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Algemene informatie & veiligheidsadviezen

Deze handleiding beschrijft de standaardfuncties en de bediening van het controlepaneel MAP voor de toepassing in verband met de brandmeldcentrales Integral IP MX en Integral IP CX.
De verschillende functies kunnen variëren al naar gelang de klantspecifieke programmering en de gebruikte softwareversie. Informatie die niet in dit document staat kunt u altijd opvragen bij een van onze vestigingen.
Schrack Seconet brandmeldcentrales worden in Oostenrijk ontwikkeld en voldoen aan de huidige stand der techniek en de laatste wetenschappelijke verworvenheden, rekening houdend met de meest recente geldende normen
(Europese normen, eisen van de brandweer en van Europese keurings- en certificeringsinstellingen enz.).
Om de producten voortdurend aan nieuwe eisen aan te kunnen passen en te verbeteren werkt Schrack Seconet
systematisch samen met technische universiteiten en internationale concerns, evenals met keurings- en goedkeuringsinstellingen, brandpreventiediensten en brandweerorganisaties.
Deze handleiding voldoet aan de stand der techniek ten tijde van de druk en is auteursrechtelijk beschermd. Het
kopiëren of overnemen van teksten, afbeeldingen en foto‘s in willekeurige media (bijv. print, cd-rom, internet,
enz.) van dit document - ook in uittreksels - is slechts toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten en klaarblijkelijke vergissingen. Wijzigingen voorbehouden
vooral als deze gebaseerd zijn op de technische vooruitgang.
Het ontwerpen van brandmeldsystemen evenals de montage, inbedrijfstelling en instandhouding van de producten en de hiermee opgestelde installaties vereisen specifieke vakkennis
en mogen daarom uitsluitend door geschoold personeel uitgevoerd worden.
De productspecifieke scholing van het personeel dient te gebeuren door Schrack Seconet of
door van Schrack Seconet uitdrukkelijk hiervoor geautoriseerde personen.
Verder zijn de toepasselijke nationale instructies en richtlijnen voor het plannen, opstellen en
gebruiken van de producten onvoorwaardelijk in acht te nemen en op te volgen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schades en gevolgschades die veroorzaakt zijn door een ingreep
op of wijzigingen van onze producten, evenals door ondeskundige behandeling. Hetzelfde geldt
voor een ondeskundige opslag of overige omgevingsinvloeden.
Wij wijzen er met nadruk op dat de brandmeldinstallatie in overeenstemming met de toepasselijke normen (bijv. ÖNORM F3070, DIN 14675, enz.) in stand gehouden dient te worden,
om de omvang van de functie en de bescherming ook op lange termijn te kunnen handhaven.

Belangrijke waarschuwing voor service- en instandhoudingswerkzaamheden:
Indien de brandmeldcentrale blusinstallaties of andere kritische aansturingen in geval van
brand automatisch aanstuurt dan dienen tijdens service- en/of instandhoudingswerkzaamheden
elektrische, mechanische en optische voorzorgsmaatregelen genomen te worden om te voorkomen dat de aansturingen onopzettelijk in werking worden gezet. Na het einde van de serviceen/of instandhoudingswerkzaamheden dienen de veiligheidsmaatregelen weer verwijderd te
worden!
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(1) Led Brand
(2) Toets Vertraagd An met led
(3) Toets Verkennen met led
(4) Toets Zoemer Afstellen met led
(5) Toets Reset BMC
(6) Led Geactiveerd DI
(7) Led Storing DI
(8) Led Brandweer waarschuwen
(9) Toets Doormelding uitgeschakelt DI met led
(10) Toets Algemene Informatie
(11) Toets Systeem Toegang met led
(12) vrij programmeerbare toets
(13) vrij programmeerbare 3-kleuren led‘s
(14) Toets Groep
(15) Toets Sturing

(16) Toets Ingang
(17) Toets Andere Elementen
(18) Display
(19) Toets Alarmen
(20) Toets Storing
(21) Toets Functies Uit
(22) Toets Acties
(23) Toets Andere lijsten
(24) Cijferblok
(25) Toets Extra Informatie
(26) Toets Menu
(27) vrij programmeerbare toets
(28) vrij programmeerbare 3-kleuren led‘s
(29) Toets Inschakelen
(30) Toets Uitschakelen

(31) Toets Activeren/Herstellen
(32) Toets Andere Opdrachten
(33) Led In Bedrijf
(34) Led Storing
(35) Led Systeem
(36) Led Voeding
(37) Led Functies Uit
(38) Led Test Mode
(39) 2 led‘s Brandbeveiligingsinstallaties
(40) Led Waarschuw servicedienst
(41) Led Geactiveerd AI
(42) Led Storing AI
(43) Toets Herstel AI met led
(44) Toets Functies Uit AI met led

Overzicht display en controlepaneel
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Overzicht display en controlepaneel

Het Integral Display- & Controlepaneel MAP dient ter weergave en bediening van de Schrack Seconet brandmeldcentrales Integral IP MX en Integral IP CX.
Van hieruit kunnen zowel alle commando‘s naar het systeem gestuurd evenals alle statussen van het systeem weergegeven worden. Het controlepaneel is of geïntegreerd in de deur van een centrale of (gescheiden van de centrale)
in een eigen kast geplaatst.
Voor een beter overzicht en gebruikersvriendelijkheid bestaat het paneel uit 5 secties:
Sectie

Elementnummer
(zie blz. 5)

Beschrijving van de functie zie
hoofdstuk

Weergaves & toetsen in geval van alarm

1 t/m 5

3.4, 4.2, 4.3, 4.5, 5

Weergaves & toetsen voor de functie
“Doormeldinstallatie”

6 t/m 9

3.5, 5

Display, cijferblok en toetsen voor geconcentreerde bediening

10 t/m 32

3.3

Controle- en storingstoetsen

33 t/m 40

3.2

Weergaves & toetsen voor de functie
„Alarmeringsinrichting“

41 t/m 44

3.6, 4.4

Onderstaand worden de elementnummers van de verschillende indicatoren en toetsen vermeld
volgens de illustratie op blz. 5, bijv. Display (18).
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Indicatoren en toetsenfuncties

3.1 Akoestische waarschuwingen van het controlepaneel
Iedere Integral MAP beschikt over vijf verschillende signalen:
Alarm:

100ms 3kHz, 100ms uit

Storing:

800 Hz aanhoudende toon

Bevestigingstijd:

140ms 800Hz, 140ms uit

Verkenningstijd:

4 * (60ms 800Hz, 60ms uit), 400ms uit

Displaytest:

300ms 3kHz, 300ms 800Hz

3.2 Werkings- & storingsindicaties
De werkings- en storingsaanduidingen (33) tot en met (40) leveren een overzicht van de huidige status van het
systeem.
De brandende groene led In Bedrijf (33) toont aan dat het systeem ingeschakeld is. Is
de led donker, dan betekent dit de gelijktijdige uitval van stroom- en noodstroomvoorziening.
De gele led Storing (34) knippert als de centrale zoals voorgeschreven werkt en een
storing optreedt. De led brandt als er sprake is van een systeemstoring (bijv. storing van
een processor, een component, enz.).
De gele led Systeem (35) brandt aanvullend aan de led Storing als er sprake is van een
systeemstoring (bijv. storing van een processor, een component, enz.).
De gele led Voeding (36) brandt aanvullend aan de led Storing, als er sprake is van een storing in de noodstroomvoorziening (defecte accu‘s, enz.) of in de
netspanning(stroomstoring enz.).
De gele led Functies Uit (37) brandt zodra ten minste een element van het systeem
uitgeschakeld is.
De gele led Test Mode (38) brandt zodra ten minste een element van het systeem
getest (gereviseerd) wordt.
De rode led Brandbeveiligingsinstallaties (39, boven) brandt als een brandbeveiligingsinstallatie aangestuurd en geactiveerd is.
De gele Brandbeveiligingsinstallaties (39, beneden) brandt als een brandbeveiligingsinstallatie gestoord is.
De gele led Waarschuw servicedienst (40) brandt als dringende instandhoudingswerkzaamheden aan de centrale dienen te worden uitgevoerd.
In dit geval informeer onmiddellijk de service-/reparatiedienst!
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3.3 Display & Keys for concentrated operation
The Integral system is generally operated using the keys and elements (10) to (32), with an access code usually
being required for most operating processes for security reasons (see point 4.1).

Display
De 6-regelige LC-display kan 40 tekens per regel weergeven
en geeft alle statussen van de installatie weer d. m. v. een alfanumerieke en niet-gecodeerde tekst. In de ruststand toont
de display „INTEGRAL IP“, evenals de datum en de tijd.
De statussen van het systeem worden in beginsel weergegeven overeenkomstig EN 54-2, de manier van weergave
kan echter enigszins variëren (afhankelijk van de nationale
programmering of van de softwareversie).
In de 6e regel van de display wordt het aantal van alle actuele alarmen, storingen, uitschakelingen en activeringen
permanent weergegeven. De lijst Andere lijsten (23) toont het aantal aanstaande activeringen, waarschuwingen en tijdniveaus (voor zover deze functie geprojecteerd is en bovendien pas vanaf softwareversie 7.1). Na het
drukken op de passende toetsen onder de display (19) t/m (23) wordt de passende lijst met vier regels weergegeven. In de regels 2, 3 en 4 kunt u met de scroll-toetsen door alle vermeldingen van de lijst bladeren, de laatste
vermelding van de lijst wordt (in overeenstemming met EN 54-2) altijd statisch in regel 5 weergegeven. Indien
er gedurende een langere periode geen toets gedrukt wordt, dan schakelt het systeem automatisch terug naar de
lijst met de hoogste prioriteit (bijv. Alarmen). Is de lijst leeg dan wordt dit met een passende melding (bijv. „Geen
alarmen“) weergegeven.
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Algemene Informatie
U kunt een individuele klantentekst toewijzen aan iedere meldergroep, besturing, ingang, enz. (bijv. begane grond, afdeling
klantenservice, enz.). Deze tekst wordt na het drukken van de
toets Algemene Informatie (10) weergegeven in de 3e, 4e
en 5e regel van de display. Bovendien kunt u aan iedere individuele melder tevens een eigen tekst toewijzen (bijv. bespreekkamer, 1e verdieping, zaal 25).
Extra Informatie
Na het drukken van de toets Extra Informatie (25) wordt
extra informatie verstrekt in de 3e, 4e en 5e regel van de display
m. b. t. de oorzaak van een gebeurtenis (bijv. alarm, storing,
uitschakeling of activering). Deze extra informatie wordt op
de display weergegeven onder vermelding van meldergroep,
meldernummer, datum en tijd.
Systeem Toegang
Na het drukken van de toets Systeem Toegang (11) kunt u
de toegangscode invoeren voor een hoger autorisatieniveau.
De led naast de toets Systeem Toegang brandt zodra men
zich op een hoger niveau dan 1 bevindt (zie ook punt 4.1).
Menu
Via de toets Menu (26) kunt u een lijst met aanvullende
functies oproepen, waarvan de inhoud afhankelijk is van de programmering van de installatie en het actueel autorisatieniveau.
Met de scroll-toetsen kunt u de getoonde functies naar de eerste
regel van de display brengen en vervolgens deze selecteren door
op ENTER te drukken.
Alarmteller
Na het drukken van de toets Menu (26) en de selectie van
de vermelding „Alarmteller“ door middel van de scroll- en
ENTER-toetsen toont de display het aantal tot nu toe opgetreden alarmen.
Geconcentreerde bediening
Door de geconcentreerde bediening kunt u doelgericht de statussen van alle ingeschakelde elementen oproepen en wijzigen.
Selecteer de individuele elementen via een van de toetsen Groep (14), Sturing (15), Ingang (16), Andere Elementen
(17).
Vervolgens brandt de led in de pijl rechts naast de toetsen als indicatie dat u het elementnummer met behulp van
het cijferblok (24) dient in te voeren.
Na de selectie van een element wordt de huidige status van het element op de display weergegeven en de led in de
pijl rechts naast het cijferblok brandt als indicatie dat de status van het geselecteerd element gewijzigd kan worden met een van de toetsen Inschakelen (29), Uitschakelen (30), Activeren/Herstellen (31) of Andere
Opdrachten (32).
B-HB-020NL
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Vrije toetsen en led‘s
Op het controlepaneel staan twee vrij programmeer- en beschrijfbare toetsen (12, 27) en twee vrij programmeeren beschrijfbare 3-kleuren led‘s (13, 28) ter beschikking die door de klant individueel gebruikt kunnen worden.
Deze functie staat echter pas ter beschikking vanaf softwareversie 7.1.

3.4 Indicatoren en toetsen in geval van alarm
De indicatoren en toetsen (1) t/m (5) bevatten functies die relevant zijn in geval van een brandalarm.
BRAND
Een brandalarm wordt bij de brandmeldcentrale optisch en akoestisch weergegeven.
De indicator BRAND (1) knippert rood, een akoestische waarschuwing klinkt op het
controlepaneel en de display (18) geeft de groep en het nummer van de melder, evenals
het aantal binnengekomen alarmen weer.
Vertraging
Met de toets Vertraagd An (2) kunt u de doormelding van een brandalarm met een
bepaalde tijd vertragen (bijv. om de gevolgen van valse alarmen te beperken).
U kunt de vertragingstijd instellen per meldergroep, waarbij u iedere meldergroep aan
een van 16 vertragingsniveaus kunt toewijzen. Welke meldergroepen toegewezen zijn
aan een individueel vertragingsniveau wordt door de projectering vastgelegd en kan in
de normale werking niet gewijzigd worden.
Bij een geactiveerde vertraging (dagprogramma) brandt de led bij de toets, bij een geactiveerd nachtprogramma is de vertraging gedeactiveerd en de led blijft donker. Indien de
led niet van donker naar licht verandert dan is deze feature niet geprojecteerd.
Verkenning
In het geval van een brandalarm kunt u de functie Verkennen (interventieschakeling)
met de toets (3) activeren waardoor de beheerder gedurende een bepaalde tijd de brandmelding verifiëren en mogelijke tegenmaatregelen treffen kan voordat de hoofdmelder
automatisch geactiveerd en de brandweer gealarmeerd wordt.
De verkenningstijd moet altijd afgesproken zijn met de brandweer of het interventiepersoneel en is vast geprogrammeerd. Een geactiveerde vertragingsfunctie is de voorwaarde
voor de verkenningsfunctie.
Zoemer Afstellen
De toets Zoemer Afstellen (4) deactiveert de akoestische waarschuwing van het controlepaneel (led van de toets brandt). Door ieder verder alarm en/of verdere storingsmelding wordt de waarschuwing weer geactiveerd.
U kunt de akoestische waarschuwing van het controlepaneel uitschakelen ongeacht het
autorisatieniveau (vrijgave van de bediening).
Reset BMC
Met de toets Reset BMC (5) worden alle alarmen van de brandmeldcentrale gelijktijdig
gereset. Is het criterium voor het alarm nog niet verholpen (bijv. er is nog steeds rook
of de handbrandmelder is nog niet gereset enz.), wordt het alarm na 30 sec. opnieuw
weergegeven.
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3.5 Doormeldinstallatie (hoofdmelder)
De indicatoren en toetsen (6) t/m (9) bevatten indicatoren en functies die voor de functie “Doormeldinstallatie” nodig zijn. De doormeldinstallatie (in overeenstemming met EN 54-1) maakt een verbinding tussen de
brandmeldcentrale en de installatie voor de behandeling van binnenkomende alarmen van een hulpverlenende
instelling. Normaal gesproken is dit een hoofdmelder waarmee de brandmeldinstallatie via een vaste verbinding
verbonden is met de brandweer of een veiligheidsdienst. De status van de doormelder wordt weergegeven door 4
led‘s.
De led Geactiveerd (6) knippert (groen of rood) als de doormelder geactiveerd is, d.
w. z. de brandweer reeds geïnformeerd is.
Die gele led Storing (7) knippert als de aansturing van de doormeldinstallatie gestoord
is.
De rode led Brandweer waarschuwen (8) brandt in geval van alarm als de brandweer niet automatisch geïnformeerd kan worden (geen doormeldinstallatie geactiveerd
en/of gestoord of uitgeschakeld).
De toets Doormelding uitgeschakelt (9) schakelt de aansturing van de doormeldinstallatie in of uit. De gele led brandt als de doormelder uitgeschakeld is.

3.6 Alarminstallatie (sirenes)
De indicatoren en toetsen (41) t/m (44) bevatten indicatoren en functies die voor de functie “Alarminstallatie” nodig zijn. De alarminstallatie (in overeenstemming met EN 54-1) bestaat uit een akoestische en optische
alarmeringsapparatuur voor het brandalarm dat door de brandmeldcentrale aangestuurd wordt. De status van de
alarminstallatie (bijv. gecontroleerde sirene) wordt weergegeven door 4 led‘s:
De led Geactiveerd (41) knippert (groen of rood) als de alarminstallatie geactiveerd is
(sirenes zijn aangestuurd).
De gele led Storing (42) knippert als de aansturing van de alarminstallatie gestoord is.
Met de toets Herstel (43) worden de sirenes gedeactiveerd en bij het volgende alarm
weer geactiveerd. Druk nog een keer op de toets om de sirenes weer in te schakelen. De
gele led van de toets brandt als de sirenes gedeactiveerd zijn.
De toets Functies Uit (44) schakelt slechts de hoofdsirene uit, alle anderen sirenes
blijven actief en kunnen niet meer gereset worden. De gele led van de toets brandt als de
uitschakeling geactiveerd is.
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Belangrijkste bedieningsstappen

4.1 Autorisatie
U kunt voor ieder Integral controlepaneel verschillende bevoegdheids- en toegangsniveaus programmeren waarbij
de omvang van de functie voor ieder niveau individueel kan verschillen. Als standaard is het systeem ingesteld
op het laagste bevoegdheidsniveau 1 waarop - zonder de invoer van een toegangscode - als standaard slechts de
volgende bedieningsstappen mogelijk zijn:
•
•
•
•
•
•

Uitschakelen van de akoestische waarschuwingen van het controlepaneel
Alarmteller weergeven
Bladeren in de lijsten Alarm, Storing, Uitschakeling en Activering evenals in “Andere lijsten”
Opvragen van informatie m.b.t. een element (locatie, status, tijd van de gebeurtenis, enz.)
Taal selecteren
Displaytest

Voor alle anderen bedienings- en displaystappen dient u een autorisatiecode in te voeren:
Druk op de toets Systeem Toegang (11) voer een
autorisatiecode in op het cijferblok en druk vervolgens op
ENTER om naar een hoger toegangsniveau te gaan.
Druk opnieuw op Systeem Toegang en u komt weer
terug naar het standaardniveau. Dit gebeurt ook automatisch als er gedurende een bepaalde tijd geen toets gedrukt
wordt.
De led in het veld Systeem Toegang brandt zodra u
zich op een hoger niveau dan 1 bevindt.

4.2 Vertraging activeren
Is deze functie geprogrammeerd dan kunt u met de toets Vertraagd An (2) het directe en automatische doormelden van een brandalarm aan de brandweer vertragen.
Het activeren van de vertragingsfunctie is de voorwaarde voor het activeren van de functie Verkenning. Bij een geactiveerde vertraging brandt de led van de toets.

4.3 Verkenning activeren (interventieschakeling)
Een geactiveerde vertragingsschakeling is de voorwaarde voor de functie Verkenning (zie 4.2).
In geval van alarm kunt u met de toets Verkennen (3) een geprogrammeerd tijdsbestek activeren waarin de beheerder de oorzaak voor het alarm vinden en deze, indien
nodig, resetten kan voordat de brandweer geïnformeerd wordt.
Tijdens de verkenningstijd brandt de led van de toets en de akoestische waarschuwing
voor de verkenningstijd is actief (zie punt 3.1). U kunt de akoestische waarschuwing
voor de bevestigings- en verkenningstijd met de toets Zoemer Afstellen (4) niet
uitschakelen.
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4.4 Sirenes resetten / uitschakelen
In het veld voor de alarminstallatie (41) t/m (44) vindt u twee toetsen:
De toets Herstel (43) deactiveert de sirenes, deze worden echter bij het volgende alarm weer
geactiveerd. Druk opnieuw op de toets om de sirenes weer in te schakelen.
De toets Functies Uit (44) schakelt slechts de hoofdsirene uit, alle andere sirenes blijven
actief en kunnen niet meer gereset worden.
Voor de bediening van deze twee toetsen is een bevoegdheidsniveau hoger dan 1 vereist.

4.5 Akoestische waarschuwingen van controlepaneel resetten
Met de toets Zoemer Afstellen (4) kunt u de akoestische waarschuwing van het controlepaneel deactiveren. Druk op de toets en de led gaat branden, door ieder vol-gend
alarm en/of storingsmelding wordt de akoestische waarschuwing weer geacti-veerd.
Het uitschakelen van de akoestische waarschuwing is niet afhankelijk van een bevoegdheidsniveau (vrijgave van de bediening).

4.6 Storingen resetten
Iedere storing wordt aangewezen door een knipperende led
(34), een signaal klinkt en de display toont elementtype,
elementnummer (indien beschikbaar ook het display-groepnummer gescheiden door een schuine streep), evenals het
aantal binnengekomen storingsmeldingen.
Als de brandmeldcentrale tegelijkertijd in staat van alarm
verkeert dan toont de display de alarmlijst, met de toets Storing (20) wordt de storingenlijst weergegeven.
In de storingenlijst kunt u met de scroll-toetsen in de regels twee, drie en vier door alle
vermeldingen bladeren, de laatste vermelding wordt (in overeenstemming met de norm)
altijd statisch in regel 5 weergegeven.
Met de toets Extra Informatie (25) verkrijgt u in de 3e, 4e en 5e regel van de display
aanvullende informatie m. b. t. de oorzaak van de storingsmelding (bijv. hoofdsirene,
storing DB). De aanvullende informatie wordt weergegeven onder vermelding van
datum en tijd.
Storing & storingsakoestiek resetten
U kunt de storingsakoestiek resetten met de toets Zoemer Afstellen (4).
Zodra de oorzaak voor de storingsmelding is verholpen wordt de storing automatisch
gereset.
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4.7 Elementen uit-/inschakelen
Met de Geconcentreerde Bediening kunt u doelgericht de statussen van alle ingeschakelde elementen opvragen en wijzigen. Hiervoor is de invoer van een autorisatiecode
vereist. Selecteer de verschillende elementtypes met de toetsen Groep (14), Sturing
(15), Ingang (16), Andere Elementen (17):
• Brandmeldergroepen met de toets Groep (14),
• Sturingen met de toets Sturing (15),
• Aanvullende externe signalisatie-installaties met de toets Ingang (16).
• Alle andere elementtypes die niet via een van de andere toetsen kunnen worden
gekozen (bijv. printer, batterij enz.) met de toets Andere Elementen (17); de lijst
van de hier vermelde elementtypes is afhankelijk van het projecteren en het actuele
bevoegdheidsniveau.
Voer het vooraf geselecteerd elementtype in met het cijferblok (24) en bevestig dan met
ENTER.
• Een elementnummer ligt tussen 1 en 65535.
• Als er van een elementtype slechts één element bestaat dan is een elementnummer
niet nodig.
• Wilt u een afzonderlijke melder van een meldergroep bedienen (slechts mogelijk
met een ringleiding) dan dient u aanvullend tot het elementnummer het displaygroepnummer (gescheiden door een schuine streep) in te voeren. Het display-groepnummer wordt altijd ingevoerd als tweede getal na het elementnummer en ligt tussen
0 en 254.
Na het selecteren van een element wordt de huidige status
van element op de display weergegeven. Met de toetsen
Algemene Informatie (10) en Extra Informatie (25)
kunt u aanvullende informatie m.b.t. het element opvragen.
Na het selecteren van een element kunt u zijn status wijzigen met een van de toetsen Inschakelen (29),
Uitschakelen (30), Activeren/Herstellen (31) of Andere Opdrachten (32).
Inschakelen (29) schakelt het element in.
Uitschakelen (30) schakelt het element uit.
Met de toets Activeren/Herstellen (31) kunt u een functie, afhankelijk van de
actuele status, óf zetten óf resetten.
Druk op Andere Opdrachten (32) en u krijgt een lijst met alle commando‘s die niet
via de drie andere toetsen geselecteerd kunnen worden (de lijst van de hier vermelde
elementtypes hangt af van de projectering en het actueel bevoegdheidsniveau). Selecteer
de commando‘s via de scroll-toetsen en ENTER.
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4.8 Datum en tijd instellen
Druk op Menu (26) en kies “Datum” in de vervolgens getoonde lijst om met de scroll- en ENTER-toetsen de datum
en de tijd in te stellen.
Voer de datum en de tijd opnieuw in en druk op ENTER.
De gegevens zijn nu definitief ingevoerd.

4.9 Statuslijsten weergeven
U kunt statuslijsten ook weergeven met een filter op een elementtype:
Selecteer de verschillende elementtypes met een van de toetsen Groep (14), Sturing (15), Ingang (16), Andere
Elementen (17).
Met een van de toetsen Alarmen (19), Storing (20),
Functies Uit (21), Acties (22), Andere lijsten (23),
worden uitsluitend elementen van het geselecteerd type
weergegeven.
Druk opnieuw op deze of een van de andere lijsttoetsen en er worden weer alle elementtypes weergegeven.

4.10 Display van de omschakeltijden van de vertraging
Indien de vertraging in de centrale geprogrammeerd is, dan
kunt u de geprogrammeerde tijden voor de automatische
omschakeling naar de dag-/nachtmodus op de display
weergeven.
Druk op Andere Elementen (17) en scroll in de lijst tot
“DELAY LAYER”. Dan bevestig met ENTER.
Druk op Extra Informatie (25) en de weekdag wordt vermeld in de eerste kolom, daarna komt de omschakeltijd van nacht- naar dagmodus en in de laatste kolom de omschakeltijd van dag- naar nachtmodus.
In sommige landen is het automatische omschakelen van nacht- naar dagmodus niet toegestaan (bijv. Oostenrijk)
en daarom wordt hier slechts de tweede omschakeltijd van dag- naar nachtmodus weergegeven.
Met de scroll-toetsen kunt u scrollen naar de 2e en 3e regel van de display, druk op Extra Informatie (25) en
u komt weer terug naar het menu.
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Bediening in geval van alarm (samenvatting)
Let op
Om gevolg te geven aan de onderstaande instructies moet de functie “Vertraging” in de centrale
geprogrammeerd en op iedere dag geactiveerd zijn (zie punt 4.2)!

Brandalarm
In geval van brandalarm knippert het veld BRAND (1) rood, de akoestische waarschuwing
van het controlepaneel en de sirenes gaan af en op de display (18) worden de meldergroep,
het meldernummer en het aantal binnengekomen alarmen weergegeven.
Bovendien knippert de led in het veld Verkennen (3) en de
akoestische waarschuwing van de bevestigingstijd is actief (zie
3.1). Wordt de toets Verkennen (3 binnen de bevestigingstijd ) niet gedrukt (normaliter 30 sec.), dan wordt de uitgang
van de hoofdmelder automatisch geactiveerd en het alarm
doorgemeld naar de brandweer.
Verkenning activeren
Wordt de toets Verkennen (3) binnen de bevestigingstijd gedrukt, dan brandt de led
naast de toets en de activering van de hoofdmelder wordt vertraagd met de geprogrammeerde verkenningstijd.
Binnen de verkenningstijd (ca. 3-5 min. afhankelijk van de programmering) kan de oorzaak voor het alarm vastgesteld worden. Na afloop van de verkenningstijd en/of zodra
een tweede melder een alarm meldt, dan wordt de brandweer automatisch geïnformeerd.
Alarm reset
Wordt binnen de verkenningstijd vastgesteld dat er geen brand uitgebroken is dan kunt
u het alarm met de toets Reset BMC (5) resetten zonder dat de brandweer geïnformeerd wordt. Dit vereist dat:
• de led Geactiveerd (6) voor de doormeldinstallatie nog niet brandt
• de autorisatiecode voor het bedienen van de installatie is ingevoerd
• de oorzaak voor de activering van de melder is verholpen (anders wordt het alarm
opnieuw doorgegeven!)
Echt brandalarm

Wordt er daadwerkelijk een brand ontdekt dan moet de brandweer onmiddellijk
geïnformeerd worden, dus bijv. nog met een extra handbrandmelder !

Geactiveerde doormeldinstallatie
Indien de led Geactiveerd (6) voor de doormeldinstallatie brandt, dan is de brandweer
reeds geïnformeerd !
Druk op geen andere toets, wacht op de brandweer en in de tussentijd kunt u de plattegronden voor de brandweer gereedhouden !
Is de vertragingsfunctie niet geactiveerd of heeft iemand een handbrandmelder gedrukt
dan wordt het alarm meteen aan de brandweer doorgemeld !
16
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Protocolprinter (optie)

6.1 Printer in-/uitschakelen
U kunt de onder het controlepaneel (als optie) ingebouwde protocolprinter, indien gewenst, in- of uitschakelen,
hiervoor is echter de invoer van een autorisatiecode vereist.

Printer uitschakelen
Druk op Andere Elementen (17), scroll in de lijst
naar “PRINTER” en druk op ENTER.
Voer het elementnummer van de gewenste printer in
(bijv. 1) en bevestig de selectie met ENTER.
De display geeft de huidige status van de printer weer
(„RUST“). U kunt deze uitschakelen met de toets
Uitschakelen (30).

Printer inschakelen
Druk op Andere Elementen (17), scroll in de lijst
naar “PRINTER” en druk op ENTER.
Voer het elementnummer van de gewenste printer in
(bijv. 1) en bevestig de selectie met ENTER.
De display geeft de huidige status van de printer weer
(“UIT”). U kunt deze inschakelen met de toets
Inschakelen (29).

6.2 Afdruk herhalen
Om de afdruk te herhalen druk op Menu (26)en scroll
in de lijst naar „Afdruk herhalen“, vervolgens druk op
ENTER.
De display geeft een lijst weer van alle aan het systeem
aangesloten protocolprinters, kies de gewenste printer en
druk op ENTER.
Na het bevestigen met ENTER ziet u een lijst met alle beschikbare afdrukopties (gebeurtenisgeheugen, triggergeheugen, storingen, uitschakelingen). Na het selecteren van de afdrukoptie en het bevestigen met ENTER wordt
de print-out op de gewenste printer afgedrukt.
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6.3 Printpapier wisselen
•

Scheur de bedrukte papierstrook af

•

Druk de printerafdekking in aan de bovenkant en til deze
naar voren op

•

Voer de autorisatiecode in (vanaf niveau 3)

•

Trek de rolhouder met de oude papierhuls iets op en trek
hem naar voren

•

Verwijder voorzichtig het resterend oud papier

•

Plaats de rolhouder in de nieuwe papierrol en plaats hem
weer in de printer

•

Plaats het papier in de gleuf van de papiervoeding

•

Druk op Andere Elementen (17), selecteer „Printer”,
voer het printernummer in en druk op ENTER

•

Kies Andere Opdrachten (32) en „Toevoer In“ en
wacht totdat de papierstrook aan de voorkant zichtbaar is

•

Herhaal punt 8, kies „Toevoer Uit“ en druk op ENTER

•

Plaats het papier door de gleuf in de afdekking

•

Druk de printerafdekking weer terug

6.4 Schrijflint wisselen
•

Druk de printerafdekking in aan de bovenkant en til deze naar voren op

•

Scheur de papierstrook af en trek deze ca. 3-5 cm naar buiten

•

Verwijder het oude schrijflint

•

Plaats het papier door het nieuwe schrijflint en zet het weer in

•

Span het schrijflint op met de draaiknop (rechts) in de richting van de pijl

•

Plaats het papier door de gleuf in de afdekking

•

Druk de printerafdekking weer terug
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Led displayveld voor bluszones (optie)

Indien de Integral IP gebruikt wordt als elektrische, automatische sturings- en vertragingsinstallatie ter aansturing
van multi-zone blusinstallaties kunt u deze ook bedienen via de Integral MAP die in overeenstemming met EN
12094-1 en VdS 2496 geschikt is voor de bediening van alle functies die vereist zijn voor een blusinstallatie.
Aanvullend wordt nog een led displayveld benodigd dat of mede in de deur van de centrale ingebouwd, of in een
eigen kast, gescheiden van de centrale gemonteerd is.
Dit displayveld staat in drie verschillende versies (afhankelijk van het type centrale en de eisen) ter beschikking.
Bij alle drie versies kunnen de led‘s al naar behoefte d. m. v. inschuifstrookjes worden beschreven.
Displayveld met systeem-statusdisplays voor 8 bluszones

Displayveld voor 4 bluszones

B-HB-020NL
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Led displayveld voor bluszones (optie)

7.1 Voorbeeld voor het opschrift van een CO² lage druk blusinstallatie
Systeemdisplay (gelden voor alle bluszones)
Led In Bedrijf brandt groen bij bedrijfsklaar blussysteem.
Led Blusmiddel Actief brand groen indien zich de omschakelaar “Positie Reserve” in
de positie “Toepassing” bevindt.
De rode led Regelklep geopend brandt als ten minste een sturing aangestuurd is die
bestemd is voor het aansturen van een pilotventiel.
Led Hoofdkraan geopend brandt rood als het hoofdventiel aangestuurd is.
Led Storing brandt geel als een element van de bluscentrale gestoord is.
Led Deactivering brandt geel zodra een element van de bluscentrale uitgeschakeld is.
Led Onaawaardbare werkingstoestand brandt geel als er sprake is van een
blusmiddelverlies Toepassing of Reserve of als zich de omschakelaar van de mechanische
blokkeerinstallatie in een positie bevindt die noch voldoet aan de eisen van de bedrijfsklaarheid noch aan de geblokkeerde positie.
Led Blusmiddel in Reserve brandt geel als zich de omschakelaar „Positie Reserve“ in
de positie „Reserve“ bevindt.
Led Brandalarmapp. in test-modus brandt geel als de bluscentrale in de revisiestatus geschakeld is (via de sleutelschakelaar of handmatig via het controlepaneel).
Met de sleutelschakelaar op het displayveld kunt u alle bluszones in de revisiestatus
schakelen.
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Displays voor afzonderlijke bluszones
De groene led In Bedrijf brandt als er geen - aan de bluszone toewijsbaar - element
gestoord of uitgeschakeld is en de noodstoptoets niet actief is.
De rode led Pre-alarm knippert als de vóóraansturing actief is (als zich de bluszone 1
in de status van vóóraansturing bevindt).
De rode led Besturing brandt als de aansturing actief is (als zich de bluszone 1 in de
status van Aansturing bevindt).
De rode led Geactiveerd brandt als de activering actief is (als zich de bluszone 1 in de
status van Activering bevindt).
De rode led Blusgroepkraan geopend brandt als het zoneventiel geopend is.
De rode led Signaleringsvoorziening geactiveerd brandt als ten minste een
sturing aangestuurd is die bestemd is voor het aansturen van een alarmmiddel.
De gele led Storing brandt als een aan de bluszone toegewezen element gestoord is.
De gele led Gedeactiveerd brandt als een aan de bluszone toegewezen element
uitgeschakeld is.
De gele led Stopknop ingedrukt brandt bij het drukken van de stoptoets tijdens het
aansturen tot aan het resetten van de bluszone.
De gele led Noodstopknop ingedrukt brandt zolang de noodstoptoets gedrukt is.
De gele led Mechanische Blokkering brandt als de bluszone mechanisch geblokkeerd is.
De gele led Handbesturing brandt als de manuele modus geactiveerd is (als de functie
Automatisch van de bluszone uitgeschakeld is).
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Led displayveld voor meldergroepen (optie)

Aanvullend aan de MAP staat een led displayveld in verschillende versies ter beschikking (afhankelijk van het
type centrale en de eisen) dat of mede in de deur van de centrale ingebouwd, of in een eigen kast gescheiden van
de centrale kan worden gemonteerd.
Aan iedere meldergroep kan een rode led (knippert in geval van alarm) en een gele led (brandt bij storing en
knippert bij uitschakeling) toegewezen zijn. De meldergroepen kunnen d. m. v. inschuifstrookjes beschreven
worden.

Displayveld met statusweergave voor 64 meldergroepen

Displayveld met statusweergave voor 32 meldergroepen
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