HG2400LN02A

MD 2400L brandmeldcentrale – beknopte bediening
Ingeval van een brandalarm
Evacuatie
reactietijd(*)
(*)

Locatie van het
brandalarm

Begeef u naar de MD2400L centrale

Melding

Druk op de groene “Stilte” toets
“Bedieningsniveau”

Evacuatie
Interventietijd(*)

Niet in bedieningsniveau

In bedieningsniveau

Interne zoemer af

Interne zoemer +
Waarschuwing sirenes af

Controleer de “locatie van het
brandalarm” op het scherm van de
MD2400L centrale
Begeef u onmiddellijk naar de locatie van
het brandalarm
Ja

Neen
BRAND?

VOER HET
EVACUATIEPLAN UIT
ACTIVEREN VAN
EVACUATIE SIRENES:
Druk op de “EVACUATIE”
toets op het scherm van
de MD2400L centrale (In
bedieningsniveau) of
activeer een
evacuatiedrukknop

Indien de centrale zich niet meer in
bedieningsniveau bevindt
(Kleur toets “Reset” is grijs):
plaats de centrale opnieuw “In bedieningsniveau” door de gebruikerscode in te voeren
en te bevestigen met de toets “Enter”.
Druk op “Terug”

Plaats de detector uit dienst via het
scherm:
Druk op de melding
Druk op “Uit dienst”
Druk op “RESET”

EVACUEER HET GEBOUW
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Druk op Hoofdscherm

2

Druk op de Melding

Druk Menu en ga naar Gebruikerscode

Voer uw code in en bevestig met Enter

Druk op Uit dienst

Druk op Terug

Druk op Reset

Vertragingstijden:
EvacuatieReactietijd
(*):
(1-9 minuten)

Is de tijd tussen het melden van een alarm op de
brandmeldcentrale en het accepteren van het alarm via de
“stilte” toets op het scherm van de MD2400L centrale.
Indien het brandalarm na het verstrijken van de reactietijd
niet geaccepteerd is, start de evacuatieprocedure.

EvacuatieInterventietijd (*):
(1-9 minuten)

Is de tijd vanaf het accepteren van het alarm via de “stilte”
toets op het scherm van de MD2400L centrale. Indien het
brandalarm na het verstrijken van de interventietijd niet
geaccepteerd is, start de evacuatieprocedure.
De interventietijd herstart door het indrukken van de “stilte”
toets op het scherm van de MD2400L centrale.

Batterijfout:
10 minuten

“Stilte” heeft geen invloed op de vertragingstijd.
“Reset” herstart de vertragingstijd.

Netspanningsfout:
30 minuten

Wordt onmiddellijk gemeld in het logboek van de centrale.
“Stilte” heeft geen invloed op de vertragingstijd.
“Reset” herstart de vertragingstijd.

(*): Optioneel: contacteer uw installateur voor de correcte werking
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