten skal omfatte f.eks. lavt 

batteriniveau, defekte røgalarmer og alarmer afmonteret. 

3. ”Automatisk udsendelse”: Angiv hvor ofte du ønsker at modtage rapporten. 

4. ”Afsend tom rapport”: Angiv ved afkrydsning, om du ønsker at modtage en 

rapport, selvom der ikke er noget registreret. 

5. ”E-mail modtager(e)”: Angiv hvem der skal modtage rapporten. Hvis du øn-

sker at sende rapporten til flere, skal e-mailadresserne skrives i feltet og afskil-

les med et semikolon (;). 

6. ”Vis rapport/gem rapport”: Vælg enten at gemme eller at vise rapporten. 

Vælger du at vise rapporten, kan du efterfølgende gemme den. 
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5.2. RAPPORTENS HYPPIGHED

Når du opsætter en ny rapport, som vist ovenfor, kan du under ”Automatisk 

udsendelse” selv vælge, hvor hyppigt du ønsker at modtage rapporten. Du vil 

her få mulighed for at vælge mellem 4 tidspunkter: 

1. Dagligt kl. 8.00 

2. Ugentligt, hver mandag kl. 8.00 

3. Hver 14. dag, hver mandag kl. 8.00 

4. Månedligt, den 1. i måneden kl. 8.00  
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5.3. HVAD VISER MIN RAPPORT?

Billedet nedenfor illustrerer, hvad en rapport kan indeholde. I dette tilfælde 

oplyses du, at 4 røgalarmer er blevet afmonteret. Du kan derefter se, hvilke 4 

røgalarmer det drejer sig om ved at få følgende oplysninger: Ejendom, adresse, 

placering, målernummer, advarsel og advarselsdato. Denne rapport indeholder 

kun afmonterede røgalarmer, men du vil også kunne se om røgalarmens bat-

teriniveau er lavt eller om den er defekt. Er dette tilfældet, vil du kunne se det 

under ”advarsel”. 

5.4. ALARM

Under ”Manglende aflæsninger” kan du få en oversigt over de målere, som du 

ikke har hørt fra inden for en bestemt periode. Du kan vælge, hvor lang peri-

oden skal være (fx 14 dage) under selve menupunktet. Hvis der er røgalarmer, 

som vi ikke har hørt fra, vil menupunktets tekst være rød eller tekstfeltet vil 

være tomt. 

6. LOG UD
Du kan logge ud WebMon oppe i højre hjørne af skærmen eller blot lukke din 

browser.
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7. RØGALARMENS FUNKTIONER 
Læs om røgalarmen Easy Protect Radios mange funktioner nedenfor.

7.1. AUTOMATISK TÆND/SLUK

Røgalarmen registreres og tændes automatisk, så snart den tilkobles monte-

ringssoklen. Ved afmontering vil røgalarmen automatisk slukke efter 5 minutter 

og slå over i lydløs tilstand. 

7.2. VELEGNET TIL SOVEVÆRELSER

LED-knappen på fronten af røgalarmen deaktiveres automatisk og statusmed-

delelser, som ikke påvirker røgalarmens drift, skjules ved hjælp af det indbyg-

gede ur mellem kl. 21.00 til kl. 07.00, for ikke at forstyrre beboernes nattesøvn. 

7.3. LYDLØS TILSTAND

I tilfælde af at en alarm udløses, kan røgalarmens høje akustiske lydsignal slås 

fra i 10 minutter ved at trykke på testknappen. Lige så snart røgalarmen ikke 

længere opfanger røg, vil den vende tilbage til normal drift.

7.4. BATTERILEVETID

Røgalarmen har et indbygget litiumbatteri, der kan holde i op til 10 år. Vær op-

mærksom på, at røgalarmens batteri ikke kan udskiftes.

7.5. ÅRLIG TEST

Røgalarmen skal testes manuelt mindst én gang om året. Testen udløses ved at 

trykke på knappen på røgalarmen og vil test følgende: 

• Batteri 

• Lydsignal
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8. RADIOKOMMUNIKATION
Radioen er slukket ved modtagelse og vil automatisk blive aktiveret, når måle-

ren registreres ved montering.

8.1. WIRELESS M-BUS RADIO

Informationer omkring den integrerede radio:

• Envejs dataoverførelse 

• Ingen tidsforsinkelse mellem datalogging og datakommunikation, 

       da dette sker online

• Den integrerede radio sender altid de faktiske måleraflæsninger

• Overførelsesfrekvens er 868 MHz

• Forskellige Brunata radiomodtagere kan anvendes til at modtage data

       (f.eks. GPRS, LAN)

• Krypteret protokol: Open Metering Standard (OMS)

8.2. LORAWAN

Informationer omkring den integrerede radio:

• Envejs dataoverførelse 

• Ingen tidsforsinkelse mellem datalogging og datakommunikation, da dette     

      sker online

• Den integrerede radio sender altid de faktiske måleraflæsninger

• Overførelsesfrekvens er 868 MHz

• Forskellige Brunata radiomodtagere kan anvendes til at modtage data 

      (GateWay)

• Krypteret protokol: LoRaWAN 

• Måleren er forberedt til at indgå i et IoT netværk. 
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10. RENOVERING
Installer først røgalarmen, når alt renoveringsarbejde er fuldført. Skulle røgalar-

men være installeret inden arbejdet påbegyndes, skal den enten tages ned 

eller tildækkes mod støv og lignede ved f.eks. at opbevare røgalarmen i en 

plastikpose, indtil arbejdet er færdiggjort. Når renoveringen er fuldført, skal 

røgalarmen installeres igen eller tildækningen skal fjernes. Er røgalarmen ikke 

installeret, eller stadig tildækket, vil den ikke kunne opfange røg og dermed 

ikke kunne alarmere beboerne.

9. MONTERING OG PLACERING 
Der skal som minimum monteres én røgalarm i alle soveværelser, børneværelser 

og gange. Vær opmærksom på, at stuer ofte også anvendes som soveværelser, 

hvorfor der bør være installeret røgalarmer i stuer.   

Røgalarmer skal altid monteres på loftet, og gerne midt i rummet, dog mindst 

0,5 meter fra vægge, bjælker og inventar. Røgalarmen kan opfange røg i værel-

ser med en størrelse på maks. 60 m2. I tilfælde af at røgalarmen skal monteres 

tæt på kip, skal den ved en taghældning: 

• På op til 20 grader monteres på samme måde, som ved et vandret loft,

• På mere en 20 grader monteres på loftet min. 0,5 m. og maks. 1 m. fra kip. 

I værelser eller gange, der har en bredde på under 1 m., skal røgalarmen mon-

teres midt på loftet. I gange med en bredde på maks. 3 m. skal afstanden mel-

lem røgalarmerne maks. være 15 m. Afstanden til endevæggen i en gang må 

ikke være længere end 7,5 m. 

Der er mulighed for fysisk plombering af røgalarmen, som kan sikre mod tyveri 

og afmontering, hvis ønsket.  



13

Brunata a/s · Vesterlundvej 14 · 2730 Herlev · 77 77 70 00 · brunata@brunata.dk · www.brunata.dk      DA-QB101460/16.11.2020

Brugervejledning for Administrator

11. NOTER 
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