Måltaking

Brannstiger

Vippe- eller glidehengslet
vindu

Beskrivelse av stigen
Stigen består av bakvegg, stigetrinn og forvang. Bakveggen har lepper som stikker 1,6 cm ut på hver side. Stigen skrues rett i vegg
gjennom hull i disse leppene. Stigetrinnene har en dybde på 30 cm. Når stigen felles ut fra vegg vil øverste stigetrinn være ca 42
cm fra toppen av stigen. Utfelt kommer forbommen i overkant av 40 cm lengre ned enn nederst på stigen. Det nederste stigetrinnet er helt i bunnen av bakveggen. For å kunne benytte et vindu som rømningsvei må det totale bredde+høydemålet være
minimum
Hull for utløsersplint borres/settes 20, 50, 80, 110... osv cm fra toppen av stigen
Måltaking
Toppen av stigen
Toppen av stigen skal være minium 50 cm over vannbordet under vinduet. Da kan øverste trinn benyttes til å holde seg fast ved
utstigning. Som vist på tegningen kan toppen av stigen kan gjerne være lengre opp. Da settes hull for utløsersplint lenger ned på
stigen slik at denne nås enklet fra vindu.
Bunnen av stigen
Ved utfelling av stigen vil forvangen komme 40 cm under bunn av stigen. Av den grunn skal bunnen av stigen være minimum 60
cm over bakken. Da vil forvangen være 20 cm over bakken når stigen felles ut. Dersom stigen skal monters en plass det kan være
mye snø bør bunnen av stigen være 100 cm over bakken.

Sidehengslet vindu med
midtstolpe

Sidehengslet vindu med midtstolpe
Som vist på illustrasjon bør det, på grunn av stor avstand fra vindu til stige, benyttes utstigningsplatå ved montering av brannstige i
sidehengslet vindu med midtstolpe

Ved utstikk eller innhuk i fasaden
Mange hus/fasader har pyntelister eller vannbord
som stikker ut på fasaden. Noen har også nivåforskjell på vegg (f.eks dersom det er stående panel i
2. etg og liggende i 1. etg). I slike tilfeller må utstikket enten fjernes der brannstigen monteres, eller
det må benyttes avstandshyller i hele eller deler av
brannstigens høyde.
Ved bruk av avstandshylser må nøyaktig tykkelse på
disse måles.
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