Handleiding Brandcentrale FP1200/2000
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 !
In geval van storing, druk enkel stop zoemer en contacteer Varel Alarm

3. Druk op de rode knop

Waarschuwing/Ontruiming stop

De sirenes stoppen nu met loeien

4. Druk eventueel op de knop

STOP
ZOEMER

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.

UITDIENST ZETTEN VAN EEN DETECTOR OF DRUKKNOP
1. Druk op de toets ”uitschakelen” op het paneel

2. Kies vervolgens “Toest.”” : druk 2 + V

3. Kies nu “Manuele selectie” : druk 2 + V

4. Verander nu de ”status” van de detector!
Op de display zien we nu het adres van de branddetector en de status!
- Adres : 1/1 = LUS 1 / DETECTOR 1 (3/24 = LUS3 / DETECTOR 24 )
- Status : in
= indienst
soak = detector in test = geeft geen alarm. Logt enkel gegevens in geheugen!
uit = uitdienst
We kunnen nu m.b.v de pijltjestoetsen en “V” de status van elke branddetector veranderen
LET OP: Na het veranderen van de STATUS (EN,SOAK,DIS) moet je op de “V” drukken!!
Druk vervolgens enkele malen op de “X” totdat je uit het menu bent.

Gevolg : 1. Na het drukken op de “V” toets zal de zoemer gaan! Stoppen door op de toets
“stop zoemer” te drukken.
2. De gele led “deel uit” en de gele led op het “indicatorbord” gaan nu branden!

UITDIENST ZETTEN VAN EEN ZONE
1. Druk op de toets ”uitschakelen” op het paneel

2. Kies vervolgens “Zones” : druk 1 + V

3. Verander nu de ”status” van de Zone!
Op de display zien we nu het zonenummer en de status!
- Zone : 1 = ZONE 1 (vb : Zone 1 Gelijkvloers )
- Status : in = indienst
uit = uitdienst
We kunnen nu m.b.v de pijltjestoetsen en “V” de status van elke zone veranderen.
veranderen
LET OP: Na het veranderen van de STATUS (EN,DIS) moet jee op de “V” drukken!!
Druk vervolgens enkele malen op de “X” totdat je uit het menu bent.

Gevolg : 1. Na het drukken op de “V” toets zal de zoemer gaan! Stoppen door op de toets
“stop zoemer” te drukken.
2. De gele led “deel uit” en een gele led op het “indicatorbord” gaan nu branden!

OPM: Bij een alarm zal het paneel enkel het laatste alarm weergeven op de display. Door op de
pijltjestoetsen te drukken kunnen we door de alarmmeldingen scrollen!

