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BEKNOPTE BEDIENING VAN DE MD300 CENTRALE
Het brandalarm is geactiveerd

Evacuatie
reactietijd(*)

Begeef u naar de MD300 centrale

Druk op de “Stilte” toets
Bediening
Niveau 0

Niveau 1

Interne zoemer af

Interne zoemer + sirenes af

Controleer de “locatie van de alarmmelding” op het LCD
Begeef u naar de locatie van de alarmmelding

Neen

Ja
BRAND ?

Voer het evacuatieplan uit
OF
Plaats de centrale in bedieningsniveau 1:
Druk eerst in het midden van het scherm om
naar het basisscherm terug te keren.
Druk daarna op het veld “Bediening” op het
Touch screen en voer de code (1234) in.(#).

Plaats de centrale in bedieningsniveau 1:
Druk eerst in het midden van het scherm om naar
het basisscherm terug te keren.
Druk daarna op het veld “Bediening” op het Touch
screen en voer de code (1234) in.(#)

Plaats de lus in alarm “uit dienst” via het LCD
MENU

Druk op de knop “EVACUATIE” op het
frontpaneel van de centrale en bevestig door
op het “Ja” veld te drukken.

IN/UIT
Schakelen

IN/UIT
Dienst

Lus

Tekst uit
dienst
verschijnt

EVACUEER HET GEBOUW

EvacuatieInterventietijd(*)

Lus
selecteren
met < of >



˄
˅

Druk op de RESET
toets van het front
paneel

(#) Bij niveau 1 kleurt het veld “BEDIENING” zwart op het
Touch screen en lichten de LED “RESET”, “EVACUATIE” en
“BEDIENING” op het frontpaneel wit op.
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BASISSCHERM

ALARMSCHERM

Druk hier om
naar het
basisscherm
terug te keren

Omschakeling niveau
0 naar niveau 1

Selectietoets voor
menu overzicht

Scrollen tussen de
verschillende alarmen.

STILTE toets
Touch screen
RESET toets

Led indicatoren
EVACUATIE
toets
VERTRAGINGSTIJDEN:
Evacuatie- reactietijd:
(1-9 minuten)

Dit is de tijd tussen de alarmmelding op de centrale en het accepteren van
het alarm door middel van de “stilte”-toets op het bedieningsfront van de
MD300 centrale.
Indien de alarmmelding na het verstrijken van de reactietijd niet werd
geaccepteerd, start de evacuatie-procedure.

Evacuatie-interventietijd:
(1-9 minuten)

Dit is de tijd vanaf het accepteren van de alarmmelding door middel van de
“stilte”-toets op het bedieningsfront van de MD300 centrale. Indien de
alarmmelding, na het verstrijken van de interventietijd niet werd
geaccepteerd, start de evacuatieprocedure. De interventietijd herstart door
het indrukken van de “stilte” toets op het bedieningsfront van de centrale.

Batterijfout:
10 minuten vertraagd

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

Netspanningsfout:
30 minuten vertraagd

Wordt onmiddellijk in het logboek van de centrale gemeld.
“Stilte” heeft geen invloed op de vertragingstijd.
“Reset” herstart de vertragingstijd.
(*) : Contacteer uw installateur voor de juiste instelling van de tijdsvertragingen.
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