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Als u de zoemer hoort 

Bepaal de oorzaak als de zoemer klinkt 

Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED Alarm knippert of 
brandt continu, is er sprake van een brandalarm.  

 

Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED Fout continu 
brandt, is er sprake van een fout.  

 

WAARSCHUWING: Afhankelijk van de configuratie van het 
brandalarm kan de zoemer het eerste teken van een 
brandalarm zijn. 

Als het brandalarm afgaat 

1. Bepaal de locatie van de brand 

Controleer de locatie van de brand. Informatie voor de 
eerste en laatste groep die een alarm rapporteren wordt 
weergegeven in het LCD-berichtgebied. 

 

Details over de alarmlocatie worden als volgt aangegeven: 
 

LCD Omschrijving Voorbeeld 

d Aantal melders in alarm d:010 

C Centrale ID C01 

G Groep G0001 

D Lus en melder D3.010 

 
In dit voorbeeld, C01:G0001:D3.010, is een alarm 
geactiveerd door melder 010 in lus 3 van groep 1 op 
centrale 01 (tien melders zijn in alarm in de 
overeenkomende groep). 

2. Bepaal de bron van het brandalarm 

Indien de indicatie-LED Alarm knippert en het 
detectorpictogram wordt weergegeven op de LCD, heeft 
het systeem een detectoralarm gesignaleerd. 

Indien de indicatie-LED Alarm LED continu brandt en het 
pictogram van de handbrandmelder wordt weergegeven 
op de LCD, heeft het systeem een handbrandmelder alarm 
gesignaleerd. 

In de onderstaande tabel worden de LCD-pictogrammen 
voor elk type alarm weergegeven. 
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3. Verifieer het brandalarm 

Controleer indien nodig de locatie van het brandalarm om 
na te gaan of het om een echt alarm gaat.  

Afhankelijk van de configuratie van uw brandalarm hebt u 
maximaal tien minuten om het alarm te onderzoeken 
voordat de signaalgevers en andere alarmmelders worden 
geactiveerd. 

4. Activeer de signaalgevers 

Als het brandalarm is geverifieerd, voer dan een van de 
volgende handelingen uit om de signaalgevers en andere 
alarmmelders onmiddellijk te activeren: 

Breek het glas van de dichtstbijzijnde handbrandmelder. 

— of — 

Druk op de knop Signalering aan/uit op de centrale. 

 

5. Verlaat de locatie 

Verlaat de locatie nadat het brandalarm is bevestigd en 
geactiveerd en volg de ontruimingsprocedure van uw 
onderneming. 

In het geval van een fout 

WAARSCHUWING: Stop nooit de zoemer zonder eerst de 
oorzaak van het waarschuwingssignaal te hebben 
onderzocht. 

1. Stop de zoemer 

Druk op Stop zoemer om de zoemer uit te schakelen. 

 

De indicatie-LED Stop zoemer gaat branden en de zoemer 
stopt. Nieuwe alarmen of fouten kunnen de zoemer 
opnieuw inschakelen. 

Extra informatie over de fout is beschikbaar door op F1 
(Displ gebeu.) te drukken. 

2. Neem contact op met uw onderhoudsbedrijf 

Neem onmiddellijk contact op met uw onderhoudsbedrijf 
om de fout te onderzoeken en te verhelpen. 

Overige opties 

Actuele gebeurtenisinformatie weergeven 

Als u de actuele gebeurtenissen wilt weergeven, drukt u op 
F1 (Displ gebeu.) en selecteert u het gebeurtenistype dat u 
wilt weergeven. De beschikbare gebeurtenisinformatie in dit 
gebruikersniveau wordt hieronder getoond. 
 

Gebeurtenistype Beschrijving 

Alarm Selecteer deze optie om alle actuele brandalarmen 
weer te geven 

Fouten Selecteer deze optie om alle actuele fouten weer te 
geven 

Condities Selecteer deze optie om alle actuele condities weer te 
geven (bijvoorbeeld, testen en uitschakelingen in het 
brandmeldsysteem) 

 

Ondersteuningsinformatie weergeven 

Als u ondersteuningsinformatie wilt weergeven die door uw 
installatie- of onderhoudsbedrijf is geconfigureerd, drukt u 
op F3 (Ondersteunen). Uw installatie- of onderhoudsbedrijf 
kan verschillende berichten configureren die tijdens alarm- 
of niet-alarmsituaties worden weergegeven. 

Opmerking: Deze informatie is alleen beschikbaar als uw 
installatie- of onderhoudsbedrijf informatie heeft 
toegevoegd aan de configuratie van het 
brandmeldsysteem. 

Meer informatie 
Dit document bevat standaardinstructies over het bedienen 
van de centrale die moeten worden gevolgd als er een 
brandalarm afgaat of een fout optreedt. Raadpleeg de 
uitgebreide bedieningshandleiding voor verdere informatie 
over de bediening. 

Onderhoudsinformatie 
Controleer en test het brandalarm en houd u daarbij aan 
alle van toepassing zijnde eisen en regelgevingen. 

Contactgegevens voor service 

Naam:  

Adres:  

  

Telefoon:  

 

SIGNALERING 
AAN/UIT 

STOP 
ZOEMER 


