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BEKNOPTE BEDIENING VAN HET MD 300 HERHAALBORD
Het brandalarm is geactiveerd

Begeef u naar het MD300 herhaalbord

Evacuatie
reactietijd(*)

Druk op de “Stilte” toets

Controleer op het herhaalbord van welke “lus”
de alarmmelding afkomstig is
(Contacteer uw installateur voor meer info
over de lus-indeling in het gebouw)

Begeef u naar de locatie van de alarmmelding
Ja

Neen
BRAND ?
Evacuatie
Interventietijd (*)

Voer het evacuatieplan uit
OF
Begeef u naar het MD300
herhaalbord en bedien de
sleutelschakelaar “Evacuatie”
om de evacuatiesirenes te
activeren

Begeef u naar de MD300
brandcentrale en voer de
procedure uit zoals vermeld in de
flowchart van de MD300
brandmeldcentrale uit
(HG0300N03C)

EVACUEER HET GEBOUW

HG0300N04B
3

www.limotec.be

LED per lus, contacteer uw
installateur voor meer info
over de lus-indeling in het
gebouw

“STILTE” toets

Algemene LED indicatie

Sleutelschakelaar “Evacuatie”
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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