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Algemeen
Algemeen

1.1

Geldigheid

De volgende documentatie heeft betrekking op de volgende SecuriFire componenten:
 B5-MIC11 inbouw bedienpaneel en B5-MIC711 hoofd bedienpaneel
 B5-MIC-PPE protocol printer
 EAT64 paneel voor meldergroepen

1.2

Algemeen

Deze bedieningshandleiding beschrijft de standaardfuncties en bedieningsprocedures die met de B5-MIC11 en B5-MIC711
bedienpanelen op de SecuriFire 3000, SecuriFire 2000 en SecuriFire 1000 brandmeldcentrales uitgevoerd kunnen worden.
De verschillende functies kunnen afhankelijk van de klantspecifieke programmering en software versie afwijken/variëren.
De in dit document gebruikte afbeeldingen zijn getekende afbeeldingen en kunnen daarom licht afwijken van de werkelijke
presentatie in het MIC display.

1.3

Comptabiliteit notie

Notie
Dit document is geldig voor SecuriFire release package SRP1.0. Indien nodig, wordt dit document aangepast
aan de software.
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2

Overzicht bedienpaneel MIC (Main Indication and Control map)

Het SecuriFire MIC bedienpaneel is voor weergave en bediening van de SecuriFire 3000, SecuriFire 2000 and SecuriFire 1000 brandmeldcentrales.
Vanaf hier kunnen alle commando’s aan het systeem worden gegeven, en alle systeem toestanden worden weergegeven.
Het bedienpaneel is ofwel in de deur van de brandmeldcentrale geïntegreerd, of in een eigen behuizing buiten de centrale
geplaatst.

Fig. 1 Overzicht van het MIC bedienpaneel
Weergave elementen
(1)
(2)
(3)
(4)

Bedrijf LED
Brandalarm LED
Algemeen storing LED
Voeding storing LED (Net, accubatterij)

Bedienings elementen
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Alarmen
Storingen
Uitschakelingen
Aansturingen
Zoemer reset
Alarmgevers reset

(5)
(6)
(7)
(8)
(22)

Systeem storing LED
Revisie LED
Uitschakeling LED
Vertraging LED
Display

(hoofdstuk 3.3, 3.4, Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., 4.3, 4.5, 5)

Element bediening toets
Lijsten toets
Gebeurtenis geheugen toets
Configuratie toets
Meerkeuze toets
Terug toets
Extra info toets
SecuriWheel (scrolling/enter)

Pictogram
a
b
c
d
e
f

(hoofdstuk 3.2, 3.3)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(23)
(24)
(25)

Clear toets
Enter toets
Spatie toets
Code wissen toets
Numeriek toetsenbord
Reset zoemer toets
Reset alarmgevereenheid toets
Reset systeem/alarm toets

(hoofdstuk 2.1, 3.5, 3.6, 4.4, 5)
g
h
i
j
k
l

Doormeldeenheid
Brandweer / service bellen
Alarmgevereenheid
Brandbeveiligingsinstallatie, aangestuurd
Brandbeveiligingsinstallatie, terugmelding aansturing
Brandbeveiligingsinstallatie, terugmelding storing
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Overzicht bedienpaneel MIC
Notie
Hiernavolgend worden de element nummers van de verschillende weergaven en toetsen opgevoerd volgens de
legenda in hoofdstuk 2. Bijvoorbeeld: Display (22).

2.1

Overzicht van pictogrammen

De pictogrammen in de statusregel zijn in passieve status alleen halfzichtbaar. De pictogrammen voor alarm en storing weergave als ook voor uitschakeling en activering, geven het betreffende aantal elementen weer
a

Alarmen

Licht op als tenminste een alarm actief is.

b

Storingen

Licht op als tenminste een storing actief is.

c

Uitschakelingen

d

Activeringen

e

Zoemer
reset

f

Alarmgevers
Reset

Licht op als tenminste een uitschakeling actief is.
Licht op als tenminste een sturing actief is.
Licht op als de zoemer teruggesteld is.
Licht op als de alarmgevers teruggesteld zijn.
Licht op bij DE uitschakeling.

g

DoormeldEenheid (DE)

Licht op bij DE activering.
Licht op bij DE storing.

h

Brandweer /
Service bellen

DE storing of uitschakeling; brandweer kon niet gebeld worden (deze
weergave heeft hogere prioriteit).
Informatie voor uitstaand onderhoudswerk.
Licht op bij AE storing.

i

AlarmgeverEenheid (AE)

Licht op bij AE uitschakeling.
Licht op bij AE activering.

j

k

l
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BrandBeveiligings installatie
(BBI)
Uitgang activering
BrandBeveiligings installatie
(BBI)
Terugmelding activering
BrandBeveiligings installatie
Terugmelding storing

Licht op bij BBI aansturing door een centrale.

Licht op als BBI activering terugmeld.

Licht op als BBI gestoord is.
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3

Weergave en toetsenfuncties

3.1

Bedienpaneel akoestiek

De SecuriFire MIC heeft vijf verschillende signaaltonen:
Alarm:
Storing:
Afsteltijd:
Verkennningstijd:
Display test:

3.2

3 kHz (hoge toon), 100 ms aan / 100 ms uit
800 Hz (lage toon), continu toon
800 Hz , 140 ms aan / 140 ms uit
4 x (800 Hz, 60 ms aan / 60 ms uit), 400 ms uit
3 kHz 300 ms / 800 Hz 300 ms

Bedrijf- en storing weergave

De bedrijf en storing weergave (1) tot (8) geven een overzicht van de actuele systeem status.
De groene Bedrijf LED (1) geeft de inbedrijf toestand van het systeem aan. Als de LED donker is
, betekent een gelijktijdige uitval van de net- en, accuvoeding.

Een brandalarmmelding wordt op het brandmeldsysteem optisch en akoestisch weergegeven.
De rode Brandalarm LED (2) knippert, de bediendeel zoemer gaat, en op het Display (22)
wordt meldergroep, meldernummer en het aantal binnengekomen alarmen weergegeven.

De gele Algemeen storing LED (3) knippert, als de centrale inbedrijf is en er een storing
optreed. De LED licht op bij een systeem fout (bv. processor fout, component uitval, etc.).
De gele Voeding storing LED (4) knippert tegelijk met de storing LED als een storing in de noodvoeding (defecte accubatterij etc.) of in de netspanning ( stroomuitval etc.)optreed.

De gele Systeem storing LED (5) knippert tegelijk met de storing LED bij storing in het
systeem. (bv. processor storing, module storing, etc.).

De gele Revisie LED (6) licht op als een element van het systeem in revisie wordt gezet .

De gele Uitschakeling LED (7) licht op als een element van het systeem uitgeschakeld wordt.

Fig. 2 bedrijf- en
toestand weergave

De gele Vertraging LED (8) licht op als de vertraging doormelding ingeschakeld is.
(dagstand, alleen automatische melders)
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Weergave en toestsenfuncties
3.3

Display en toetsen voor centrale bediening.

Centrale bediening van het SecuriFire systeem gebeurt hoofdzakelijk door toetsen en elementen (9) tot (22). Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk om een toegangsautorisatie code te gebruiken voor de meeste bedienings procedures (zie Sectie 4.1).

Fig. 3 Display en
toetsen
voor geconcentreerde
bediening

Display

Het display is verdeeld in vijf gebieden:
Bovenste balk: Hier vind U algemene informatie zoals de systeem
naam (planbaar), het huidige toegangsniveau, datum en tijd. Het
huidige navigatie niveau wordt ook weergegeven.
Navigatie gebied: De elementen van het huidige navigatie niveau
worden hier als een lijst weergegeven. U kunt door de lijst navigeren met het scroll wiel en de Escape toets.
Info gebied: Informatie over het huidig geselecteerde element
wordt hier weergegeven (bv. Schakel status).
Notie lijn: Korte informatie wordt hier weergegeven (bv. Snel
toegang nummer via toetsenbord ingaven).
Status lijn: Alarmen, storingen, en andere apparaatuur statussen
worden hier door pictogrammen weergegeven.

het VGA LCD heeft een resolutie van 320 x 240 pixels en geeft
systeem status alfanumeriek en grafisch weer. In stand-by geeft
het display “SecuriFire” (aanpasbaar) en de datum en tijd weer.
De presentatie van de systeem status voldoet aan EN 54-2; het type van de presentatie kan, hoewel enigszins afwijken (afhankelijk
van de landspecifieke planning).
In de onderste regel van het display, de status regel, wordt het
aantal van alle aanwezige alarmen, storingen, uitschakelingen en
sturingen altijd weergegeven met behulp van pictogrammen.

Top balk

Navigatie gebied

Info gebied

Notie lijn
Status lijn

Fig. 4 Display
SECURITON

13/01/11 22:22

LIJSTEN
1

ALARMEN

0

2

STORINGEN

0

3

UITSCHAKELINGEN 0

4

STURINGEN

0

5

ACTIVERINGEN

0

Fig. 5 Display
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Drukken op de Lijst toets (10) geeft U een keuze uit de lijst van het navigatie gebied. Met het SecuriWheel kunt U door de
lijst heen lopen; de laatste lijstinvoer (voldoet aan EN 54-2 ) wordt altijd statisch weergegeven in de laatste regel. Het aantal
van de lijst invoeren wordt gespecificeerd door corresponderende nummers naast de lijst. Als er geen toets word gedrukt
gedurende enige tijd, zal de lijst met de hoogste prioriteit (bv. alarmen) automatisch worden weergegeven.
De
actuele bediening mode word weergegeven linksboven in de bovenste balk met een pictogram.
Element bediening

SECURITON

De Element bediening toets (9) brengt U bij een lijst met andere
functies welke afhankelijk zijn van de programmering van het systeem
en de actuele toegangscode.
U kunt de weergegeven functies selecteren met het SecuriWheel.

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING
1

AUTHORISATIE

2

VERTRAGING

3

VERKENNEN

4

ELEMENTEN

Fig. 6 Element bediening

Autorisatie

NIVEAU 2

SECURITON

U kunt de toegangscode voor een hoger autorisatie niveau invoeren
door op de Element bediening toets (9) te drukken, gevolgd door het
selecteren van “AUTHORISATIE” uit de lijst die verschijnt met het
SecuriWheel.
Als U in een niveau hoger dan 1 bent, wordt dit weergegeven in het
midden van de bovenste balk op het display (zie ook Sectie 4.1).

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING
1

AUTHORISATIE

2

VERKENNEN

Fig. 7 Autorisatie

Gebeurtenis log

SECURITON

Drukken op de Gebeurtenis log toets (11) gevolgd door het selecteren van de “ALARM TELLER” met het SecuriWheel uit de lijst die verschijnt, zal het aantal tot nu toe opgetreden alarmen weergeven.

13/01/11 22:22

GEBEURTENIS LOG
1

ALARM TELLER

2

HERHAAL PRINT

Fig. 8 Gebeurtenis log
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Configuratie

SECURITON

U kunt de taal aanpassen door op de Configuratie toets (12) te drukken, gevolgd door “TAAL SELECTIE” vanuit de lijst die verschijnt te
selecteren met het SecuriWheel.

NIVEAU 2

13/01/11 22:22

CONFIGURATIE
1

TAAL SELECTIE

2

DISPLAY TEST

Fig. 9 Configuratie

Centrale bediening

SECURITON

Door centrale bediening is het mogelijk om gericht te scannen en om
de status van alle elementen in de BMI te veranderen.
Na het drukken van de Element bediening toets (9) gevolgd door het
selecteren van “ELEMENTEN” invoer, kunt U kiezen tussen “GROEP”,
“UITGANG”, “INGANG”, “PRINTER” etc. d.m.v. het SecuriWheel.
Daarna opent een venster in de rechterhelft van het display, waarin U
gevraagd wordt om het element nummer in te voeren, met het
Numerieke toetsenbord (21).
Als het element is geselecteerd, wordt de huidige status in het info
gebied op the display weergegeven.
Indien aanwezig, zal de locatie info van het element verschijnen. 
Als U het element opnieuw selecteert, kunt U de status veranderen
met de invoer “AAN”, “UIT”, “RESET” etc.

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING/ELEMENTEN/GROEP 1
1

GROEP

RUST

1
1

AUTOM. MELDER
13.01.2011 22:22:00
Vergaderruimte
2 1e verdieping
Ruimte 25

Fig. 10 Centrale bediening

Info
Extra informatie over de oorzaak van een gebeurtenis verschijnt in de
info zone van het display met individuele lijst invoer (bv. ALARM,
STORING, UIT of STURING).
De informatie over het geselecteerde element bevat:
 Element subtype
 Element status
 Datum en tijd sinds het optreden van de element status

SECURITON

NIVEAU 2

ELEMENT BEDIENING/ELEMENTEN/GROEP1
INFO

SLUITEN

AUTOM. MELDER
RUST
03.01.2011 22:22:00

Drukken op extra info toets (15) geeft de informatie in een apart venster weer.
Fig. 11 Info

12 / 27

MIC Bedienings instructie handleiding T 131 463 nl

13/01/11 22:22

PLAATS

Weergave en toetsenfuncties

Plaats info

NIVEAU 2

SECURITON

Een individuele object tekst van max. 3 regels kan aan een element
worden gekoppeld (bv. Vergader Ruimte, 1e verdieping, ruimte 25); dit
wordt weergegeven op de locatie info zone in het display .
Door op Extra info toets (15) te drukken wordt de informatie in een
apart venster zichtbaar.

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING/ELEMENTEN/GROEP 1
SLUITEN

PLAATS INFO

INFO

Vergader Ruimte
1e verdieping
Ruimte 25
Tel. nr. intern 125

Als, naast de object tekst, “Object tekst informatie” was ingevoerd (bv.
Tel. nr. intern 125), wordt dit weergegeven in het venster.

Fig. 12 Plaats info
Element type melder
Melders hebben niet hun eigen nummer als zodanig maar vallen onder het type GROEP. Een meldergroep wordt
weergegeven door een heel getal; een melder wordt weergegeven door twee getallen gescheiden door “/”.
Voorbeeld:
GROEP 1001
GROEP 1001/2

Meldergroep met nummer 1001
Melder met nummer 1001/2

Notie




Zoals andere element types, kan een individuele object tekst aan een melder worden gekoppeld.
In geval van alarm, wordt het melder nummer en melder tekst weergegeven.
Als er geen object tekst voor de melder is, wordt de groepen tekst weergegeven.
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3.4

Weergave, toetsen en functies in geval van alarm

In deze paragraaf beschrijven we de weergave, toetsen (23), (24) en (25) en sommige functies die juist relevant zijn als er
brand is.

Fig. 13 Weergave , toetsen en functies bij een alarm
Brandalarm LED (2)
Een brandalarm wordt zowel optisch als met geluid weergegeven op het brandmeldsysteem. De rode Brandalarm LED (2)
knippert, de zoemer van het paneel gaat, en op het Display (22) wordt de meldergroep, berichtnummer en het aantal ontvangen alarmen weergegeven.
Reset zoemer (23)
De Reset zoemer toets (23) hersteld de zoemer; ieder volgend alarm of storing activeert deze weer. Herstellen van de zoemer is op ieder toegangsniveau mogelijk (bediening vrij).
Reset alarmgever eenheden (24)
De Reset alarmgever eenheid toets (24) herstelt de alarmgevers (sirenes). Deze worden weer geactiveerd als er een nieuw
alarm optreedt. Opnieuw indrukken van de toets schakelt de alarmgevers weer in.
Reset systeem/alarm (25)
Met de Reset systeem/alarm toets (25) reset U alle alarmen op het brandmeldsysteem in een keer. Als het alarm criterium
niet verdwenen is (bv. Er is nog rook, handmelder heeft geen nieuw glaasje etc.), wordt het alarm weer binnen 30 sec. weergegeven.
SECURITON

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING
1

AUTHORISATIE

2

VERTRAGING

3

VERKENNEN

4

ELEMENTEN

Fig. 14 Vertraging
Vertraging
Door op de Element bediening toets (9) te drukken en “vertraging” te selecteren wordt de doormelding van een automatische melder vertraagd doorgemeld (dit om valse/onechte meldingen te verminderen).
De vertragingstijd kan voor iedere automatische meldergroep worden gegeven. Iedere meldergroep kan 1 van 16 vertragingstijden worden toegewezen. Welke meldergroepen vertraging krijgen wordt tijdens de planning bepaald en kan tijdens normaal bedrijf niet worden veranderd.
Als de vertragingstijd actief is (dag programma), is de Vertraging LED (8) aan. Als de nachtstand actief is, is de vertraging
uitgeschakeld en de LED (8) is uit.
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Verkennen
In het geval van een brandalarm, kan door het drukken van Element bediening toets (9) de “VERKENNEN” functie geactiveerd worden (vertraging is ingeschakeld). Dit geeft de bediener een vooraf bepaalde tijd om te verifiëren of de melding echt
is, en zo niet maatregelen te treffen zodat de brandweer niet onnodig gealarmeerd wordt. De verkenningstijd moet altijd overlegd worden met de bevoegde autoriteit, of interventie personeel en wordt vast ingesteld. De verkenning functie werkt alleen
als de vertragingstijd is ingeschakeld.

3.5

Doormeldeenheid (hoofd melder)

De volgende pictogrammen geven informatie, nodig voor het functioneren van de “Doormeldeenheid”. De doormeldeenheid
(volgens EN 54-1) maakt een verbinding tussen het brandmeldsysteem en het ontvangststation voor brandmeldingen. Dit is
gewoonlijk een hoofdalarm via welke het alarm wordt doorgemeld. De status van de doormeldeenheid wordt weergegeven
door 4 pictogrammen.
Het rode “actief” pictogram brand als de Doormeldeenheid geactiveerd is, d.w.z. de brandweer is gealarmeerd.

Het gele “storing” pictogram brand als de doormelding gestoord is.

Het rode “brandweer bellen” pictogram brand als er een alarm is en de brandweer kan niet automatisch worden
gealarmeerd( Doormeldeenheid niet geactiveerd, storing of uitgeschakeld).
Het gele “uitgeschakeld” pictogram brand als de doormelding is uitgeschakeld.

3.6

Alarmgever Eenheid (sirenes)

De volgende pictogrammen geven informatie over het functioneren van de “Alarmgever eenheid”. De alarmgever eenheid
(volgens EN 54-1) bestaat uit akoestische en/of optische alarmgevers die dienen voor de brandalarmering. De status van de
alarmgever eenheid (bv. bewaakte sirenes) wordt door de volgende pictogrammen weergegeven:
Het rode geactiveerd pictogram (i) brand als de alarmgever eenheid is geactiveerd (sirenes zijn aangestuurd).

Het gele storing pictogram (i) brand als activering van de alarmgever gestoord is.

Het gele uitschakeling pictogram (i) brand als alarmgever uitgeschakeld is.

Op de Reset alarmgever unit toets drukken (24) hersteld de alarmgevers; ze worden weer geactiveerd bij een
volgend alarm. Nogmaals drukken van de toets activeert de alarmgevers wederom.
Het gele Alarmgevers reset pictogram (i) brand als de alarmgevers herstelt zijn.

MIC Bedienings instructie handleiding T 131 463 nl
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Bedienings procedure in geval van alarm

4

De belangrijkste bedienings procedures

4.1

Autorisatie

Er kunnen verschillende autorisaties worden gepland voor ieder SecuriFire bedienpaneel; de functionele toepassing voor ieder niveau kan individueel worden toegewezen. Het systeem heeft als laagste autorisatie niveau 1 als standaard. Op dit niveau hoeft geen toegangscode te worden ingegeven en alleen de volgende bedieningen zijn mogelijk:
 Zoemer afstellen op de MIC
 Weergave alarmteller
 Lijsten van alarm, storing, uitschakeling, aansturing etc. doorbladeren
 Toestand van een element opvragen (site info, status, log tijd etc.)
 Taal kiezen
 Display test
 Verkennen activeren
Voor alle andere bediening en weergave procedures moet een autorisatie code worden ingevoerd:
Na het indrukken van de Element bediening toets (9) en het selecteren van “AUTORISATIE” ingave, kunt U het toegangsniveau wijzigen
door de autorisatie code op het numerieke toetsenbord in te geven en
op het SecuriWheel te drukken.

SECURITON

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING/TOEGANGSNIVEAU WISSEL
TOEGANGSNIVEAU WISSEL
CODE INVOEREN AUB

Als er geen toets wordt gedrukt binnen een bepaalde tijd, wordt er teruggeschakeld naar het standard niveau.
Ieder niveau hoger dan 1 wordt in de bovenste balk weergegeven.

AFBREKEN

Door op de Code wissen toets (20) te drukken wordt direct terug
gesprongen naar niveau 1.

OK

Fig. 15 Autorisatie

4.2

Vertraging inschakelen

Als deze functie is geprogrammeerd, kan de doormelding van automatische melders naar de brandweer worden vertraagd
door de Element bediening toets (9) te drukken en “VERTRAGING” te kiezen.
Activering van de vertraging is een voorwaarde om de verkenningstijd te kunnen activeren.

SECURITON

NIVEAU 2

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING/VERTRAGING
1

UIT

2

AAN

RUST

Fig. 16 Activering vertraging
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4.3

Activering verkenningstijd (interventie schakeling)

Voorwaarde voor de verkenningstijd functie is dat de vertraging ingeschakeld is (zie 4.2).
In geval van een automatisch alarm, kan door op de Element bediening toets (9) en dan “VERKENNEN” te kiezen, een vooraf geprogrammeerde tijd worden gestart waarin de gebruiker de oorzaak van
het alarm kan achterhalen en, een doormelding naar de brandweer
kan voorkomen.
Tijdens deze procedure is de zoemer geactiveerd voor de verkennings tijd (zie sectie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De
zoemer verkennen kan niet afgesteld worden met de Afstel zoemer
toets (23).
Het blauwe veld wordt alleen weergegeven als de verkenningstijd
loopt. De blauwe balk geeft de overgebleven verkenningstijd weer.
De minuten laten de resterende tijd zien. Het linker getal op de blauwe
balk geeft de totale verkenningstijd aan.

SECURITON

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING
1

AUTORISATIE

2

VERKENNEN

VERKENNEN
1

0:47 MIN

0

Fig. 17 Verkenningstijd activeren

4.4

Reset Alarmgevers
De Reset alarmgever eenheid toets (24) hersteld de sirenes. Deze worden opnieuw geactiveerd
als er een volgend alarm optreedt. De toets nogmaals indrukken schakelt de alarmgevers opnieuw weer in.

4.5

Reset paneel zoemer
Om de paneelzoemer af te stellen drukt men op de, Reset zoemer toets (23). Ieder volgend
alarm of storing signaal activeert de zoemer opnieuw.
Afstellen van de zoemer is altijd mogelijk ongeacht het autorisatie niveau (bediening vrijgave).

4.6

Reset storing

Iedere storing wordt door een knipperende LED (3)
weergegeven. De paneelzoemer gaat, en op het display wordt het element type, element nummer en het
aantal ontvangen storingen weergegeven.

SECURITON

NIVEAU 2

13/01/11 22:22

LIJST/STORING
1

ADRES FOUT

RING
1

CONFIGURATIE
13.01.2011 22:22:00

1

Fig. 19 Reset storingen

Fig. 18 Storing
weergave
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Als het brandmeld systeem in alarm staat, wordt de alarm lijst weergegeven op het display. De storingslijst kan dan worden
opgeroepen met de Lijst toets (10) en dan “Storingen” selecteren.
U kunt door alle invoeren bladeren met het SecuriWheel. De laatste lijst invoer staat altijd statisch in de onderste regel (volgens norm).
Na het indrukken van de Overige info toets (15), verschijnt er aanvullende informatie omtrent de oorzaak van het storingsbericht (bv. hoofdalarmgever, DB storing). De aanvullende informatie wordt weergegeven met datum en tijd.

Reset storing en storing zoemer
Om de storingszoemer te herstellen, druk op de Reset zoemer toets (23).
Zodra de oorzaak van een storing weg is, wordt de storing automatisch hersteld of moet deze met
de hand worden hersteld (element afhankelijk en programmeerbaar).

4.7

Elementen aan/uit schakelen

Door de centrale bediening is het mogelijk om te bladeren door, en
het veranderen van de toestand van alle geactiveerde elementen.
U moet een autorisatie code ingeven om dit te kunnen doen. U kunt
individuele elementen types selecteren door op de Element bediening toets (9) te drukken en dan “ELEMENTEN” kiezen. Nu kunt U
kiezen uit “GROEPEN”, “UITGANG”, “INGANG” etc.:





SECURITON







Fig. 21 Numeriek toet
senbord
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ELEMENT BEDIENING/ELEMENTEN

Meldergroepen met de “GROEPEN” invoer
Overige externe signaal units met de “INGANG” invoer
Sturingen met de “UITGANG” invoer
Alle andere element types (bv. PRINTER, ACCUBATTERIJ etc.)
kunnen worden geselecteerd via verdere invoeren; de lijst met
element types is afhankelijk van de programmering en het huidige
autorisatie niveau.


NIVEAU 2

1

GROEP

2

INGANG

2

UITGANG

2

EXTERN

2

ACCU

Fig. 20 Elementen aan/uit schakelen

Met het Numerieke toetsenbord (21) kunt U het element nummer van het hiervoor geselecteerde element type invoeren en bevestigen met het SecuriWheel.
Een element nummer ligt tussen 1 en 65535.
Als er maar 1 element is van een element type, dan hoeft er geen element nummer te worden
gespecificeerd.
Als een enkele melder van een meldergroep moet worden bediend (alleen mogelijk voor individueel geadresseerde melders), moet het melder nummer worden ingevoerd (gescheiden
door een  * toets) in aanvulling op het element (groep)nummer. Het melder nummer wordt
altijd ingevoerd als tweede getal na het element nummer en is in de range van 0 to 254.
(bv. 110*2 is groep /melder nr. invoer)
Met de Meerkeuze selectie toets (13) kunt U de toestand van meerdere elementen
(bv. GROEP 1 tot GROEP 2) met één handeling veranderen.
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“UITSCHAKELEN” schakelt het element uit.
“INSCHAKELEN” schakelt het element in.
Met het “AANSTUREN” en “HERSTEL” commando kunt U een set of
reset functie uitvoeren, afhankelijk van de huidige status.

NIVEAU 2

SECURITON

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING/ELEMENTEN/GROEP 1

Overige commando’s worden weergegeven afhankelijk van de programmering en het huidige toegangsniveau. Commando’s worden met
het SecuriWheel gekozen.

1

UITSCHAKELEN

2

INSCHAKELEN

3

AANSTUREN

4

HERSTELLEN

5

REVISIE

RUST
HANDMELDER
13.01.2011 22:22:00

Fig. 22 Elementen in/uit schakelen

4.8

Datum en tijd instellen

Om de datum en tijd in te stellen, druk op Configuratie toets (12) en
gebruik het SecuriWheel om “DATUM” in de lijst die verschijnt te selecteren .
U kunt nu de datum en tijd opnieuw instellen en afsluiten door op het
SecuriWheel te drukken.

NIVEAU 2

SECURITON

13/01/11 22:22

CONFIGURATIE/DATUM/TIJD
1

TAAL SELECTIE

2

DISPLAY TEST

3

DATUM

13-01-2011 22:22

Fig. 23 Date/time

4.9

Weergave status lijsten

Selecteer de individuele element types door op de Lijst toets (10) te
drukken en dan Terugtoets (14). Nu kunt U “GROEP”, “UITGANG”,
“INGANG” etc. selecteren.
Na het selecteren van de invoer (“ALARMEN”, “STORINGEN”, “UITSCHAKELINGEN”, “ACTIVERINGEN” etc.), worden alleen de elementen van het selecteerde type weergegeven.
Als deze of een andere lijst opnieuw wordt geselecteerd, worden alle
element types weer weergegeven.

NIVEAU 2

SECURITON

13/01/11 22:22

LIJST/STORINGEN
1

ADRES STORING

LUS
1

CONFIGURATIE
13.01.2011 22:22:00

2

LUS
2

2

Fig. 24 State lists
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4.10

Weergave uitschakeltijd vertragingstijd

Voorop gesteld dat er een vertragingstijd is geprogrammeerd, kan de
voorgeprogrammeerde omschakeltijd van dag naar nacht op de volgende manier worden weergegeven:
Na het drukken van de Element bediening toets (9) en het selecteren
van “ELEMENTEN” invoer, de “VERTRAGINGSTIJD” functie kiezen.
Na het drukken van Extra info toets (15) verschijnt in de eerste kolom
de dag van de week; deze wordt gevolgd door de omschakeltijd van
nacht naar dag (niet toegestaan in Nederland), en in de laatste kolom
de omschakeltijd van dag naar nacht.

SECURITON

NIVEAU 2
SLUITEN

INFO
ACTIEF
13.01.2011 22:22:00
MA 08:00 18:00
DI 08:00 18:00
WO 08:00 18:00
DO 08:00 18:00
VR 08:00 18:00

Fig. 25 Omschakeltijden

Notie
In sommige landen is het niet toegestaan om automatisch om te schakelen van nacht naar dag.

20 / 27

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING/ELEMENTEN/VERTRAGINGSTIJD
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Bediening in geval van alarm

5

Bediening in geval van alarm (samenvatting)
Notie
Om de hieronder beschreven afwikkeling van een alarm te volgen, moet de ”vertraging” functie geprogrammeerd
en ingeschakeld zijn (zie Section 4.2Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).

Brand alarm
In geval van een brand alarm, knippert de Brand alarm LED (2) rood, de zoemer gaat en de alarmgevers
gaan, en op het Display (22) wordt de meldergroep, berichtnummer en het aantal ontvangen meldingen
weergegeven.
De zoemer vertragingstijd is ook geactiveerd (zie Sectie 3.1). Als de
functie “VERKENNEN” niet wordt geactiveerd binnen de vertragingstijd, wordt de doormelding naar de brandweer na het aflopen van de
vertragingstijd geactiveerd.

SECURITON

13/01/11 22:22

LIJSTEN/ALARMEN
1

GROEP

ALARM BEVESTIGING

1001/2

AUTOM. MELDER
13.01.2011 22:22:00

VERTRAG.TIJD
0:30

0:09 MIN
0

1

Fig. 26 Brand alarm
Verkenningstijd activeren

SECURITON

Als de functie “VERKENNEN” is geselecteerd binnen de vertragingstijd, wordt de activering van de doormelding vertraagd met de geprogrammeerde verkenningstijd.
Binnen de verkenningstijd kan de oorzaak van het alarm worden vastgesteld. Als de verkenningstijd verstreken is of als een andere melder
in alarm komt, wordt de brandweer gealarmeerd (programmeerbaar).

13/01/11 22:22

LIJSTEN/ALARMEN
1

GROEP

ALARM BEVESTIGING

1001/2

AUTOM. MELDER
13.01.2011 22:22:00

VERKENNEN
1

0:37 MIN
0

1

Fig. 27 Brand alarm
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Reset alarm
Als vastgesteld is binnen de verkenningstijd dat er geen brand is, kunt U het alarm herstellen door
op de Reset systeem/alarm toets (25) te drukken zonder dat de brandweer wordt gealarmeerd.
Voorwaarde hiervoor:



Echt brandalarm

het
pictogram (doormelding actief) is niet verlicht
de autorisatie code voor systeemtoegang is ingevoerd
de oorzaak van de melderactivering is verholpen (anders wordt het alarm opnieuw gesignaleerd!)

Als een echte brand is gedetecteerd, moet direct worden doorgemeld naar de brandweer. Dit kan bv.
Door een handmelder te activeren!

Geactiveerde doormeldeenheid
Als het pictogram van de “doormeldeenheid actief” is verlicht, is de brandweer al gealarmeerd!
Druk geen toetsen meer in, wacht tot de brandweer gearriveerd is, en organiseer in de tussentijd
de opvang van de brandweer!
Als de vertragingstijd niet in staat, of als er een handmelder is ingedrukt, wordt het alarm altijd direct
naar de brandweer doorgemeld!
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Protocol printer (optioneel)

6.1

Printer in/uitschakelen

De protocol printer kan naar behoefte worden in- of uitgeschakeld. Hier is echter wel een autorisatie code voor nodig.
Printer uitschakelen

SECURITON

Na het drukken van Element bediening toets (9), blader dan door de
lijst totdat “PRINTER” verschijnt en selecteer deze met het
SecuriWheel.
Voer het element nummer van de printer in (bv. 1) en bevestig de
selectie.
De printer status wordt nu weergegeven op het display (“RUST”). Als
de printer opnieuw geselecteerd wordt, kan deze uitgeschakeld worden met de “UITSCHAKELEN” functie.

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING/ELEMENTEN
1

PRINTER

2

BEREIK FILTER

3

BERICHT FILTER

Fig. 28 Printer
Printer inschakelen

NIVEAU 2

SECURITON

Na het drukken van Element bediening toets (9), blader dan door de
lijst totdat “PRINTER” verschijnt en selecteer deze met het
SecuriWheel.
Voer het element nummer van de printer in (bv. 1) en bevestig de
selectie.
De printer status wordt nu weergegeven op het display (“UIT”). Als de
printer opnieuw geselecteerd wordt, kan deze ingeschakeld worden
met de “INSCHAKELEN” functie.

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING/ELEMENTEN/PRINTER 1
1

UITSCHAKELEN

2

INSCHAKELEN

3

RESET

4

CONTROLEREN

5

FORM FEED ON

UIT
13.01.2011 22:22:00
Printer op SCP 1

1

Fig. 29 Printer

6.2

Print repeat

Om printen te herhalen, druk op Element bediening toets (9) en gebruik vervolgens het SecuriWheel om“PRINT REPEAT” te selecteren
in de lijst die verschijnt.
Een lijst met alle protocol printers op het systeem verschijnt in het
display; U kunt een printer selecteren uit de lijst d.m.v. het
SecuriWheel.
Na bevestiging met het SecuriWheel, volgt een andere lijst waarin alle
beschikbare type te printen lijsten (GEBEURTENIS LOG, TRIGGER
LOG, ALARMEN, STORINGEN, UITSCHAKELINGEN etc.). Na het
selecteren van het type en bevestiging met het
SecuriWheel, wordt geprint op de geselecteerde printer.

SECURITON

NIVEAU 2

13/01/11 22:22

ELEMENT BEDIENING/PRINT REPEAT /PRINTER 1
1

GEBEURTENIS LOG 204

2

TRIGGER LOG

3

ALARMEN

0

4

STORINGEN

1

5

UITSCHAKELINGEN

4

10

1

Fig. 30 Printer
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6.3















Scheur het geprinte gedeelte af
Druk op de bovenste rand van de deksel en klap deksel naar
voren
Til de oude papierrol houder iets op en haal deze er naar voren uit
Haal voorzichtig oude papier restjes weg
Stop de papierrol houder in de nieuwe papierrol en plaats
deze terug
Voer het papier in de papierinvoer sleuf
Voer autorisatie code in
Druk op de Element bediening toets (9), en selecteer
“PRINTER”, voer printer nummer in en bevestig met het
SecuriWheel
Selecteer de printer nogmaals, en selecteer “FORM FEED
AAN ” en wacht totdat het papier zichtbaar is aan de voorkant
Selecteer “FORM FEED UIT” en bevestig met SecuriWheel
Voer het papier door de deksel sleuf
Plaats de deksel terug

6.4








Printer papier wisselen

Inktlint vervangen

Druk op de bovenste rand van de deksel en klap deksel naar
voren
Scheur papier strip af en trek papier ongeveer 3–5 cm uit
Verwijder het oude inkt lint (op de linkerzijde drukken)
Voer het papier door het nieuwe inkt lint en plaats lint terug
Draai het lint strak door de draaiknop aan de rechterkant in
de richting van de pijl te draaien
Voer het papier door de sleuf van de deksel
Plaats deksel terug

24 / 27

MIC Bedienings instructie handleiding T 131 463 nl

Hier drukken

Inkt lint

Fig. 31 Printer papier wisselen

Melder uitwisselen

7




Melder uitwisselen
Kapotte melder wisselen met een nieuwe
Wacht op STORING RING CONFIGURATIE
Voer autorisatie code in

SECURITON

NIVEAU 2

13/01/11 22:22

LIJST/STORINGEN
ADRES STORING

RING

1

1

CONFIGURATIE
13.01.2011 22:22:00




Druk op de Lijst toets (10) en selecteer “STORINGEN”
Selecteer RING

RING

2

2

2

Fig. 32 Melder wisselen
SECURITON



ADRES OVERNEMEN commando

1

UITSCHAKELEN

2

INSCHAKELEN

3

RESET

4

ONDERHOUD

13/01/11 22:22

ADRES STORING
CONFIGURATIE
13.01.2011 22:22:00

ADRES OVERNEMEN

5



NIVEAU 2

LIJST/STORINGEN/CONFIGURATIE

Druk op Reset systeem/alarm toets (25)
2

Fig. 33 Melder wisselen
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8

LED weergave paneel voor meldergroepen (optioneel)

In aanvulling op de SecuriFire MIC, is er een LED weergave paneel beschikbaar welke in de deur van de brandmeldcentrales
gemonteerd kan worden, of in een eigen behuizing buiten de BMC .
Iedere meldergroep kan aan een rode LED (knippert bij alarm) en gele LED (knippert bij storing, brand bij uitschakeling)toegewezen worden. Op insteekstrips kunnen groepenteksten worden geprint.
LED weergave paneel met toestandweergave voor 64 meldergroepen

Fig. 34 LED weergave paneel voor meldergroepen
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Lijst met afbeeldingen
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