Handleiding Brandcentrale 2-X
IN GEVAL VAN EEN BRANDALARM

1. Kijk op de brandcentrale waar de brandmelding vandaan komt en controleer !!
In geval van vals alarm reset het systeem (volg de volgende stappen)
In geval van ware brand, evacueer het gebouw !
3. Druk op de rode knop

(evacuatie start/stop)

1. het systeem vraagt nu het wachtwoord. = “OPERATOR”
2. Voer nu de code in “2222” met behulp van de draaiknop (duwen=bevestigen).
3. De evacuatie sirenes stoppen nu met loeien.

4. Druk eventueel op de zwarte knop

om de zoemer te stoppen !

De zoemer van de centrale stopt nu met zoemen !

5. Druk op de groene knop

om te resetten !

De centrale staat nu terug in rust !

Bij problemen contacteer VAREL ALARM op nummer : 011/23 12 88.

BUITEN DIENST ZETTEN

1. BUITEN DIENST ZETTEN VAN EEN TOESTEL

Druk toets F4 (Menu). Het systeem vraagt nu het wachtwoord.
wachtwoord =”MAINTENANCE”
Voer nu de code in “3333” met behulp van de draaiknop (duwen=bevestigen).
Kies nu in het menu “Uitsch/Insch” en bevestig.
Kies nu in het menu “Toestellen” en bevestig.
Vervolgens kies je de lus waar het toestel dat je wilt uitschakelen zich in bevindt
(LOOP1 tot LOOP4).
LOOP4 Weet je het niet! kies dan “selecteer alle lussen”.
lussen”
6. Draai nu met de draaiknop tot je het uit te schakelen toestel hebt gevonden,
en bevestig! Waarde ENB(ingeschakeld)
(ingeschakeld) veranderd nu naar DIS(uitgeschakeld).
7. Druk nu op toets F2 (=EXIT).
8. Het systeem zal nu een melding gaan geven (led buiten dienst nemen gaat
branden) net zolang er een zone buiten dienst staat.
9. Druk stop zoemer.
10. Het systeem is nu klaar voor gebruik met uitgeschakelde zone!
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Opm: Bij gebruik van vertragingen,deze niet vergeten op te zetten. Zie tekening:
tekening nr’s 7 en 18.

