EP600 SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING

1.

NORMALE WERKING
Wordt aangeduid door:

1.1.
1.2.
1.3.

In bedrijf - groene LED ( knipperend )
Vertraging IN of UIT - Gele LED aan of uit
Alle andere LEDs UIT

2.

ZOEMER WERKT VOOR EENDER WELKE WIJZIGING IN DE SITUATIE VAN DE
CENTRALE

3.

IN GEVAL VAN BRANDALARM
3.1. Dubbele rode LED duidt een brandalarm aan. De bellen of sirenes werken.
3.2. Noteer de zone(s) waar het alarm wordt gemeld. Dit wordt aangeduid door een rode LED
naast de zonebeschrijving.
3.3. Druk op “RESET ZOEMER”
3.4. Ga de oorzaak van het alarm na. Is alles onder kontrole, draai de sleutelschakelaar in de
positie
en druk “ONTRUIMEN aan / UIT”.
3.5. Om de waarschuwingsbellen opnieuw te starten, draai de sleutel op
“ONTRUIMEN AAN/ uit”.
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3.6.

Doormelding brandweer.
3.6.1. De rode LED onder “BRANDWEER” duidt aan dat een eventuele melding is
verstuurd (indien aangesloten).
3.6.2. De doormelding zal niet onmiddellijk worden verstuurd, indien de
“VERTRAGING”- Led aan is.
3.6.3. Indien u onmiddelijk doormelding wilt, druk op “VERTRAGING IN/UIT” zodat de
LED uitgaat.

3.7.

Herstel
3.7.1. Is de brandalarmsituatie onder kontrole, dan kan de brandmeldcentrale terug in
normale toestand worden gebracht door de sleutelschakelaar op
te plaatsen
en de “HERSTEL” knop te drukken.
3.7.2. Indien het brandalarm opnieuw start, kan dit te wijten zijn aan één van de
volgende redenen.
* De brand is niet onder kontrole ( zie 3 )
* Het glas van ‘n handbrandmelder is gebroken - herstel of schakel de zone uit.
* Er is nog rook binnen in de detector - Reinig de detektoren.
Herstel de centrale zoals beschreven onder 3.7.1.

3.8.

Ontruimen AAN / UIT
3.8.1. Met deze drukknop in samenwerking met de drukknop “bevestigen ontruimen” kan
de gebruiker de alarmgevers stopzetten of opnieuw activeren in geval ze reeds
stopgezet waren. Om de status te veranderen, houdt de drukknop “ontruimen AAN
/ UIT” ingedrukt, de “Bevestigen ontruimen” LED gaat nu knipperen. Druk
vervolgens op de drukknop “Bevestigen ontruimen”. De status is nu gewijzigd.

4.

IN GEVAL VAN STORING
4.1.
4.2.
4.3.

De gele LED “STORING” duidt een fout aan in de centrale.
Druk “RESET ZOEMER”.
De aard van de storing wordt aangegeven via een gele LED:
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

Naast een zone - Wendt u tot de installateur
“VOEDINGSSTORING” - Kontroleer de 230 Volt voeding en de batterij
“SYSTEEMSTORING” - Wendt u tot de installateur
“STORING BEL / BEL UIT”- De verbinding naar de waarschuwingsbellen
is defekt.
4.3.5. “STORING / DOORMELDING UIT”- De verbinding naar de
brandweer / meldkamer is defekt.

5.

UITZETTEN VAN EEN ZONE
* Draai de sleutel op
.
* Druk op de toets “GEDEELTE UIT” tot de gele LED naast de gewenste zone snel knippert.
* Draai de sleutel naar
.
* Stop de zoemer.
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6.

HERSTELLEN VAN EEN ZONE
* Draai de sleutel op
.
* Druk op de toets “GEDEELTE UIT” tot de gele LED naast de gewenste zone snel knippert.
* Draai de sleutel van
naar
.
* Indien een zone buiten dienst werd gezet, zal het paneel een check doen naar alarmen in die
zone ( gedurende 30 sec - LED’s knipperen ); is er geen brandkonditie meer in de zone, dan zal
deze terug worden ingezet

7.

TESTEN
De bedrijfszekerheid van de centrale kan enkel verzekerd worden door regelmatige testen uit te
voeren door een ervaren onderhoudsmonteur.

8.

GEDETAILLEERDE WERKING
Zie de EP600 installateurshandleiding.

9.

ZONE OVERZICHT
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