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so not Deze brandmeldcentrale kan alleen worden gepro-
grammeerd met de Software FireClass Console 1.0 of
hoger.

Bedieningspaneel FW ver. 1.0 of hoger.

TYCO zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg
van onjuiste toepassing of gebruik. Dit bedieningspaneel
is ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste kwali-
teits- en prestatienormen. Installatie van dit bedienings-
paneel moet strikt in overeenstemming met de in deze
handleiding beschreven instructies worden uitgevoerd,
en in overeenkomstig met de plaatselijke regelgeving en
geldende voorschriften. De FC501 brandmeldcentrale
voldoet aan de essentiële vereiste normen EN54-2:

1997+A1:2006; EN54-4: 1997+A1:2002+A2:2006; EN

54-21.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de techni-
sche specificaties van deze producten te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.

Informatie over recycling

De fabrikant adviseert klanten zich op een milieuvriende-
lijke wijze te ontdoen van afgedankte elementen (pane-
len, detectoren, sirenes, en andere elementen).
Eventuele methodes omvatten het hergebruik van on-
derdelen van het gehele producten en het recycleren van
producten, onderdelen en/of materialen.

Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elek-

tronische apparatuur (AEEA)

In de Europese Unie geeft deze label aan dat dit pro-
duct niet via het huishoudelijk afval mag worden afge-
voerd. Het moet worden gedeponeerd bij een geschikte
faciliteit om herwinning en recycling mogelijk te maken.

OPMERKING- De FC501 brandmeldcentrale kan kan ver-

schillende adresseerbare elementen ondersteunen (De-

tectors, Modules, Handbediende brandmelders, enz.).

Deze handleiding bevat instructies voor de programmering

hiervan, maar voor meer informatie over de elementen en

hun accessoires kunt u www.fireclass.net bezoeken.

Onderhoud

Om ervoor te zorgen dat het systeem normaal blijft functi-
oneren, moet het regelmatig worden door de gebruiker
getest en periodiek onderhouden door de installateur uit-
gevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voor-
schriften.

�
Voor het onderhoud van andere elementen zoals de-

tectors, modules, enz. volgt u de toegewijde instruc-

ties voor de betreffende elementen.

De volgende handelingen moeten regelmatig worden uit-
gevoerd.

A Met een vochtig doek (GEBRUIK GEEN ENKELE
OPLOSMIDDEL) om stof van het bedieningspaneelkast
te verwijderen.

B Met de Lamptest toets, controleert u of de led’s en
zoemer goed functioneren.

C Zorg ervoor dat de accu’s voldoende zijn opgeladen en
goed functioneren. Anders moeten deze onmiddellijk wor-
den vervangen.

D Zorg ervoor dat alle kabels en verbindingen intact zijn.

E Zorg ervoor dat er geen enkele vreemde objecten zich
in het bedieningspaneel bevinden.

F Zorg ervoor dat het bedieningspaneel geschikt is voor de
verwerking van een brandalarm en dat de sirene (indien
aanwezig is in het systeem) wordt geactiveerd na afgaan
van dit alarm. Als er een faciliteit is voor de transmissie van
brandalarmsignalen naar een meldkamer, dan moet u hier-
voor ervoor zorgen dat het signaal correct wordt ontvangen.

G Controleer de huidige werking van het circuit voor de
detectie van een aardlek. De procedure is als volgt:

� Sluit één van de SH polen van de lus aan op de paneel-
massa (aarde);

� controleer of de storing correct door de brandmeldcen-
trale wordt gemeld;

� verwijder de verbinding die u eerder aanbracht.
Punten A en B kunnen door gebruikers worden uitgevoerd.
Punten C, D, E, F en G moeten uitsluitend door gekwalifi-
ceerd personeel worden uitgevoerd.
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Figuur 1 Gebruikersinterface weergeven.



INLEIDING

FC501 Brandmeldcentrale

De FC501 is beschikbaar in de volgende modellen:
� FC501-L - adresseerbaar brandmeldcentrale met 3

verschillende en geïsoleerde lussen, die ondersteu-
ning biedt tot maximaal 128 adresseerbare elemen-
ten en 32 zones
Voeding: schakelvoeding BAW50T24

(1.8 A @ 27.6 V).
Geschikte accu’s: 2 * 12 V/ 7Ah

2 * 12 V/ 12Ah.
Gebruiksinterface met Icoontjes.

� FC501-H - adresseerbaar brandmeldcentrale met 3
verschillende en geïsoleerde lussen, die ondersteu-
ning biedt tot maximaal 128 adresseerbare elemen-
ten en 32 zones.
Voeding: schakelvoeding BAW75T24

(2,7 A @ 27,6 V).
Geschikte accu’s: 2 * 12 V/ 12Ah

2 * 12 V/ 38Ah.
Gebruikersinterface met beschrijvingen van LED's in
Engels.

� FC501-HK - adresseerbaar brandmeldcentrale met
3 verschillende en geïsoleerde lussen, die onder-
steuning biedt tot maximaal 128 adresseerbare ele-
menten en 32 zones.
Voeding: schakelvoeding BAW75T24

(2,7 A @ 27,6 V).
Geschikte accu’s: 2 * 12 V/ 12Ah

2 * 12 V/ 38Ah.
Gebruiksinterface met Icoontjes.

�
In deze handleiding wordt de term FC501 gebruikt

voor het beschrijven van de algemene kenmerken

voor alle versies terwijl de versienaam wordt ge-

bruikt voor de beschrijving van de verschillen tus-

sen de bovenvermelde versies. FC501 de FC501

is een modulair systeem

FC501 Het FC501 bedieningspaneel is een modulair
systeem.
De configuratie van het FC501 systeem hangt af van de
afmeting en eisten van de toepassing, vandaar dat
sommige beschreven elementen en functies zich niet
op uw systeem bevinden.
Het FC501 systeem bestaat uit:
Één FC501 bedieningspaneel,
max. 4 FC500REP Nevenpaneel,
max. 4 FC500MFI Multifunctionele modules,
max. 128 elementen in drie verschillende lussen of
max. 128 uitsluitend in een enkele lus.
Met het FC501 bedieningspaneel kunnen gebruikers de

functies van de brandmeldcentrale tot 2000 m (Lus)
met een afgeschermde kabel 2 kernen 2x2,5 mm2 be-
heren.

� Accessoires

FC500REP Nevenpanelen zijn randelementen die alle
systeemstatusinformatie bieden, hoorbare signalen af-
geven en waarmee gebruikers de functies van het
FC501 systeem kunnen beheren (tot 1000 m, met dub-
bele getwiste afgeschermde kabel).

FC500MFI FC500MFI is een programmeerbare multi-
functionele module voor de aansluiting van een
real-time gebeurtenisprinter; en dankzij de aansluit-
blokjes is het ook mogelijk een “standaard interface”
aan te sluiten om op afstand een set ingangen en uit-
gangen te beheren op om het paneel aan te sturen.

Software FireClass Console Deze gebruikersvrien-
delijke softwaretoepassing (Microsoft Windows XP &
hoger) biedt u een snelle en eenvoudige manier om het
bedieningspaneel te programmeren, en verder biedt
het u een gebeurtenislog en afdrukfuncties.

FC500IP FC500IP Module voor aansluiting van het be-
dieningspaneel op een LAN.

Toegangsniveau van de gebruiker

L1= Toegangsniveau 1: Bekijken: iedereen kan de
bedieningspaneelstatus bekijken. Gedetailleerd:
-ANALISEER toont de status van de: 1- LUS, 2- ELEMENT,
3- SW GROEP, 4- UITGANGEN, 5- NETWERK, 6-
COMMUNIC., 7- OPTIES, 8- LOG, 9- FW Vers, 0-PANEEL.;
-BEKIJK LOG toont de LOG;
-BEKIJK LIJSTN toont de lijsten van: 1-UITG. Groep,
2- UITG. ELEM., 3- UITG. DELEN, 4- LOOPTEST, 5-
STORINGEN, 6- WAARSCHUWINGEN en 7-
ELEMENT in TEST.
L2= Toegangsniveau 2 of Gebruikersniveau: Bedie-
ning van het systeem (Toegangscode ingevoerd :
ALLEEN Toegangscode kan het systeem bedienen).
Op dit niveau zijn alle handelingen op
TOEGANGSNIVEAU 1 beschikbaar plus :
-WIJZIGEN voor: 1-PANEEL NAAM, 2-L2 GEBR.
WACHTWOORD, 3- DAG/NACHT, 4- TIJD en DATUM,
5- WIS LOG, 6- GROEP LOOPTEST.
-UITSCHAKELEN voor: 1- UITG. LIJST, 2- ELEMENT, 3-
SW GROEP, 4- UITGANG, 5- NETWERK, 6-
COMMUNIC., 7- WACHTWOORD, 8- BRAND Relais.
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GEBRUIKERSINTERFACE

Beschrijving van de toetsen

De volgende controles worden gebruikt om het paneel
vanuit de gebruikersinterface te beheren:
� alfanumeriek toetsenblok;
� pijltoetsen OMHOOG ( ), OMLAAG( ), RECHTS(

) en LINKS ( );
� ESC ;toets
� ENTER toets( );

� De Help-toets om de Help-pagina’s op het dis-
play te openen (zie voorbeeld in Afbeelding 2).

� De commando-toetsen.

�
De pijltoetsen OMHOOG, OMLAAG, RECHTS en LINKS

en het commando-toetsen LAMPTEST en ZOEMER af-

stellen worden gebruikt voor het respectievelijk invoeren

vande lettersA,B,C,D,E,F,omsnelhexadecimalenum-

mers in te voeren (voor toekomstig gebruik).

De functie van de pijltoetsen, ESC toets, ENTER toets
en commando-toetsen verschillen per LCD-scherm en
wordt op de volgende pagina’s volledig beschreven. De
tijdsduur van de toetsen zal tevens een verschillend ge-
bruik hebben in functie van de verschillende LCD-scher-
men. Gebruik de Help-toets voor uitleg.
Beschrijving bedieningspaneel commando-toetsen

(zie Tabel n.1).

�
Alleen de Lamp, Zoemer afstellen en Evacueer

commando-toetsen kunnen zonder de toegangscode

worden bediend (toegangsniveau 1), alle andere

commando-toetsen kunnen worden bediend nadat de

toegangscode is ingevoerd (toegangniveau L2 en L3)

Sirenes afstellen/activeren

Het bedieningspaneel kan werken in DAG of NACHT modus.
Als het systeem wordt afgesteld tijdens de DAG modus,
wordt de afstel status vastgehouden totdat het systeem wordt
stilgezet (d.w.z. tenzij nieuwe alarmen of storingen voordoen).
Als het systeem wordt afgesteld tijdens de NACHT modus,
wordt de afstel status vastgehouden totdat de afsteltijd van de
Nachtmodus is verstreken (zie “afstellen”). Bij het opstarten
(standaard) zal het systeem in NACHT modus worden ing-
esteld. Tijdens deze bedrijfsmodus worden afstelbare /sto-
ringen niet automatisch hersteld.

�
Dit bedieningspaneel genereert onmiddellijk een

alarm als alarmvoorwaarden tijdens de Nachtmo-

dus worden gedetecteerd of als een alarm wordt

geactiveerd vanuit een handbrandmelder.

Reset

RESET stopt alarm, vooralarm, waarschuwing en sto-
ringsvoorwaarden. Toegang tot deze commando is
slechts beperkt tot geautoriseerd personeel (installateurs-
of gebruikertoegangscode)Het systeem verwerkt elk
alarm, vooralarm, waarschuwings of storingssignaal die
niet gewist is door een RESET. Commando-toetsen kun-
nen niet worden gebruikt als RESET wordt uitgevoerd.
De nevenpanelen kunnen door de installateurs- of gebrui-
kertoegangscode gereset worden.

Help-toet

Om de informatie op het LCD-display in de verschillen-
de pagina’s uit te leggen, is een ingebouwde help-func-
tie aanwezig is op het LCD-display van het paneel.
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Toets Pict. BESCHRIJVING

Lamp Test Deze toets kan worden gebruikt om de zoemer, de led’s en de LCD module te testen. Indien

deze toets wordt ingedrukt (wanneer het bedieningspaneel naar behoren functioneert)

branden alle led’s en gaat de zoemer af met een ononderbroken signaal.

Sirenes

afstellen/

activeren

Deze toets kan worden gebruikt om de afstelbare uitgangen te herstellen naar de stand-bysta-

tus. De afstelstatus wordt vastgehouden totdat de afstel toets nogmaals in de Dagmodus

wordt ingedrukt, of als het bedieningspaneel in Nachtmodus werkt, totdat de afsteltijd van de

nachtmodus verloopt of dat een nieuwe alarm-/probleemvoorwaarde wordt gedetecteerd.

Verkenningstijd De toets kan worden gebruikt om de “Tijd van het vooralarm” te verversen; als deze toets

wordt ingedrukt tijdens het “Vooralarm”, neemt de resterende Vooralarm tijd toe met de

geprogrammeerde “Verkenningstijd“.

Zoemer

uitschakelen

Toets om de lokale zoemer van het bedieningspaneel af te stellen; de zoemer werkt telkens

wanneer een nieuwe gebeurtenis op doet.

Reset Deze toets kan worden gebruikt voor het resetten van de branddetectors en voor het her-

stellen van alle uitgangen naar de standby-status (Bewaakte/Afstelbare gangen, Onbe-

waakte/niet afstelbare en Alarm zone-uitgangen).

Evacuatie toets om de evacuatie te activeren; als deze toets wordt gedrukt, genereert het systeem

een alarm.

Tabel 1 Beschrijving van de commando-toetsen (De pictogrammen worden niet op het VK paneel weergegeven.)

?

?



Voor elke actieve Gebruikersinterface pagina, wanneer
de help-toets is ingedrukt, wordt de volledige tekst
in in het geheugen regel voor regel gebladerd, in het
scherm van de Help-pagina.
Een toegewijde tekst is aanwezig in iedere Pagina van
de Gebruikersinterface.
Zie het volgende voorbeeld: Help-toets functies voor de
“Hoofdpagina”. In het volgende is de volledige tekst in
het geheugen:
1- Om programmeren te selecteren of om de modus uit
te schakelen.
2- Om programmeren te selecteren of om de modus uit
te schakelen.
3- Toont de gebeurtenislog van het paneel of selecteer
de wijzigingsmodus.
4- Selecteer tussen de functiegroepen die verband
houden met de toetsen 1,2,3.
ENTER: Geen handeling.
ESC: Uitgang van de HELP- naar de HOOFDPAGINA, of
eventueel door gebeurtenis aangedreven pagina.
Door de toets langer dan 3 sec. ingedrukt te houden, wordt
het paneel gedwongen naar niveau 1. De Omhoog en
Omlaag toets: blader door de HELP-lijst. Geen handeling
is gerelateerd aan de Rechts en Links toets.

Signaleren

De systeemstatus wordt aangeduid door:
- de led’s van het bedieningspaneel;
- de achtergrondverlichting van het display (40 tekens
op 4 regels);
- zoemer.

� De status led’s

De volgende paragraaf beschrijft hoe u de led’s van het
bedieningspaneel bediend, en de maatregelen die kun-
nen worden genomen tijdens de verschillende fasen
die op de led’s worden gesignaleerd.

�
In de stand-by status moeten ALLEEN de GROENE

Voedingsled en de Dagmodus-led (als het bedie-

ningspaneel in Dagmodus is) aan zijn (branden).

�
De Algemene STORING SLED en de led ten opzich-

te van de storing, ALLEEN langzaam knipperen

geeft een storingsgebeurtenis aan in het geheugen.

� Zoemer (Hoorbare signalen)

De zoemer van het bedieningspaneel zorgt voor een
hoorbaar signaal op de paneelstatus. De zoemersigna-
lering wordt beschrven in Tabel n. 3.
Druk op LAMPTEST om de zoemer te testen. De zoemer
kan niet functioneren als Zoemer afstellen is ingedrukt.

�
Wanneer een alarmstatus is afgesteld en een nieuw

Storingssignaal wordt gedetecteerd, herstart het bedie-

ningspaneel de zoemer met het vorige Alarmsignaal.

� Beschrijving van het nevenpaneel FC500REP led’s

De tabel op pagina 34 beschrijft de werking van de led’s
en toetsen op de Gebruikersinterface van het nevenpa-
neel FC500REP.

Display

De informatie op het LCD-display is als pagina’s ge-
rangschikt. Er zijn vijf soorten pagina’s:
STARTPAGINA
FRONTPAGINA
HOOFDPAGINA
DIAGNOSEPAGINA'S
MENUPAGINA
DOOR GEBEURTENISSEN AANGEDREVEN PAGINA

�
Zie de HOOFDPAGINA om de helderheid en het

contrast van het LCD-display te beheren

� Startpagina

De OPSTARTPAGINA wordt weergegeven op het op-
startpaneel start-up als bepaalde essentiële informatie
voor Gegebruikersinterface niet is geprogrammeerd.
Deze informatie is:
� Geselecteerde taal
� Identificatienummer van het paneel

GEBRUIKERSINTERFACE 7

1= iseer lev.1 : ACTIEFAnal

2=Bekijk lijstn PANEL FC501

3= Log SCANNEN LUSSEN

18:50 27 - 17/10/13

Bekijk

:4=Meer

Toegangsniveau

Als het knippert,
betekent dit dat het
bedieningspaneel
normaal werkt

Werkactiviteit

De Status van het bedieningspaneel

Naam bedieningspaneel,
de gebruiker dit wijzigen

Hulp voor: HOOFD PAGINA OP/NEER

Toetsen gebruiken

?

ESC of na 30 sec. inactiviteit

1 Selecteer Analiseer modus

Figuur 2 Voorbeeld van het LCD-display na het in-

drukken van de Help-toets.

ALARM PAGINA VOOR ALARM FOUT FOUT PAGINA WAARSCHUWINGSPAGINA LOOPTESTPAGINA

HOOFDPAGINA

of wacht 30 sec.

GEBEURTENISSEN AANGEDREVEN PAGINA

HOOFDPAGINA

ESC

ALGEMENE INTERACTIES GEBEURTENISGEBASEERDE PAGINA'S EN HOOFDPAGINA

ALGEMENE INTERACTIES HOOFDPAGINA, FRONTPAGINA EN MENUPAGINA

FRONTPAGINA

ESC

wacht 30 sec.
(*)

4JKL

1ABC 2DEF 3GHI 1ABC 2DEF 3GHI

MENUPAGINA

ANALISEERMENU BEKIJK LIJSTN PROGRAMMEER
MENU

UITSCHAKELEN
MENU

WIJZIG
MENU

ESC

(*) Alleen als het paneel normale activiteiten uitvoert

(**) Geen time-out voor menu ANALYZEREN, pagina ZIE LOG,
pagina ZIE LIJST. De time-out wordt tot 4 minuten verlengd in
het programmeringmenu tijdens de invoer van parameters

of wacht 30 sec.
(**)

PAGINA

BEKIJK LOG

Figuur 3 Basisinteracties van gebeurtenis aangedre-

ven pagina's en Hoofdpagina.

?
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LED PICT. BESCHRIJVING

BRAND

(Rood)

Brandt duidt de alarmstatus aan. In het geval van een Alarm, activeert het bedieningspaneel

de onoverbrugde alarmuitgangen.

SOFTWARE

ZONES

(Rood) (1-8)

-
Brandt geeft aan dat de bijbehorende Software zone zich bevindt in Alarmstatus (*)

LangzaamknipperengeeftaandatdebijbehorendeSoftwarezonezichbevindt inVooralarmstatus.

UIT geeft aan dat er geen alarmen zijn, de zone bevindt zich in stand-by status

BRANDSIGN

AAL AAN

(Rood)

Ingeschakeld geeft aan dat de transmissie succesvol is voltooid.

Langzaam knipperen geeft aan dat de transmissie wordt uitgevoerd. Op de display van het bedie-

ningspaneel is het mogelijk om het type verbinding te herkennen: PSTN, GSM, of LAN netwerk.

UIT geeft aan dat de communicator zich bevindt in stand-by status

ALGEMENE

STORING

(Oranje)

Brandt wijst op de aanwezigheid van een storing: de volgende led's of het scherm op het

display geeft het storingtype weer.

Traag knipperen geeft een storingsgebeurtenis in het geheugen aan (Reset schakelt UIT)

UIT betekent geen storing

SYSTEEMST

ORING

(Oranje)

Brandt+Zoemer (**)geefteengeblokkeerdbedieningspaneelaan.BELANGRIJK:Onderhoudvereist

Langzaam knipperen + Zoemer (***) geeft het herstarten van het bedieningspaneel aan

Snel knipperen + Zoemer (***) geeft aan dat de paneelprogrammering data is beschadigd

OPMERKING - Wanneer het bedieningspaneel voor de eerste keer wordt ingeschakeld,

gaat deze led knipperen totdat er een reset is uitgevoerd.

BRANDSIGNA

AL STORING

(Oranje)

Brandt geeft aan dat de communicator is uitgeschakeld;

Langzaam knipperen duidt aan dat de communicator is uitgevallen;

UIT geeft aan dat er geen storing wat betreft de communicator.

SIRENES

STORINGEN

/DIS

Brandt geeft aan dat de SC 1 Uitgang is uitgeschakeld of dat SC2 “functioneert als NAC1" is

uitgeschakeld,

Langzaam knipperen geeft aan dat een storing is in SC1 of SC2 “functioneert als SC1.

UIT geeft aan dat alle SC uitgangen goed functioneren.

MASSASTO

RING

(Oranje)

Ingeschakeld duidt op een spanningslek naar de aarde.

BELANGRIJK: Controleer de isolatie van de bedrading;

UIT geeft aan dat er geen massastoringen aanwezig zijn.

ACCUPROB

LEEM

(Oranje)

Ingeschakeld duidt op lege of defecte accu’s. Als deze voorwaarde zich aanhoudt dan kun-

nen de accu’s niet niet naar behoren functioneren in het geval van een stroomstoring,

BELANGRIJK: Nieuwe accu’s vereist.

Traag knipperen geeft een storingsgebeurtenis in het geheugen aan (Reset schakelt UIT)

UIT geeft aan dat de accu’s in goede conditie zijn.

VOEDINGSS

TORING

(Oranje)

Brandt duidt aan op een netvoedingsstoring (110/230 Vac) ;

Snel knipperen duidt aan op een geschakelde voedingsstoring.

Gedurende deze toestand wordt het bedieningspaneel gevoed door de accu’s.

UIT duidt aan op de aanwezigheid van de netvoeding en dat deze correct functioneert

DAGMODUS Brandt duidt aan dat het bedieningspaneel in DAGMODUS werkt

UIT duidt aan dat het bedieningspaneel in NACHTMODUS werkt

UITGESCHA

KELD

Ingeschakeld duidt op een uitgeschakelde status van een afschakelbaar element entiteit.

UIT geeft aan dat er geen element is uitgeschakeld

SIRENES

GEDEMPT

(Oranje)

Brandt geeft aan dat afstelbare uitgangen en Luselement naar de stand-by modus worden

gedwongen middels de SIRENE afstel toets; in de DAGMODUS blijft het afstellen gehand-

haafd totdat de afstel toets nogmaals wordt ingedrukt. Nadat in de Nachtmodus de dem is

verstreken dan eindigt het afstellen automatisch.

Test Ingeschakeld duidt op testomstandigheden op ten minste één zone.

UIT geeft aan dat er geen zone in Testmodus is

MEER INFO

(Oranje)

Brandt geeft aan dat er verborgen informatie is met een lagere prioriteit: toegang tot de pagina

Lijst weergeven om de verborgen informatie te tonen.

UIT geeft aan dat er geen verborgen informatie aanwezig is.

CONTROLES

AAN (Oranje)
-

Brandt geeft aan dat het bedieningspaneel zich bevindt op ten minste niveau 2 zodat de toet-

sen Sirenes afstellen/activeren, Reset en de verkenningstijd wordt ingeschakeld

INGESCHAK

ELD (Groen)

Brandt geeft aan dat het paneel wordt voorzien van voeding.

UIT duidt op een netvoedingsstoring (zowel netvoeding als accuvoeding gaan verloren)

(drempelwaarde voor uitschakelen van accu: 19,2 V). Netvoeding moet worden hersteld

voordat de accu’s de drempelwaarde voor uitschakeling bereiken.

Tabel 2 Beschrijving van de statusled’s. (*) de zone buiten dit bereik (1 tot 8) beschikt niet over een bijbehorende led,

zijn alarmstatus wordt slechts weergegeven door het LCD, (**) zoemer SYSTEEMSTORING patroon, (***) zoemer

STORING patroon.



� Het paneel modellen (FC501-L/FC501-H)
� Geschikte accu’s (7Ah/12Ah/38Ah)
De geselecteerde taal is van cruciaal belang voor de
Gebruikersinterface om te kiezen tussen de twee be-
schikbare talen in het paneel.
Het identificatienummer van het paneel is van vitaal be-
lang voor het paneel om de bestanden op de USB-stick
te benoemen en beheren.

�
Tijdens de START PAGINA het paneel niet volledig

operationeel en de bedieningstoetsen werken niet

� FRONT pagina

De FRONTPAGINA is de pagina die normaal wordt getoond
wanneer het paneel zich bevindt in stand-by modus. Het kan
een advertentiebericht bevatten die door de installateur is
ingesteld. De inhoud van de pagina en de mogelijkheid om
dit te tonen is ingesteld door de FC500Console software.

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toetsen
OMHOOG, OMLAAG, RECHTS en LINKS.

ESC toets Uitgang van de FRONTPAGINA, verplaatst
de Gebruikersinterface naar de HOOFDPAGINA of
naar de door de GEBEURTENIS AANGEDREVEN pa-
gina, die direct wordt geactiveerd door de gebeurtenis-
sen: WAARSCHUWING, VOORALARM, ALARM,
STORING of LOOPTEST.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

�
Om de FRONT PAGINA definitief te verwijderen. U

kunt deze heractiveren door een nieuwe voorpagi-

na naar het paneel te downloaden met behulp van

de FireClass Console SW (zie het menu screensa-

ver in de installatiehandleiding)

� Hoofdpagina

Dit is de eerste pagina weergegeven door het paneel
na het opstarten (zie figuur 4). Deze pagina kan worden
vervangen door de GEBEURTENIS AANGEDREVEN
pagina.
Wanneer het paneel begint met haar normale activitei-
ten en geen toegang tot de Gebruikersinterface wordt
waargenomen gedurende een periode van 30 sec, dan
verlaat de Gebruikersinterface de HOOFDPAGINA en
bereikt de FRONTPAGINA.
Het toegangsniveauveld toont het huidige toegangsni-
veau van het paneel. 10 sec vóór het verlaten van het
huidige toegangsniveau begint dit veld te knipperen.
Het modusveld van het paneel toont de huidige paneel-
modus, de volgende waarden zijn mogelijk:
“ACTIEF” het paneel is actief, in de normale toestand.
Het knipperen van een continue paneel-hartslag geeft
aan dat het paneel goed functioneert.
Het activiteitsveld van het paneel toont de huidige pa-
neelactiviteit, de volgende waarden zijn mogelijk:
“ RESETTEN” Het paneel reset;
“LOC. PROG ” Het paneel wordt geprogrammeerd
door een lokale toegang;
“REM.TOEGANG” Het paneel wordt op afstand
bediend (PC via een seriële poort, USB of IP);
“SYS. INIT ” Het paneel wordt geïnitialiseerd;
“SYS. VER: ” Het paneel verifieert zichzelf;
“LOG WISSEN” Het paneel wist de gebeurtenislog;
“ WACHT” Het paneel wacht om geconfigureerd te
worden;
“—————” Geen activiteit;
“IS DE LUS AAN HET SCANNEN” Het paneel is in haar
normale activiteiten.

�
Het datum- en tijdsveld knippert totdat de datum en

tijd zijn ingesteld.

Alfanumeriek toetsenpaneel De 1 toets verplaatst het
paneel naar de Programmeer of Uitschakelmodus;
De 2 toets verplaatst het paneel naar de Analiseer of
Lijstmodus weergave;
De 3 toets toont log Weergeven op het paneel of ver-
plaatst het paneel naar de modus Wijzigen;
De 4 toets selecteert tussen de functiegroepen die ver-
band houden met de toetsen 1,2,3.

GEBRUIKERSINTERFACE 9

1=Programmeer lev.1 : ACTIEF

2=Uitschakelen PANEL FC501

3=Wijzig SCANNEN LUSSEN

18:50 27 - 17/10/12:4=Meer

Toegangsniveau

Bij knipperen werkt
het bedienings
paneel correct

Huidige fase

De Status van het bedieningspaneel

Naam bedieningspaneel
(het kan door Gebruiker

gewijzigd worden)

1=Analiseer lev.1 : ACTIEF

2=Bekijk ijstnL PANEL FC501

3= Log

18:50 27 - 17/10/12

Bekijk SCANNEN LUSSEN

:4=Meer

Figuur 4 HOOFDPAGINA weergeven -Toegang tot

het beheer van het Paneel.

FIRECLASS 501

FireClass

www.fireclass.net

Figuur 5 FRONTPAGINA weergeven (stand-by status)

Voorwaarde
Frequentie

(Hz)
Geluid Pauze

Hoofdprocessor
mislukt

1300 2.5 s 2.8 s

Programmeerdata
beschadigd

660 1 s 1 s

Alarm 3300 0.2 s 0.2 s

Storing 660 1 s 1 s

Vooralarm 880 0.5 s 0.5 s

Waarschuwing 440 2 s 2 s

Reset Geen geluid

Test Geen geluid

Tabel 3 Zoemer signalering.



Pijltoetsen De OMHOOG toets: verhoogt de helder-
heid van het LCD-scherm;
De Omlaag toets: verlaagt de helderheid van het
LCD-scherm;
De Rechts toets: verhoogt de helderheid van het
LCD-scherm;
de Links toets: verlaagt de helderheid van het
LCD-scherm;

ESC toets Uitgang van de HOOFDPAGINA, ver-
plaatst de Gebruikersinterface naar de FRONTPAGINA
of GEBEURTENIS AANGEDREVEN pagina. Door de
toets langer dan 3 sec. ingedrukt te houden, wordt het
paneel gedwongen naar toegangsniveau 1.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

� Diagnosepagina's

Op deze pagina kunt u:
� De elektrische parameters van het paneel bestude-

ren (pagina paneel meter)
� Bepaalde functionele parameters van de lussen be-

studeren (pagina LUS)
� Het toetsenbord van het paneel testen (pagina TEST

TOETSENBORD).
Deze pagina's kunt u gedurende de normale functione-
ring bereiken vanaf de hoofdpagina door de toets 4 lang
ingedrukt te houden.

� Menupagina

Met de MENUPAGINA’S hebt u op het paneel toegang
tot de functies PROGRAMMEER, ANALISEER,
UITSCHAKELEN en WIJZIGEN. Het deel dat betrek-
king heeft op de Gebruiker wordt toegelicht in de sec-
ties van deze handleiding: ANALISEER,
UITSCHAKELEN en WIJZIGEN. Het onderdeel ten op-
zichte van de installateur wordt toegelicht in de sectie
PROGRAMMEREN in de Installatiehandleiding.

� De GEBEURTENIS GEDREVEN pagina’s

De GEBEURTENISSEN GEDREVEN pagina’s zijn
pagina’s die door gebeurtenissen in het systeem wor-
den geactiveerd, en wanneer ze actief zijn overschrij-
ven ze de op het display reeds aanwezige pagina. Een
GEBEURTENIS GEDREVEN pagina kan ook door een
andere GEBEURTENIS GEDREVEN pagina met een
hogere prioriteit worden overschreven.

De volgende tabel bevat de prioriteitstoewijzing van de
GEBEURTENIS GEDREVEN pagina.

De GEBEURTENIS

GEDREVEN pagina’s
Prioriteit

ALARM 0 (hoogst)
ALARMVERTRAG

(VOORALARM)
1

STORING 2
WAARSCHUWING 3

LOOPTEST 4 (laagst)
In het geval dat een lagere prioriteit Gebeurtenis
pagina’s (één of meer) wordt onderdrukt wordt door de
hoogste prioriteit Gebeurtenis pagina, dan gaat de
MEER INFO LED AAN. In deze toestand kunnen
de onderdrukte Gebeurtenis pagina’s handmatig wor-
den bereikt via Lijst weergeven. invoer in de
HOOFDPAGINA.

�Waarschuwingsstatus

De FC501 brandmeldcentrale kan worden geprogrammeerd
om WAARSCHUWINGS- of VOORALARMSTATUS te ge-
nereren vóór de ALARMSTATUS.
De Waarschuwingsstatus wordt aangegeven door het
WAARSCHUWINGSDISPLAY (zie Figuur 6)Het pa-
neel genereert een waarschuwing wanneer een invoer-
punt (detector) zijn waarschuwingsdrempel overschrijdt
en er is risico bestaat dat het alarm afgaat.
WAARSCHUWINGSSTATUS wordt gemeld door:
� Waarschuwing uitvoerpunten;
� display brandmeldcentrale;
� onderbroken geluidssignaal op het zoemerpaneel;
� het FC500REP nevenpaneel;
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Totaal :0015 Status: WAARSCHUWING

Eerste : MS:Lus 1 det025 groep=078

Laatste : MS:Lus 1 det030 groep=080

#0011 : MS:Lus 1 det034 groep=090

Waarschuwingsnummer

Opgeslagen
waarschuwingsindex

Laatste
waarschuwing

De Status van het
bedieningspaneelEerst waarschuwing

Dit symbool toont de aanwezigheid van
devolgende blokken die door de rechterpijltoets
kunnen worden doorgebladerd, dit symbool toont
de aanwezigheid van de vorige blokken die door de
linkerpijltoets kunnen worden doorgebladerd

1° blok:
Puntidentificatie

Als het knippert,
betekent dit dat het
bedieningspaneel
normaal werkt

Figuur 6 DISPLAY: WAARSCHUWINGSSTATUS

LUS

A gem=096 , min=090 , max=106

B gem=170 , min=165 , max=192

C tellen = 0000

Paneel meter

V-Voed 27.5 Vdc I-Voeding 325.0mA

V Acc. 27.4 Vdc Accu Wrst 200.0mOhm

ESC

HOOFDPAGINA

ESC

HOOFDPAGINA

TOETSENBORD TEST

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[9] [0][ENT][ESC][OP][NEER][LKS][RCHTS]

[HLP][SIL][EVC][RST][SBZ][INV][LMP]

ESC

HOOFDPAGINA ( )Lang indrukken

V-Voed= toont de uitgangsspanning van de voeding van het paneel
I-Voeding= toont de uitgangsstroom van de voeding van het paneel
Als I- <150mA wordt "LAAG" weergegeven; Vbatt=toont de batterijspanning.
Batt.Res=Toont de interne weerstand van de batterij plus de weerstand van de bedrading
van de batterij. Als Batt.res > 9999mOhm of Vbatt. < 19Vdc wordt weergegeven

Dit is een algemene pagina waarop in realtime de waarden van de FW-parameters van
het lusbeheer worden weergegeven. De rijen A en B tonen de gemiddelde,
de minimum en de maximum waarde van de desbetreffende FW-parameter.
De rijen C tellen het aantal keer dat een gebeurtenis verbonden aan de toegekende
FW-parameter zich voordoet. Met een druk op 0 worden alle weergegeven waarden gereset.

Op deze pagina kunt u alle toetsen van de gebruikersinterface van het paneel testen
door erop te drukken. Zodra wordt gedetecteerd dat een bepaalde toets is ingedrukt,
zal het desbetreffende deel op de display leeg worden weergegeven.

Voeding

Diagnosepagina GEEN BATT LUS

TEST TOETSENBORD

Figuur 7 Interactie tussen de diagnose pagina's.



Alfanumeriek toetsenpaneel 0 toets: als de waar-

schuwing betrekking heeft op een item dat kan worden
uitgeschakeld, wordt de Gebruikersinterface verplaatst
naar de uitschakelpagina. De volgende toetsfunctie ma-
ken een snelle uitschakelprocedure mogelijk;

1 toets: om naar de visualisatiepagina te gaan van de zone;
2 toets: als de eerste Waarschuwing gerelateerd is aan
een punt, verspring dan naar de visualisatiepagina van
de luselementstatus;
3 toets: als de laatste Waarschuwing gerelateerd is aan
een punt, verspring dan naar de visualisatiepagina van
de luselementstatus;
4 toets: om verdere Waarschuwingen te geven.
Wanneer een puntwaarschuwing in de vierde rij aanwe-
zig is, zorgt het nogmaals indrukken van de 4 toets er-
voor dat de Gebruikersinterface verspringt naar de bijbe-
horende visualisatiepagina van de luselementstatus.
Van Figuur 6, in de WAARSCHUWINGSSTATUS, ge-
bruikt u de RECHTS toets om door de reeks data of
Waarschuwingszones te bladeren; gebruik dan de
RECHTS toets om door de derde reeks data of Waar-

schuwingsoorzaken te bladeren; gebruik dan de
RECHTS toets om door de vierde reeks data of Waar-

schuwingstijden en Gebeurtenissen te bladeren.

�
Als de gebeurtenissen zijn gekoppeld aan de ele-

menten, wisselt de zonelabel met de puntlabel om

de 3 seconden. Als de zone niet is aan het punt ge-

koppeld, verschijnt alleen de puntlabel.

Pijltoetsen Gebruik de OMHOOG toets om de vol-
gende gebeurtenis te bekijken, met uitzondering van de
eerste en de laatste;
Gebruik de OMLAAG toets om de vorige gebeurtenis te
bekijken, met uitzondering van de eerste en de laatste.
aGebruik de RECHTS toets om de volgende reeks ge-
gevens te bekijken.
Gebruik de LINKS toets om de vorige reeks gegevens
te bekijken.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de HOOFDPAGINA.

ENTER toets De ENTER toets blokkeert/heractiveert
de uitwisseling tussen de labels van de elementen en die
van de zones.

� Vooralarmstatus (Vertraging in alarm)

Deze status geeft aan dat een invoerpunt (detector) de
alarmdrempel heeft overschreden. De brandmeldcen-
trale genereert geen alarm genereren tot de vooraf ing-
estelde vooralarm- tijd eindigt. Als echter een tweede
invoerpunt (detector in dezelfde SW-groep) alarmvoor-
waarden detecteert tijdens het Vooralarmfase (en de
“dubbel toets” optie voor die zone is geprogrammeerd),
genereert de brandmeldcentrale direct een alarm Als
de brandmeldcentrale in de NACHTMODUS werkt, ge-
nereert het ALLEEN DIRECTE ALARMEN (De voor-
alarmstatus wordt automatisch overbrugd).
Als de brandmeldcentrale in de NACHTMODUS werkt,

GEBRUIKERSINTERFACE 11

Eerste : groep: R-D department ONTRUIM.

Laatste : Air compressor n1: groep groep=456

#001 : groep groep=245: Boiler room

Druk op de rechtertoets
om door het tweede blok te

bladeren met gegevens
over de WAARSCHUWINGSZONES

Totaal :0015 WAARSCHUWING

Eerste MS:Lus 1 mod012 groep=067:

Laatste MS:Lus 1 mod182 groep=456:

#0011 : MS:Lus 2 det034 groep=245

Totaal :0015 WAARSCHUWING

Eerste ONTRUIM: oorzk: .

Laatste : oorzk: CP820 Handmat

#0011 : oorzk: 801PH Temp.

Totaal :0015 WAARSCHUWING

Eerste : Tijd: 10:46:21 - 01/01/07

Laatste : Tijd: 10:47:18 - 01/01/07

#0011 : Tijd: 10:47:12 - 01/01/07

Druk op de rechts-toets om door
het derde blok te bladeren

met gegevens over de
WAARSCHUWINGSOORZAKEN

Druk op de rechts-toets om door
het vierde blok te bladeren

met gegevens over de
WAARSCHUWINGSTIJDEN

Totaal :0015 WAARSCHUWING

Figuur 8 Waarschuwingsstatus Bladeren met

rechts-toets

Groepen:004 / Elm.: 013 ALARMVERTRAG

Eerste office 3, south wingZ001 det.:

Laatste Z001 det.: main corridor, north

4= view all

Groepen:004 / Elm.: 013 ALARMVERTRAG

Eerste L 1 mod012 groep=001Z001 us

Laatste Lus 1 mod182 groep=001Z001

4= view all

Groepen:004 / Elm.: 013 ALARMVERTRAG

: 400PH Temp.Eerste Z001 oorzk

: 400PH Temp.Laatste Z001 oorzk

4= view all

Groepen:004 / Elm.: 013 ALARMVERTRAG

Tijd: 10:46:21 - 01/01/07Eerste Z001

Tijd: 10:47:18 - 01/01/07Laatste Z001

4= view all

Druk op de rechtertoets
om door het tweede blok te

bladeren met gegevens
over de puntcoördinaat

Druk op de rechts-toets om
door het derde blok te

bladeren met gegevens over
de VOORALARM OORZAKEN

Druk op de rechts-toets om
door het vierde blok te

bladeren met gegevens over de
VOORALARMTIJDEN

Druk op de linkertoets

Druk op de linkertoets

Druk op de linkertoets

Figuur 9 Vooralarmstatus- Bladeren met rechts-toets

:004 / Elm:013Groepen ALARMVERTRAG

Eerste z001 Elm: office 3, first floor

Laatste z004 Elm: main corridor

4= Alarm Vertragingbekijk onderdrukte

Knipperende punten in
Vooralarm teller

Laatste punt in
Vooralarm

De Status van
het bedieningspaneel

Eerste punt in
Vooralarm

PER PUNTEN

Dit symbool toont de
aanwezigheid

van volgende informatie:
puntcoördinaat, Oorzaak, tijd

30 sec. of

Groepen:004 / Elm:013 ALARMVERTRAG

Eerste z001 groep: RD dept. first floor

Laatste z004 groep: Warehouse

4=bekijk onderdrukte Alarm Vertraging

Knipperende zones in
Vooralarm teller

Om verdere zones
in Vooralarm te bekijken

Laatste zone in
Vooralarm

De Status van
het bedieningspaneel

Eerste zone in Vooralarm

Als het knippert,
betekent dit dat het
bedieningspaneel
normaal werkt

PER ZONE

Zonelabel verwisseld
met puntlabel

Dit symbool toont
de aanwezigheid van volgende
informatie: puntcoördinaat

Oorzaak
tijd

Puntlabel verwisseld
met zonelabel

Om verdere zones
in Vooralarm te bekijken

Figuur 10 DISPLAY: VOORALARMSTATUS



genereert het ALLEEN DIRECTE ALARMEN (De voor-
alarmstatus wordt automatisch overbrugd).

�
De EN54-2 vereist dat ten minste, de eerste zone

in Vooralarm, de meest recente zone in Vooralarm

is en dat het aantal zones in Vooralarm wordt weer-

gegeven. Naast het verstrekken van informatie

over de punten in Vooralarm, wordt de visualisatie

van het Vooralarm (Vertraging in Alarm) per zones

(standaard) of per punt

VOORALARMSTATUS wordt ook als volgt gemeld:
� op het display van de brandmeldcentrale;
� De led (1-8) ten opzichte van de zone in Vooralarm-

modus knippert langzaam;
� een onderbroken geluidssignaal op het zoemerbedie-

ningspaneel;
� de vooralarm uitvoerpunten.
Tijdens het VOORALARMFASE kunt u het systeem afstel-
len, ONDERZOEKEN of RESETTEN en het LOG bekijken.
De weergave in Figuur 10 toont dat de brandmeldcentrale in
VOORALARMSTATUS is: in deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Voor het Vooralarm is
het gebruik per ZONES of per PUNTEN hetzelfde:
1 toets: om naar de visualisatiepagina te gaan van de zone;
2 toets: om naar de visualisatiestatuspagina van het
eerste geactiveerde luselement;
3 toets: om naar de visualisatiestatuspagina van het
laatste geactiveerde luselement;
4 toets: om verdere punten in Vooralarm weer te geven.
Wanneer een puntinformatie in de vierde rij aanwezig
is, zorgt het nogmaals indrukken van toets 4 ervoor dat
de Gebruikersinterface verspringt naar de bijbehoren-
de visualisatiepagina van de luselementstatus.

Pijltoetsen Voor het Vooralarm is het gebruik per
ZONES of per PUNTEN hetzelfde:
de OMHOOG toets om het volgende punt in Vooralarm
te bekijken, met uitzondering van de eerste en de laatste
tde OMLAA Gtoets om het vorige punt in alarm te be-
kijken, met uitzondering van de eerste en de laatste.
De RECHTS toets om de volgende extra informatie
over dit punt weer te geven (zie Figuur 9);

De LINKS toets om de vorige extra informatie over dit
punt weer te geven.

ESC toets ESC toets om terug te keren naar de
HOOFDPAGINA.

ENTER toets Lang indrukken -> verandering tussen
de visualisatiemodi; Kort indrukken -> stop of herstart
de punt verwisseling.

�
Praktische opmerkingen: het punt gerelateerd aan de

eerste zone in Vooralarm is het eerste punt in de zone

die actief werd.Voor alle andere zones in Vooralarm is

het gerelateerde punt het laatste dat actief werd. Deze

informatie wordt in real-time bijgewerkt. Het “eerste

punt in Vooralarm” veld bevat informatie over het eerste

element dat actief werd. Het “laatste punt in Vooralarm”

veld bevat informatie over het laatst geactiveerde punt,

ongeacht tot welke zone deze behoort.

� Alarmstatus

In de ALARMSTATUS wordt een alarm geactiveerd
door een detector of handbrandmelder.
ALARMSTATUS wordt ook als volgt gemeld:
� knipperende ALARM LED’s;
� bericht op brandmeldcentrale nevenpaneel display

(zie Figuur 12);
� een onderbroken geluidssignaal op de brandmeld-

centrale;
� de Alarm uitgangspunten, geprogrammeerd om de

alarmstatus te melden.

�
De EN54-2 vereist dat ten minste, de eerste zone

in alarm, de meest recente zone in alarm is en dat

het aantal zones in alarm wordt weergegeven.

Naast het verstrekken van informatie over de pun-

ten in alarm, wordt de visualisatie van het alarm per

zones (standaard) of per punten.

Alfanumeriek toetsenpaneel Voor het alarm is het
gebruik per ZONES of per PUNTEN hetzelfde:
1 toets: om naar de visualisatiepagina te gaan van de zone;
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Groepen:004 / Elm.: 013 ALARM

Eerste office 3, south wingZ001 elm.:

Laatste Z001 elm.: main corridor, north

4= bekijk onderdrukt alarm

Groepen:004 / Elm.: 013 ALARM

Eerste L 1 mod012 groep=001Z001 us

Laatste Lus 1 mod182 groep=001Z001

4= bekijk onderdrukt alarm

ALARMGroepen:004 / Elm.: 013

: 400PH Temp.Eerste Z001 oorz

: 400PH Temp.Laatste Z001 oorz

4= bekijk onderdrukt alarm

Groepen:004 / Elm.: 013 ALARM

t Tijd: 10:46:21 - 01/01/07Eerste Z001

Tijd: 10:47:18 - 01/01/07Laatste Z001

4= bekijk onderdrukt alarm

Druk op de rechtertoets om door het tweede blok te
bladeren met gegevens over de puntcoördinaten

Druk op de rechts-toets om door het derde blok te
bladeren met gegevens over de ALARMOORZAKEN

Druk op de rechts-toets om door het vierde blok te
bladeren met gegevens over de ALARMTIJDEN

Druk op de linkertoets

Druk op de linkertoets

Druk op de linkertoets

Figuur 11 Alarmstatus- Bladeren met rechts-toets

groepen:004 / Elm:013 ALARM

Eerste z001 elm: office 3, first floor

Laatste z004 elm: main corridor

4= view suppressed Alarm

PER PUNTEN 30 sec. of

groepen:004 / Elm:013 ALARM

Eerste z001 groep: RD dept. first floor

Laatste z004 groep: Warehouse

4= view suppressed Alarm

Knipperende zones
in alarm teller

Om verdere zones
in alarm te bekijken

Laatste zone
in alarm

De Status van
het bedieningspaneel

Eerste zone in alarm

Als het knippert,
betekent dit dat het
bedieningspaneel
normaal werkt

PER ZONE

Zonelabel verwisseld
met puntlabell

Dit symbool toont
de aanwezigheid van
volgende informatie:
puntcoördinaat
Oorzaak
tijd

Dit symbool toont
de aanwezigheid van
volgende informatie:
puntcoördinaat, Oorzaak, tijd

Zonelabel verwisseld
met puntlabel

Om verdere zones
in alarm te bekijken

Eerste zone in alarm

Laatste zone
in alarm

De Status van
het bedieningspaneel

Knipperende zones
in alarm teller

Figuur 12 DISPLAY: ALARMSTATUS.



�
In het geval van het nevenpaneel FC500REP moet

u op F1 en op ENTER drukken om het label van de

zone te tonen.

2 toets: om naar de visualisatiestatuspagina van het
eerste geactiveerde luselement;
3 toets: om naar de visualisatiestatuspagina van het
laatste geactiveerde luselement;
4 toets: om verdere punten in alarm weer te geven.
Wanneer puntinformatie in de vierde rij aanwezig is,
zorgt nogmaals indrukken van de 4 toets ervoor dat de
Gebruikersinterface verspringt naar de bijbehorende vi-
sualisatiepagina van de luselementstatus.

Pijltoetsen Voor het alarm is het gebruik per ZONES
of per PUNTEN hetzelfde:
Gebruik de OMHOOG toets om het volgende punt in
alarm te bekijken, met uitzondering van de eerste en de
laatste;
Gebruik de OMLAAG toets om het vorige punt in alarm
te bekijken, met uitzondering van de eerste en de laatste.
Gebruik de RECHTS toets om de volgende extra infor-
matie over dit punt weer te geven.
Gebruik de LINKS rechts om de vorige extra informatie
over dit punt weer te geven.

ESC toets Gebruik de ESC toets om terug te keren
naar de HOOFDPAGINA.

ENTER toets Lang indrukken -> verandering tussen
de visualisatiemodi;
Kort indrukken -> stop of herstart de zone punt verwisseling.

�
Praktische opmerkingen: het punt gerelateerd aan

de eerste zone in alarm is het eerste punt in de

zone die actief werd. Voor alle andere zones in

alarm is het gerelateerde punt het laatste dat actief

werd. Deze informatie wordt in real-time bijgewerkt

Het “eerste punt in alarm” veld bevat informatie

over het eerste element dat actief werd.

Het “laatste punt in alarm” veld bevat informatie

over het laatst geactiveerde punt, ongeacht tot wel-

ke zone deze behoort.

�
Voor de LOOPTESTSTATUS zijn de weergaves

en procedures vergelijkbaar met de

STORINGSSTATUS.

� Storingsstatus

STORINGSSTATUS wordt ook als volgt gemeld:
� knipperende STORINGSLED’s;
� bericht op het display van de brandmeldcentrale;
� knipperen van de specifieke STORINGSLED’s, indien

aanwezig (VOEDINGSSTORING - ACCUPROBLEEM

MASSASTORING-SYSTEEMSTORING-BRANDSIGN
AAL STORING- SIRENES STORING/UIT);

� een onderbroken geluidssignaal op de brandmeld-
centrale;

� de syoring uitvoerpunten.
Figuur 14 toont de storingsstatus van het bedieningspa-
neel de afsteltoets kan worden gebruikt om de dempba-
re STORINGSUITGANG tijdelijk naar de stand-by
status te dwingen.
STORINGSGEHEUGEN wordt alleen gemeld door
ALLEEN te knipperen op de STORINGSLED’s.
De RESETTOETS kan worden gebruikt om ALLE sto-
ringsuitgangen te dwingen naar stand-by en om het sto-
ringsgeheugen te wissen. De storingsuitgangen worden
automatisch hersteld naar stand-by wanneer storingen
zijn wissen. In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik de 1 toets om
te verspringen naar de visualisatiepagina van de zo-
nestatus.
Gebruik de 2 toets als de eerste storing gerelateerd is
aan een punt, verspring dan naar de visualisatiepagina
van de luselementstatus.
Als de eerste storing een lusonderbrekingsstoring is,
verspring naar de pagina “zoek de lusonderbreking.
Als de eerste storing is gerelateerd aan een item dat
kan worden uitgeschakeld, verplaatst de Gebruikersin-
terface naar de uitschakelpagina om een snelle uit-
schakelprocedure mogelijk te maken (*).
Gebruik de 3 toets als de laatste storing gerelateerd is
aan een punt, verspring dan naar de visualisatiepagina
van de luselementstatus.
Als de laatste storing een lusonderbrekingsstoring is,
verspring naar de pagina “zoek de lusonderbreking.
Als de laatste storing is gerelateerd aan een item dat
kan worden uitgeschakeld, verplaatst de Gebruikersin-
terface naar de uitschakelpagina om een snelle uit-
schakelprocedure mogelijk te maken (*).
Gebruik de 4 toets om verdere storingen weer te geven.
Als een puntstoring in de vierde rij aanwezig is, een
verdere door op de 4 toets te drukken verspringt de Ge-

GEBRUIKERSINTERFACE 13

Totaal :0004 STORING

Eerste SC 1 KORTSL.: MS:

Laatste LUS SIGNAAL OPEN: MS:L1

Total :0004 STORING

Eerste : groep: System Area

Last : groep: System Area

#0002 : Groep: Reception

Totaal :0004 STORING

Eerste oorzk: : GEEN DATA

Laatste oorzk: : GEEN DATA

#0002 : : 801PHoorzk

Totaal :0004 STORING

Eerste : Tijd: 08:34:46 - 01/01/07

Laatste : Tijd: 08:36:23 - 01/01/07

#0002 : Tijd: 08:36:13 - 01/01/07

#0002 : MS:Lus 2 det191 groep=002

Druk op de rechts-toets om
door het tweede blok te
bladeren met gegevens

over de STORINGSZONES

Druk op de rechts-toets om
door het derde blok te

bladeren met gegevens over de
STORINGSOORZAKEN

Druk op de rechts-toets om
door het vierde blok te

bladeren met gegevens over de
STORINGSTIJDEN

Figuur 13 Storingsstatus- Bladeren met rechts-toets

Als het knippert,
betekent dit dat het
paneel normaal werkt

Totaal :0004 STORING

Eerste : MS: SC 1 KORTSL.

Laatste : MS:L1 LUS SIGNAAL OPEN

#0002 : MS:Lus 2 det191 groep=002

Laatste storingen

Eerste storing De Status van
het bedieningspaneel

Storingsnummer

Opgeslagen
storingsindex

Dit symbool toont de aanwezigheid
van de volgende blokken die door de
rechterpijltoets kunnen worden doorgebladerd,
dit symbool toont de aanwezigheid van de
vorige blokken die door de linkerpijltoets
kunnen worden doorgebladerd.

.

1° blok:
Puntidentificatie

Figuur 14 DISPLAY: STORINGSSTATUS.



bruikersinterface naar de visualisatiepagina van de lu-
sapparaatstatus. Als een puntstoring in de vierde rij
aanwezig is, een verdere door op de 4 toets te drukken
verspringt de Gebruikersinterface naar de pagina “zoek
de lusonderbreking“. Als in de vierde rij een storing, gere-
lateerd aan een item dat kan worden uitgeschakeld, aan-
wezig is wordt de Gebruikersinterface verplaatst naar de
uitschakelpagina om een snelle uitschakelprocedure mo-
gelijk te maken (*).

�
(*) Als het toegangsniveau lager is dan L2, dan

wordt het wachtwoord gevraagd om door te gaan

met de deactivering

Uit Figuur 13, in de STORINGSSTATUS gebruik de
RECHTS toets om te bladeren door de tweede reeks
data storingszones;
na gebruik de RECHTS toets om te bladeren door de
derde reeks data storingszones;
gebruik dan de RECHTS toets om te bladeren door de
vierde reeks data Storingstijden en Gebeurtenissen;

�
In het geval van een storing is gerelateerd aan een

Lusapparaat, dan wordt de storingspuntlabel om

de 3 seconden verwisseld met de toegewezen zo-

nelabel. Als de zone niet is aan het punt gekop-

peld, verschijnt alleen de puntlabel.

Pijltoetsen Gebruik de OMHOOG toets om de volgen-
de beschikbare storing te bekijken, met uitzondering
van de eerste en de laatste.
Gebruik de OMLAAG toets om de vorige beschikbare
storing te bekijken, met uitzondering van de eerste en
de laatste.
Gebruik de RECHTS toets om de volgende extra infor-
matie over dit punt weer te geven.
Gebruik de LINKS rechts om de vorige extra informatie
over dit punt weer te geven.

ESC toets Gebruik de ESC toets om terug te gaan
naar de HOOFDPAGINA.

ENTER toets De ENTER toets blokkeerteractiveert de
uitwisseling tussen de labels van de apparaten en die
van de zones.

� Zoek lusonderbreking pagina’s

Van paragraaf Storingsstatus -2 Toets.
Deze pagina’s worden gebruikt om de procedure “zoek
lusonderbreking” te beheren wat helj het begrijpen
waar de lus is onderbroken met als resultaat het num-
mer van waargenomen detector aan de linker- en rech-
terkant van de analyselus. De paginaopeenvolging
wordt in figuur n.15 afgebeeld.

�
Let op dat tijdens de procedure “zoek lusonderbre-

king” procedure alle detectors worden uitgescha-

keld, zodat bij het verlaten van de procedure een

volledige lusinitialisatie worden uitgevoerd.

�
Gedurende de "lusonderbreking lokalisatieproce-

dure" worden uitsluitend de toestellen gevonden

die zijn geconfigureerd.

�
Vervolgens, in het geval van een kortsluiting in een lus,

zal het bedieningspaneel een kortsluiting storing aan-

duiden op de andere lussen. Later is het mogelijk om

met de "lusonderbreking lokalisatieprocedure" vast te

stellen welke van de drie lussen de kortsluiting vertoont.

� Niet-geadresseerde toestellen lokaliseren

In het geval van een storing "TOESTEL NIET
GEPROGRAMMEERD" kunnen alle niet-geadresseer-
de toestellen worden gelokaliseerd. Om alle niet-gea-
dresseerde toestellen aan te duiden, zal de led ervan
gaan branden (vast).
De sirene gaat af en de zwaailichten gaan aan.
De volgende afbeelding toont het flow-schema van de
"pagina niet-geadresseerde toestellen lokaliseren".
Als er veel niet-geadresseerde toestellen zijn, kan het zijn
dat de spanning voor de activering van de leds, de sirene
en de zwaailichten tegelijkertijd zo hoog is dat de lus over-
spanningsbeschermingscircuit wordt geactiveerd. De ge-
bruiker is dus gewaarschuwd dat dit kan voorvallen.

�
Deze eigenschap is uitsluitend mogelijk als het pa-

neel de stand-by status (lus scannen) heeft bereikt.
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liseer de lus p usLoca break o : L 1

ESC terug ENTER uitvoeren

Lus ID

Localiseer de lus break op: Lus 1

BEZIG

Ga terug naar
de storingspagina

Localiseer de lus break op: Lus 1

XXX elementen op de linker zijde

XXX elementen op de rechter zijde

ESC terug ENTER opnieuw

Figuur 15 Pagina "zoek lusonderbreking"

Totaal:0001 Status: STORING

Eerste : MS: NIET GEPROGR.ELEMENT

Laatste :

Laat niet geadresseerde elementen zien

WAARSCHUWING!

Lus kan stoppen bij te veel elementen

3 GHI

2 DEF

4 JKL

ESC=terug ENTER=Uivoeren

Naar
hoofdpagina

De niet-geadresseerde
elementen worden
zichtbaar gemaakt

mislukte

Laat niet geadresseerde elementen zien

Zichtbare Elementen

ESC=terug SIGNG. UIT=Stop

Naar
hoofdpagina

De niet-geadresseerde
elementen worden afgesteld

Laat niet geadresseerde elementen zien

Afgestelde Elementen

ESC=terug SIGNG. UIT= Uitv.

Naar
hoofdpagina

De niet-geadresseerde
elementen worden
zichtbaar gemaakt

Figuur 16 Niet-geadresseerde toestellen lokaliseren



LOG-PARAMETERS-WEERGEVEN

Lees de volgende sectie nauwkeurig door om een alge-
meen beeld te krijgen over het gebruik van de Program-
mering voor de gebruikers. Voor meer informatie over
de parameters van elke fase, zie de desbetreffende pa-
ragraaf in het hoofdstuk “PROGRAMMEREN VANAF
EEN PC” van de Installatiehandleiding.

Vanaf Hoofdpagina kan de Gebruiker beheren zonder
toegangscode:
� Parameters weergeven (Gebruik 1 = ANALISEER)
� Bekijk Log (Gebruik 3 = Log bekijken of 1 =

ANALISEER en gebruik dan toets 8)
� Bekijk Lijsten (Gebruik 4 = MEER en dan 2)
en met de gebruikerstoegangscode kan men in het
menu het volgende:
� Wijzig

� Uitschakelen

� Parameters weergeven

Het Display (Figuur 17) toont hoe de verschillende pa-
rameters kunnen worden beheerd:

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanume-
rieke toetsenblok om de verschillende weergavefunc-
ties te selecteren:
1= Lus: start de procedure voor de selectie en de weer-
gave van de lusgegevens;
2= Element: om de selectie te activeren en de sequen-
tie van de real-time gegevens van de luselementen te
visualiseren;
3= SW groep: activeert de selectie en de weergavepro-
cedure voor de gegevens betreffende alle SW-zones;
4 = Uitgang: activeert de selectie en de weergavepro-
cedure voor de gegevens betreffende een uitgang;
5= Netwerk: start de procedure voor het weergeven
van alle elementen (Nevenpanelen en MFI-module) op

het RS485-netwerk;
6 = Communic: activeert de weergavevolgorde voor
alle hoofdgegevens van de communicatie-units;
7 = Optie: activeert de weergavevolgorde voor alle lo-
kaal geprogrammeerde systeemo;
8= Log: start de procedure voor de weergave van ge-
logde gebeurtenissen;
9= Fw ver.: start de procedure voor het weergeven van
FW versies van alle processen in het paneel;
0= Paneel: start de procedure voor de weergave van
alle paneel gegevens.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om terug te gaan
naar de HOOFDPAGINA.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.
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P FC501 lev.1: ANALISEERanel

1=Lus 2=Element 3=SW groep 4=Uitgang

5=Netwerk 6=Communic. 7=Optie 8=Log

9=FW vers. 0=Paneel

Naam bedieningspaneel Toegangsniveau

Opties

Als het knippert,
betekent dit dat het
paneel normaal werk

De Status van het
bedieningspaneel

Figuur 17 Display: Parameters weergeven.



Toets 1 - Lus weergeven

Druk op toets 1 om de lusgegevens weer te geven (zie
figuur 18).

� Lusinformatie weergeven

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Gebruik de toets OMHOOG om de vol-
gende lusgegevens te selecteren;
Gebruik de toets Omlaag om de vorige lusgegevens te
selecteren;
Geen functie is gerelateerd aan de toets Rechts;
Geen functie is gerelateerd aan de toets Links.

ESC toets Gebruik de toets ESC om terug te keren
naar de vorige Pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

In figuur n. 18, toont de “lus=” veld welke lusinformatie
wordt weergegeven.

Het “Detectors:” veld toont het aantal detectors die op
de relevante lus worden gedetecteerd.

Het “Modules:” veld toont het aantal modules die op de
relevante lus worden gedetecteerd.

Het “Status:” veld toont de status van de geselecteerde
lus. De mogelijke waarden zijn:
� Functioneert
� Storing
� Stand_by
� Uitgeschakeld.
Het “lus=” veld toont real-time (5 sec gegevens vernieu-
wingsfrequentie) de totale stroomtoevoer naar alle drie
de lussen.

Toets 2 - Elementen weergeven

Druk op toets 2 om de luselementen weer te geven (zie
figuur 19). In deze pagina: Selecteer de Lus en dan het
element.

� Selecteer de Lus

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel 1,2,3 worden gebruikt
voor het selecteren van de lus.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
OMHOOG;
Geen functie is gerelateerd aan de toets Omlaag;
Gebruik de toets Rechts om de volgende beschikbare
Lus te selecteren;
Gebruik de toets Links om het volgende beschikbare
Lus te selecteren.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevestigen
en op de pagina van de geselecteerde Lus weer te geven.

� Selecteer het element

Na het selecteren van de Lus, wordt de lusinformatie
weergegeven in Figuur 20; in deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanume-
rieke toetsenpaneel om het adres van het element in te
voeren. Als het adres niet bestaat wordt het volgende
beschikbare element geselecteerd.

�
Als het adres niet bestaat wordt het volgende beschik-

bare element geselecteerd. Als het adres niet bestaat

of anders is dan de geselecteerde in de onderliggen-

de balk, dan worden de pijlen weergegeven.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog;
Geen functie is gerelateerd aan de toets Omlaag;
Gebruik de toets Rechts om het volgende beschikbare
element te selecteren;
Gebruik de toets Links om het volgende beschikbare
element te selecteren.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevesti-
gen en op de pagina van het geselecteerde element
weer te geven.
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Lus= 01 lev.1: ANALISEER

Modules : 125

Status: IN BEDRIJF

Lusnummer

ILus=073 mA (400 ma MAX)

Huidige waarde
in de 3 lussen

Huidige status
van de lus

Melders: 125

Detectornummer

Modules
numberOverstroom die de lus

UITSCHAKELT

Als het knippert, betekent
dit dat het paneel
normaal werkt

Figuur 18 Display: Lusinformatie weergeven

FC501 lev.1: ANALISEERPanel

Panel FC501

[ L1 ] L2

Naam bedieningspaneel Toegangsniveau

Selecteer Paneel Lus 1

Initiaal van het geselecteerde
paneel

Naam van het
geselecteerde paneel

Als het knippert
betekent dit dat
het paneel normaal
werkt

De Status van het
bedieningspaneel

Figuur 19 Display: weergeven a) Luskeuze, b) Lusin-

formatie.



� Elementgegevens op de lus weergeven

Selecteer de Lus en dan het element, het display toont
Figuur 20.
In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie heeft be-
trekking op het alfanumerieke toetsenblok met uitzon-
dering van toets 0 om het element uit te schakelen (de-
tector of module). Dit vereist het invoeren van de toe-
gangscode als het toegangsniveau lager is dan 2.

�
OPMERKING: Deze functie werkt niet in het geval

van multichannel-module niet beantwoorden aan

de lus polling.

Pijltoetsen De toets OMHOOG, in het geval van mo-
dules met verschillende invoeren of uitvoeren, kan door
ze bladeren;
Toets OMLAAG in het geval van modules met verschil-
lende ingangen of uitgangen, kunt u doorbladeren.
Toets Rechts: toont de status van het volgende ele-
ment op dezelfde lus; de toets Links: toont de status
van het vorige element op dezelfde lus; in het geval van
modules met, verschillende ingangen of uitgangen, be-
tekent dit dat het mogelijk is om door ze te bladeren.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

Het Elementstatusveld toont de huidige status van de
detector of module, de mogelijke waarden zijn:

-IN BEDRIJF
-ACTIEF
-WAARSCHUWING
-STORING
-GROEP UIT
-LOOP TEST
-STAND-BY.

Het elementcoördinaatveld toont:

-de lus ID,
-het elementadres,
-het elementtype,
-De kanaal ID (voor de modules).

Het “Elementkanalen infogebied” toont:

-de kanaal ID S = Rook, T = Temperatuur, C = koolmo-
noxide (voor de detector),
-de huidige analoge waarde in percentage,
-een real-time, pseudo-grafische voorstelling van de
huidige analoge waarde met drempelwaarde,
-de kanaalconfiguratiemodus of de drempelwaarde
-de kanaalstatus.

�
De element informatie wordt alleen weergegeven

in het geval van status IN BEDRIJF elementen.
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Figuur 20 Volgen van displays van weergegeven

elementen op de lus (Detectors en Modules).
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Toets 3 - SW Groep weergeven

De Toets 3 (SW groep) optie in het menu ANALISEER
activeert de weergave van softwarezones (max 32). Tij-
dens deze fase (zie figuur 21) wordt de status van alle
SW zones in het systeem weergegeven in compact for-
maat. De status van de SW zones wordt weergegeven
met de volgende afkortingen:
. : “ONGEBRUIKT” Ongebruikte zone, geen elementen
eraan toegewezen
A: “ALARM” zone in Alarmmodus
a: “VRTR AL.” zone in Vooralarmmodus
W: “WAARSCHUWING” zone in Waarschuwingsmo-
dus
F: “STORING” zone in Storingsmodus
X: “UITGESCHAKELD” zone Uitgeschakeld
t: “TEST” zone in Testmodus
T: “TEST AAN” Ten minste één punt in de zone is ac-
tief in de test
_: “ST-BY” zone in stand-by modus
D: “VUIL” Ten minste één rookmelder in de zone is
vuil.

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
OMHOOG.
Geen functie is gerelateerd aan de toets Omlaag;
De toets Rechts: selecteert de volgende SW zone, in
de “Alle zone statusgebied";
(Het overeenkomstige nummer verschijnt links op het
display);
De toets Links: selecteert de vorige SW zone, in de
“Alle zone statusgebied";
(Het overeenkomstige nummer verschijnt links op het
display).

ESC toets Gebruik de toets ESC om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de toets
ENTER.

Toets 4 - Uitgang weergeven

De Toets 4 uitgang optie in het menu ANALISEER acti-
veert de weergave van de uitgangen. Tijdens deze fase
(zie figuur 22) wordt de status van alle uitgangen in het
systeem weergegeven in compact formaat. De status
van de uitgangen wordt weergegeven met de volgende
afkortingen:
-UIT: uitgang uitgeschakeld
-ACT: uitgang actief
-SC: uitgang kort gesloten
-OPE: uitgang open
-_ _ : uitgang in stand-by
-FOU: transistorstoring

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

Grp.

ST-BY

011

SW zonestatus

[ First Floor ]

Zonelabel

Zone-nummer ID

FA ---- --

Alle zone statusgebied

Figuur 21 SW groep weergeven.

SC1: -- -- FIRE --

OC:

01 02

SC1 uitvoer

Open collector-uitgang

UITGANG STATUS

-- --

ST-BY status

Figuur 22 Uitgangen weergeven.



Toets 5 - NETWERK weergeven

Gebruik de toets 5 om de netwerkelementen weer te
geven: MFI modules (max 4) en nevenpanelen (max 4)
(zie Figuur 23).

De status van de veldnetwerkelementen toont de bijbe-
horende uitgangsstatus met afkortingen.

De afkortingen zijn:

“ OK!”, het net. element wordt gedetecteerd als aang-
esloten en functionerend
“ Ko!”, het net. element wordt gedetecteerd als niet
aangesloten
“ FOU”, het net. element is defect
“ UIT”, het net. element is uitgeschakeld
“ — ”, Het net. element is niet in het netwerk geconfigu-
reerd
“ OUD”, het net. element beschikt over een verouderde
FW versie.

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts, Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

Toets 6 - COMMUNICATORS

De toets 6 wordt gebruikt om de Communicator weer te
geven die aan het bedieningspaneel is aangesloten, zie
Figuur 24. Naast de firmwareversie, worden de
FC500IP modulestatus en het adres weergegeven.

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts, Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.
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MFI M1 M2 M3 M4

NEVENPAN N1 N2 N3 N4

-- -- -- Ko!

OK! -- -- FOU

Netwerktype
elementen Netwerkelement status

Figuur 23 Voorbeeld van de weergave: Netwerk weer-

geven (MFI modules en nevenpanelen).

FIRMW.vers. ADR

IP: OK! 01.00.09 255 255 255 255. . .

Type Communic. Firmware Rev.

Communicator status

IP adres van de
FC500IP module

Figuur 24 Communicator weergeven.



Toets 7 - Optie weergeven

De toets 7 activeert, in het MENU ANALISEER, de
weergave van geprogrammeerde systeem opties, zie
Figuur 25. De status van de DAG/NACHT MODUS op-
ties wordt aanegeven met de volgende afkortingen:
-DAG: dagmodus
-NGT: nachtmodus
-AUT: automatische modus. In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links;

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

TOETS 8 - Log weergeven

Gebruik de toets 8 om LOG weergeven te selecteren
(zie Figuur 26) of rechtstreeks van de STAND-BY

STATUS.

Met optie Log weergeven in het menu Parameters

weergeven kunt u de opgeslagen gebeurtenissen in de
Log van de brandmeldcentrale weergeven.
Dit bedieningspaneel kan de laatste 4000 opgetreden
gebeurtenissen opslaan.
Wanneer de Log vol is, wordt de oudste gebeurtenis
gewist, zodat de nieuwe kan worden opgeslagen.

�
Gebruik de optie LOG VERWIJDEREN van het

menu Wijzigen om de log-gebeurtenissen te ver-

wijderen.

De volgende gegevens worden opgeslagen in de LOG:
� Gebeurtenisbeschrijving;
� Gebeurtenisnummer;
� Beschrijving van het element (Paneel of nevenpa-

neel) die de gebeurtenis genereerde;
� Beschrijving van de item die de gebeurtenis gene-

reerde;
� Tijd en datum van de gebeurtenis;
� Adres van de item die de gebeurtenis genereerde.

Bekijk Log

Rechtstreeks van de HOOFDPAGINA (zie Figuur 4)

kan de Gebruiker zonder wachtwoord inkomen in Log

weergeven zie Figuur 26.
De Gebeurtenisklasseveld toont de klasse van de ge-
beurtenis die momenteel wordt weergegeven, de mo-
gelijke waarden zijn:
HERSTELLEN
ALARM
ALARMVERTR.
WAARSCHUWING
STORING
ALGEMEEN
LOOP TEST.
In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruikt voor het acti-
veren van de weergavefilters.
1: Alleen alarmgebeurtenissen, 2: Alleen vooralarmge-
beurtenissen, 3: Alleen waarschuwingsgebeurtenis-
sen, 4: Alleen looptestgebeurtenissen, 5: Alleen sto-
ringsgebeurtenissen, 6: Alleen herstelgebeurtenissen,
7: Alleen generieke gebeurtenissen.

Pijltoetsen Gebruik de toets OMHOOG om het vol-
gende beschikbare gebeurtenis te selecteren;
Gebruik de toets Omlaag om de volgende beschikbare
gebeurtenis te selecteren;
Gebruik de toets Rechts om de volgende beschikbare
data weer te geven;
Gebruik de toets Links om het volgende beschikbare
data weer te geven.

ESC toets Gebruik de toets ESC om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de hoofdpagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

�
Als de gebeurtenissen zijn gekoppeld aan de ele-

menten, wisselt de zonelabel met de puntlabel om

de 3 seconden. Als de zone niet is aan het punt ge-

koppeld, verschijnt alleen de puntlabel.

�
Als de weergegeven gebeurtenissen per type zijn

gefilterd, dan begint “*” gelijk te knipperen rechts

van het gebeurtenisnummer.
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Opties Lev.1: ANALISEER

Toegangsniveau

Modustype

DAG nch aut

DAG NACHT MODUS

^

De Status van het
bedieningspaneel

Als het knippert,
betekent dit dat het paneel
normaal werkt

Panel FC501

Huid. status:

DAG

Figuur 25 Display: Opties weergeven.

Totaal :0297 status: BEKIJK LOG

Gebrt. :0292 ALGEMEEN*

MS:Lus 2 det191 groep=002

08:43:11 - 01/01/07

Totale opgeslagen
Gebeurtenissen

Momenteel opgeslagen
gebeurtenissen

Dit symbool: toont de aanwezigheid van de
volgende blokken die door de toets RECHTS
kunnen worden doorgebladerd ( vorige blok die
door de toets LINKS kan worden doorgebladerd)

1° blok

Gebeurtenistype

Tijd en dateer
verbonden

aan de gebeurtenis

Als het knippert,
betekent dit dat
het paneel normaal
werkt

De Status van het
bedieningspaneelIndien aanwezig, hij deze

de gefilterde weergave
per type gebeurtenissen

Figuur 26 Display: LOG weergeven.



TOETS 9 - FW versie weergeven

De optie FW Ver. van het weergegeven Parameterme-
nu kunt u de Firmware versie van de brandmeldcentrale
weergeven.
Gebruik de toets 9 om de Firmware versie van de
brandmeldcentrale weer te geven (zie Figuur 28), in
deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

Toets 0-Paneel

Door het drukken op de toets 0 in het menu
ANALISEER, is het mogelijk het volgende af te lezen:
- de brandmeldcentrale ID
- het serienummer van de brandmeldcentrale (toont het
serienummer van de printplaat die bestaat uit acht
hexadecimale cijfers);
- de uitvoering van het paneel;

- het type voeding in het paneel;
- het type accu's in het paneel
- de aanwezigheid van de extra controller (zie Figuur
29).
In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links;

ESC toets Gebruik de toets ESC om terug te gaan
naar de menu pagina ANALISEER.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.
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Totaal :0297 status: BEKIJK LOG

Gebrt. ALGEMEEN:0292

MS:Lus 2 det191 groep=002

08:43:11 - 01/01/07

Totaal :0297 status: BEKIJK LOG

Gebrt. ALGEMEEN:0292

Groep: Reception

08:43:11 - 01/01/07

Totaal :0297 status: BEKIJK LOG

Gebrt. ALGEMEEN:0292

:8011H GEEN DATAoorzk

08:43:11 - 01/01/07

Druk op de toets rechts om door het tweede blok te
bladeren met gegevens over zones in de LOG

Druk op de toets rechts om door het tweede blok te
bladeren met gegevens over zones in de LOG

Figuur 27 Toon LOG: scroll met rechter toets.

FIRMWARE VERSIES

CENTRALE PROCESSOR ver 01.10 sv15

NEVENPANEEL PROCESSOR ver 01.10 sv15

Als het knippert, betekent
dit dat het paneel normaal
werkt

Figuur 28 Display: FW versie weergeven.

PANEEL INFORMATIE ID=0001

Ser.Num. PCB ver.123456789 0

Voed.Uit. 27.6V. 1.5Ah Accu s 7Ah

Aux.Contr. AANWEZING ESC terug

Figuur 29 Display: Paneelinformatie weergeven.



Bekijk Lijsten weergeven

Druk rechtstreeks vanuit de HOOFDPAGINA op de
toets 4 = MEER en dan op 2 = Bekijk Lijsten.

Met de optie Bekijk Lijsten kunt u het volgende weer-
geven:
� 1-Uitg. Groep-Uitgeschakelde zones
� 2-Uitg. Element-Uitgeschakelde elementen
� 3-Uitg. Delen-Uitgeschakelde onderdelen
� 4-Loop Test - Looptest zones
� 5-Storingen -Lijst met storingen
� 6-Waarschuwing- Lijst met waarschuwingen
� 7-Elementen in test.

�
De lijsten die gegevens bevatten (niet leeg) wor-

den aangegeven door het knipperen van het over-

eenkomstige nummer

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Het alfanumerieke toet-
senbord wordt gebruikt voor het selecteren en voor de
toegang tot de weergavefunctie (zie opties hierboven).

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

Het veld “Item in de lijst” bevat het aantal in de lijst aan-
wezige items op het moment van de opening; het veld
“Huidige item ID” bevat het ID-nummer van het huidige
weergegeven item.
Het veld “Soort lijst” herhaald de naam van de lijst die
voorheen is geselecteerd.

Het veld “Item informatie” toont de informatie over het
item dat momenteel is geselecteerd. Het toont de loca-
tie van de SW zone en het luselement of de beschrijving
van een systeemonderdeel plus de bijbehorende label.

In deze fase (tweede weergave in Figuur 30):

Alfanumeriek toetsenpaneel Om de mogelijkheids-
pagina op te roepen om snel de weergegeven entiteit in
te schakelen.

Pijltoetsen De toets OMHOOG, die gebruikt wordt om
door de lijst te navigeren, toont het volgende element;
De toets Omlaag, die gebruikt wordt om door de lijst te
navigeren, toont het vorige element;
Geen functie is gerelateerd aan de toets Rechts;

Geen functie is gerelateerd aan de toets Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.
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Fc501 lev.1 : ANALISEERPanel

1=Uitg.Groep 2=Uitgs. Elem. 3=Uitg.Delen

4=Loop Test 5=Storingen 6=Waarschuwing

7=Element in Test

Naam bedieningspaneel Toegangsniveau

Keuzemogelijkheden

De Status van het bedieningspaneel Als het knippert,
betekent dit dat het paneel
normaal werkt

Totaal : 0003 BEKIJK LIJSTN

Index : 0002 Uitg.Groep

SW Groep 007

First Floor

Voor de en een gemeenschappelijke
voorstellingsvisualisatie-lijstpagina gebruikt

Uitg.Groep, Uitg. Elem., Uitg. Delen Looptest wordt

Soort lijst

Info

Items in de lijst

Huidige etem ID

Figuur 30 Display: Lijsten weergeven



WIJZIG

WIJZIGINGSMENU

Voor de optie WIJZIG, van de HOOFDPAGINA, drukt u
op toets 3.

Voor toegang tot het menu WIJZIG:
Voer de Toegangscode van de gebruiker in (standaard
11111), elk cijfer wordt gemaskeerd door een * (sterre-
tje).

De volgende opties zijn beschikbaar in dit menu:
1-Paneel naam-Het welkomstbericht wissen en bijwer-
ken (bedieningspaneelnaam),
2-L2-Gebr.wachtwoord- L2- Gebruikerswachtwoord
invoeren en bijwerken,
3- Dag/Nacht- modus bijwerken
4-Tijd en Datum bijwerken
5-Wis LOG

6-Groep Loop test.

Figuur 31 toont de opties van het WIJZIGINGSMENU
na het invoeren of wijzigen van het wachtwoord.

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanume-
rieke toetsenblok om de opties van het
WIJZIGINGSMENU te selecteren.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

Toets 1 -Paneel Naam (Paneellabel
wijzigen)

Gebruik de toets 1 om de paneellabel in te voeren of bij
te werken (zie figuur 33).
In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Het alfanumerieke toet-
senblok wordt gebruikt voor het invoeren of bijwerken
van de paneellabel.

Pijltoetsen Gebruik de toets OMHOOG om de gese-
lecteerde letter van kleine letters naar hoofdletters te
wijzigen;
Gebruik de toets Omlaag om de geselecteerde letter
van hoofdletters naar kleine letters te wijzigen;
Gebruik de toets Rechts om het volgende teken te se-
lecteren dat u wilt wijzigen;
Gebruik de toets Links om het vorige teken te selecte-
ren dat u wilt wijzigen.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de toets ENTER om de label te
bevestigen.
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P FC501 lev.2 : WIJZIGanel

1=Paneel naam 2=L2-Gebr.Wachtword

g

5=Wis LOG 6=Groep loop test

Toegangsniveau

Opties

Als het knippert,
betekent dit dat het
paneel normaal werkt

De Status van het
bedieningspaneelNaam van bedieningspaneel

3=Day/Nacht 4=Tijd en Datum

Figuur 31 WIJZIGINGSMENU weergeven.



Toets 2 - L2- Gebruikers wachtwoord

Druk op toets 2 om het gebruikerswachtwoord te wijzi-
gen (zie figuur 32).

�Wachtwoord invoeren of wijzigen

Selecteer de optie WIJZIG, het display zal figuur 32 to-
nen; in deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanume-
rieke toetsenblok om de laatste 5 cijfers van het gebrui-
kerswachtwoord in te voeren.

�
Om het gebruik van hetzelfde wachtwoord voor

meerdere gebruikers te vermijden, als het eerste

cijfer van het wachtwoord, moet de Gebruiker het

nummer invoeren die overeenkomt met deze posi-

tie, zie het volgende.

Het eerste cijfer voor de Gebruiker 1: is 1
Het eerste cijfer voor de Gebruiker 2: is 2
Het eerste cijfer voor de Gebruiker 3: is 3
Het eerste cijfer voor de Gebruiker 4: is 4
Het eerste cijfer voor de Gebruiker 5: is 5
Het eerste cijfer voor de Gebruiker 6: is 6
Het eerste cijfer voor de Gebruiker 7: is 7
Het eerste cijfer voor de Gebruiker 8: is 8.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links;

ESC toets Kort drukken: Het invoeren van het
wachtwoord onderbreken en afsluiten;
Lang drukken: alle ingevoerde cijfers wissen.

ENTER toets Gebruik de toets ENTER om het wacht-
woord te bevestigen en om het wachtwoord-verificatie-
proces te starten.

�
Als een verkeerde of leeg wachtwoord is ingevoerd

wordt de tweede pagina in Figuur 32, weergege-

ven gedurende 5 sec.

Toets 3-DAG/NACHT

Als de toets 3 wordt ingedrukt, is het mogelijk de bedie-
ningsmodus van het bedieningspaneel te wijzigen: Dag
of nacht modus.

De Dag-achtmodus wordt telkens omgewisseld bij het
indrukken van de toets 3.

�
Het indicatorlampje van de Dagmodus veran-

dert van status.

� Dag/Nacht modus

Het bedieningspaneel kan werken in DAG of NACHT
modus. Als het systeem functioneerd in de DAG mo-
dus, wordt de afstel status vastgehouden totdat het sys-
teem is stilgezet (d.w.z. totdat nieuwe alarmen of
storingen op doen). Als het systeem functioneerd in de
NACHT modus, wordt de afstel status vastgehouden
totdat de afsteltijd van de Nachtmodus is verstreken bij
het opstarten (standaard) zal het systeem in NACHT
modus worden ingesteld. Tijdens deze bedrijfsmodus
worden afgestelde alarmstoringen niet automatisch
hersteld.

�
Dit bedieningspaneel genereert onmiddellijk een

alarm als alarmvoorwaarden tijdens de Nacht mo-

dus worden gedetecteerd of als een alarm wordt

geactiveerd vanuit een brandmelder.
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FC501 lev.2:Panel WIJZIG

GEBRUIKER 1 voer NIEUWE wachtwoord in

kies 1 als eerste teken

[_____]

Naam van bedieningspaneel

Veld voor het invoeren van het wachtwoord

Als het knippert,
betekent dit dat het
paneel normaal werkt

De Status van het
bedieningspaneelToegangsniveau

a)

Fc501 lev.2:Panel WIJZIG

Gebruiker

FOUT WACHTWOORD

Figuur 32 Display: Gebruikerswachtwoord wijzigen

Systeem lev. 2 : WIJZIG

[--------------------]

PANEEL NAAM FC501Panel

Cursor (max. 20 tekens)

^

Toegangsniveau

Als het knippert,
betekent dit dat het
paneel normaal
werkt

De Status van het
bedieningspaneel

Naam van bedieningspaneel

Figuur 33 Paneellabel weergeven



Toets 4-Tijd en Datum

Gebruik de toets 4 om de TIJD en DATUM in het
WIJZIGINGSMENU te selecteren voor het invoeren en
wijzigen van de tijd en datum van het bedieningspaneel
(zie Figuur 34).

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Het alfanumerieke toet-
senblok wordt gebruikt om de Tijd en Datum in te voe-
ren.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog;
Geen functie is gerelateerd aan de toets Omlaag;
Gebruik de Rechts toets om het volgende waarde te
selecteren die u wilt invoeren en wijzigen;
Gebruik de Links toets om het vorige waarde te selec-
teren die u wilt invoeren en wijzigen;

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om de tijd en
datum te bevestigen.

�
Als u verkeerde waarden invoert, dan toont een be-

richt de storing zoals in Figuur 34a.

Toets 5- WIS LOG

Gebruik de toets 5 om WIS LOG te selecteren (zie Fi-
guur 35).

Als de gebruiker of installateur het LOGBOEK moet
wissen, zal deze optie een WIS LOG genereren in de
lijst met gebeurtenissen. Deze gebeurtenis WIS LOG is
de laatste gebeurtenis die de gebruiker kan zien in het
volledige LOGBOEK. De installateur blijft toegang heb-
ben tot het volledige LOGBOEK

�
Als de Toets 5 is geselecteerd, wordt u gevraagd

om een bevestiging voor deze verwijdering, omdat

alle gegevens verloren gaan.

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenblok.

Pijltoetsens Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de toets ENTER om de proce-
dure voor het wissen van de log te bevestigen.

�
Tijdens de wissen van de LOG, wordt de

HOOFDPAGINA weergegeven met het Paneelac-

tiviteitsveld, geladen met de reeks WIS LOG (zie

Figuur 35). Zodra de log is gewist, wordt het paneel

gereset.
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Toets 6 - Groep Loop Test

De optie Groep Loop test van het menu WIJZIG acti-
veert de programmeringsprocedure van de zone voor
de Groep loop test (zie Figuur 36) .

1. Als de optie LOOP TEST is geselecteerd, krijgt de ge-
bruiker de volgende vraag: TOEPASSEN OP ALLE
ZONES? nee of ja. Kies ja, wat de standaardoptie is,
en deze instellingen worden toegepast op alle zones
in het bedieningspaneel. Kiest niet aan een specifieke
zone te selecteren om in te zetten LOOPTEST modus.

�
De optie waarmee de gebruiker een specifieke zone

op het scherm kan selecteren is beschikbaar voor

bedieningspanelen met firmware 1.10 of hoger.

2. Als de optie GROEP IN LOOP TEST is geselec-
teerd, krijgt de gebruiker de volgende opties: OFF
All det cp. Als ja wordt gekozen als de eerste stap,
wordt uit gemarkeerd als de standaardkeuze, ong-
eacht de huidige waarde van deze optie. Als een
andere optie dan uit wordt gekozen, gaat het pro-
ces over naar de volgende stap.
– Als de optie all is geselecteerd, genereren alle
aan de zones toegewezen apparaten in de LOOP
TEST modus GEENalarm wanneer ze geactiveerd
worden, maar ze bereiken wel de TESTstatus wor-
den bereikt.
– Als de optie det (DETECTORS) is geselecteerd,
genereren alleen aan de zones toegewezen detec-
tors in de LOOPTEST modus GEEN alarm wan-
neer ze geactiveerd worden, maar bereiken ze wel
de TESTstatus.
– Aals de optie hm (CP) is geselecteerd, genereren
alleen aan de zones toegewezen brandmelders in
LOOPTEST modus GEEN alarm wanneer ze geac-
tiveerd worden, maar bereiken wel de TESTstatus.

3. Als de optie ALARMGEVERS AAN (3s)? is geselec-
teerd, krijgt de gebruiker de volgende optie: nee of ja.
Als ja is gekozen, activeert elke testgebeurtenis - acti-
vering invoer - de alarmgevers in dezelfde zone ge-
durende 3 seconden. De standaardwaarde is nee.

De aanwezigheid van een zone in LOOPTEST modus
wordt aangegeven door de TEST LED op de Ge-
bruikersinterface.

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het om het SW
zonenummer in te voeren.

Pijltoets Geen functie is gerelateerd aan de toetsen
OMHOOG en Omlaag;
De Rechtstoets: selecteert de volgende: UIT-ALL-am
hm;
De Linkstoets: selecteert de vorige: UIT-ALL-am-hm.

ESC toets De ESC toets annuleert de procedure en
keert terug naar de programmeerpagina.

ENTER toets De ENTER toets accepteert de selectie
en activeert de bijbehorende programmeerpagina.
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UITSCHAKELEN

Voor toegang tot het menu UITSCHAKELEN in het
HOOFDMENU, wordt u gevraagd om een “Gebruikers-
pincode” wachtwoord in te voeren (de standaard pinco-
de is 11111): elk ingevoerd cijfer wordt afgeschermd
met het * symbool.

Hierdoor wordt de procedure, gebruikt voor het
in-uit-schakelen:
Lijst weergeven van uitgeschakelde elementen, de lu-
selement (ingang- of uitgangselement), de SW zones,
de uitgangen van het bedieningspaneel, de netwerkele-
meten, de Telecommodules, de conventionele
“on-board” zones;

�
Wanneer ten minste één element is uitgeschakeld,

brandt de uitgeschakelde LED , en elk alarm of

storing, met betrekking tot het uitgeschakelde ele-

ment, wordt genegeerd.

De uitgeschakelde en ingeschakelde modi zijn als volgt:

Ingangselementen Een uitgeschakeld ingangsele-
ment (Detector, Ingangmodule, Conventionele zone-
module, Adresseerbare brandmelders) genereren
geen ALARM- of STORINGSSTATUS.

� Om de ALARMSTATUS te wissen die gegenereerd
is door een ingangselement drukt u op de - RESET

van de brandmeldcentrale.

Uitgangselementen De ALARM- of
STORINGSSTATUS activeert niet de uitgeschakelde ele-
menten (Uitgangsmodules, Adresseerbare sirenes).

� Om de uitgangselementen te stoppen die door de
STORINGSSTATUS zijn geactiveerd - dienen de be-
treffende elementen te worden Uitgeschakeld.

� Om de uitgangselementen te stoppen die door de
ALARMSTATUS zijn geactiveerd - dient de brand-
meldcentrale te worden GERESET.

�
Uitgangselementen, ingeschakeld tijdens de

ALARM of STORINGSSTATUS (geprogram-

meerd), worden onmiddellijk geactiveerd.

Het Display (figuur 37) toont hoe u de elementen kunt
selecteren om init te schakelen. In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanume-
rieke toetsenblok om de opties Inschakelen/Uitschake-
len te selecteren.
Gebruik de toets 1 om Uitschakelen te selecteren Lijst.
Gebruik de toets 2 om de optie Uitschakelen van de lus
elementen te selecteren.
Gebruik de toets 3 om de optie Uitschakelen van de SW

groep te selecteren.
Gebruik de toets 4 om de optie Uitschakelen van de
Uitgang te selecteren.
Gebruik de toets 5 om de optie Uitschakelen van het
element in het Netwerk te selecteren.
Gebruik de toets 6 om de optie Uitschakelen van de
Communic. elementen te selecteren.
Gebruik de toets 7 om de optie Uitschakelen van het
Gebruikers Wachtwoord # 2.... # 8 en Installateur # 2.
Gebruik de toets 8 om de optie Uitschakelen van de
Brand relais uitgang.

�
De optie 7 kan alleen door de installateur worden

ingeschakeld #1 wachtwoord (standaard 00000)

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toet-
sen Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.
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Toets 1 - Lijst (Uitschakelen)

Gebruik toets 1, of gebruik van de HOOFDPAGINA
toets 4 (Meer) en dan 2 om “Bekijk Lijst” te selecteren;
(zie Figuur 38) In deze fase:

�
Als een van de elementen is uitgeschakeld, knip-

pert het overeenkomstige nummer het indicator-

lampje voor uitschakelen brandt. Als de

Communicator is uitgeschakeld, dan brandt ook

het gele indicatorlampje (Communicator).

Alfanumeriek toetsenpaneel Selecteert een lijst
voor analiseer.
1- Om de lijst met uitgeschakelde zones weer te geven
2- Om de lijst met uitgeschakelde luselementen weer te
geven
3- Om de lijst met uitgeschakelde systeemonderdelen
weer te geven (Uitvoer, Communicator).

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links;

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de HOOFDPAGINA.

ENTER toets Gebruik de toets ENTER om te bevestigen
en om de pagina van de geselecteerde Lus te activeren.

�
Zie paragraaf Bekijk Lijst in het hoofdstuk

“LOG-PARAMETERS-WEERGEVEN”.

Zie figuur 38 voor uitgeschakelde zones, Luselement,
Systeemonderdelen (tweede weergave). In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Druk op 1 om de mo-
gelijkheidspagina op te roepen om snel de weergege-
ven entiteit in te schakelen.

Pijltoetsen Gebruik de toets OMHOOG om de vorige
item te selecteren;
Gebruik de toets Omlaag om de volgende item te se-
lecteren.
Geen functie is gerelateerd aan de toetsen Rechts en
Links;

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de HOOFDPAGINA.

ENTER toets Geen functie is gerelateerd aan de
ENTER toets.

Toets 2 - Element (Uitschakelen)

Gebruik de toets 2 om “Element” uitschakelen te selecte-
ren; dan kan de Lus worden geselecteerd (zie Figuur 39).

� Selecteer de Lus

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog;Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omlaag

Gebruik de toets Rechts om de volgende Lus te selec-
teren;
Gebruik de toets Links om de vorige Lus te selecteren.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de hoofdpagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevestigen
en op de pagina van de geselecteerde Lus weer te geven.

� Selecteer het Apparaat

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanumerie-
ke toetsenpaneel om het adres van het element in te voeren.

�
Als het element zich in het systeem bevindt, wor-

den de haakjes naast het adres weergegeven. Als

het adres niet bestaat of anders is dan de geselec-

teerde in de onderliggende balk, dan worden de

pijlen weergegeven.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog;
Geen functie is gerelateerd aan de toets Omlaag;
Gebruik de toets Rechts om het volgende beschikbare
element te selecteren;
Gebruik de toets Links om het volgende beschikbare ele-
ment te selecteren.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de hoofdpagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevesti-
gen en op de pagina van het geselecteerde element
weer te geven.

� Element op de lus uitschakelen

Selecteer de Lus en dan het element, het display toont
de derde weergave in Figuur 39.

De display toont de huidige status van het element, de
mogelijke handelingen: INSCHAKELEN of
UITSCHAKELEN. In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.
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ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om de detector
te bevestigen en uit te schakelen. De Gebruikersinterfa-
ce verplaatst naar de HOOFDPAGINA en meldt de lo-
kale programmeringsactiviteit, gevolgd door een reset
van het paneel.

In het geval van MEERKANAALS MODULES voor u
display 3 (zie afbeelding 39)
ACTIVEREN/DEACTIVEREN bereikt, zal een display
met het gekozen kanaal worden weergegeven, waarop
u het te ACTIVEREN/DEACTIVEREN kanaal kunt kie-
zen, display 4 (zie afbeelding 39). Tijdens deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Voor het selecteren
van het gewenste kanaal 1-8.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER-toets om te beves-
tigen; de gebruikersinterface verplaatst zich naar de
pagina activering/deactivering.

Toets 3 - SW groep

Gebruik de toets 3 om “SW groep” te selecteren; nadat
de zone is geselecteerd, kan de zone worden uitge-
schakeld en ingeschakeld (zie Figuur 40).

� SW groep selecteren

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanume-
rieke toetsenblok om het identificatienummer van de
zone te selecteren.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toetsen
OMHOOG, Omlaag.
Gebruik de toets Rechts om de volgende SW zone te
selecteren,
Gebruik de toets Links om de vorige SW zone te selec-
teren;

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de HOOFDPAGINA.

ENTER toets De toets ENTER accepteer de keuze en
geeft de volgende pagina weer, als de zone bestaat,
anders wordt een foutmelding getoond: FOUTIEVE
WAARDE GEEF A.U.B. EEN NIEUWE WAARDE IN.

Na 5 sec. keert de Gebruikersinterface terug naar de
pagina SW zone om te selecteren.
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� SW Groep uitschakelen

De display toont de huidige status van de SW zone, de
mogelijke handelingen. In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toet-
sen Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de toets ENTER om de SW
zone te bevestigen en uit te schakelen. De Gebruikers-
interface verplaatst naar de HOOFDPAGINA en meldt
de lokale programmeringsactiviteit, gevolgd door een
reset van het paneel.

Toets 4 - Uitgang

Gebruik de toets 4 om “Uitgang” te selecteren; nadat de
Uitgang is geselecteerd, kan de Uitgang worden Uitge-
schakeldngeschakeld (zie Figuur 41).

� Selecteer de Uitgang

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanume-
rieke toetsenblok om het identificatienummer van de
Uitgang te selecteren.

Pijltoetsen Gebruik de toets OMHOOG om het vol-
gende type Uitgang weer te geven;
Gebruik de toets Omlaag om het vorige type Uitgang
weer te geven;
Type Uitgang: SC1 uitgang (NACFIRE)

SC2
OC uitgang 1-2

Geen functie is gerelateerd aan de toetsen Rechts en
Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevesti-
gen.

� Uitgang uitschakelen

In deze fase:

De display toont de huidige status van de uitvoer, de
mogelijke handelingen: INSCHAKELEN of
UITSCHAKELEN.

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toetsen
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevesti-
gen. De Gebruikersinterface gaat naar de
HOOFDPAGINA, gevolgd door een reset van het paneel.

Toets 5 - Netwerk

De toets 5 wordt gebruikt om de optie Netwerk elemen-
ten schakelen te selecteren; nadat het netwerkele-

ment is geselecteerd, wordt deze overeenkomstig
uit-ingeschakeld (zie Figuur 42) .

� Selecteer het netwerkelement

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanume-
rieke toetsenblok om het identificatienummer van het
Netwerkelement te selecteren.

�
Indien het nummer verkeerd is dan wordt een fout-

melding getoond: FOUTIEVE WAARDE GEEF

A.U.B. EEN NIEUWE WAARDE IN.

Pijltoetsen Gebruik de toets OMHOOG om het vol-
gende type netwerkelement weer te geven;
Gebruik de toets Omlaag om het vorige type netwerke-
lementweer te geven;
Type elementen: nevenpaneel 1-4

MFI (1-4)
RS485NET — (lokale

netwerkinterface)
Geen functie is gerelateerd aan de toets Rechts;
Geen functie is gerelateerd aan de toets Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevesti-
gen en de volgende pagina weer te geven.
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� Netwerkelement uitschakelen

In deze fase: de display toont de huidige status van het
netwerkelement, de mogelijke handelingen:
INSCHAKELEN of UITSCHAKELEN.

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toets
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevesti-
gen. De Gebruikersinterface beweegt naar de
HOOFDPAGINA, gevolgd door een reset van het paneel.

Toets 6 - COMMUNIC. (Uitschakelen)

De toets 6 wordt gebruikt om de Communic voor uit-
schakelen te selecteren. Elementen optie; nadat het
Communic. element is geselecteerd, wordt deze
uit-ingeschakeld; de overeenkomstige Telecom modu-
le wordt dan dienovereenkomstig uit-ingeschakeld.

� Selecteer het COMMUNIC. element

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanume-
rieke toetsenblok om het identificatienummer van het
module te selecteren.

�
Indien het nummer verkeerd is dan wordt een fout-

melding getoond: ER WORDT GEEN ACTIE

ONDERNOMEN.

Pijltoetsen Gebruik de toets OMHOOG om de volgen-
de type Telecommodule weer te geven.
Gebruik de toets Omlaag om de vorige type Telecom-
module weer te geven.

Type Telecommodule: TEL i/f

Alarm TX

Storing TX

IP i/f

Alarm IP

Storing IP

Geen functie is gerelateerd aan de toets Rechts;
Geen functie is gerelateerd aan de toets Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevesti-
gen en de volgende pagina weer te geven.

� COMMUNIC. element uitschakelen

In deze fase: de display toont de huidige status van de
SW Zone, de mogelijke handelingen: INSCHAKELEN
of UITSCHAKELEN.

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toetsen
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevesti-
gen. De Gebruikersinterface gaat naar de
HOOFDPAGINA, gevolgd door een reset van het paneel.

�
Als een module is uitgeschakeld (TEL if of TX Alar-

men of TX Storing of IP Alarm of IP Storing), brandt

het uitgeschakelde indicatorlampje, evenals het

gele indicatorlampje van de Communicator.

�
Als de TEL communicator niet met de software is ing-

eschakeld (pagina FireClass Console) en u probeert

het in te schakelen, dan verschijnt de volgende tekst

op het display: ER WORDT GEEN ACTIE

ONDERNOMEN.
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Panel FC501 lev.2: UITSCHAKELEN

Nev. paneel: 001 Label

UITSCHAKELEN?

INGESCHAKELD

Actuele status

Element
uitsch./insch

Verzoek tot
Ingeschakelen/Uitschakelen

Gebruik op/neer om type te kiezen

voer het Nev. paneel nummer in

Als het knippert,
betekent dit dat het
paneel normaal werkt

Naam bedieningspaneel Toegangsniveau

De Status van het
bedieningspaneel

Elementnaam

Identificatienummer

Figuur 42 Uitschakelen en inschakelen netwerkele-

ment weergeven

Panel FC501 lev.2: UITSCHAKELEN

TEL i/f

Communicator Type

Panel FC501 lev.2: UITSCHAKELEN

TEL i/f

UITSCHAKELEN?

INGESCHAKELD

Huidige status

Communicator
uitsch./insch.

Verzoek Inschakelen/Uitschakelen

Gebruik op/neer om type te kiezen

Als het knippert,
betekent dit dat het
paneel normaal werkt

Naam bedieningspaneel Toegangsniveau

De Status van het
bedieningspaneel

Figuur 43 Uitschakelen en inschakelen Telecom

weergeven (Communicator)



Toets 7-Wachtwoord (Uitschakelen)

Deze optie is alleen ingeschakeld als u toegang hebt tot
het Bedieningspaneel met een Hoofd-installateurspin-
code (Standaard 00000). De Toets 7 wordt gebruikt om
de optie Wachtwoord Uitschakelen te selecteren, nadat
de optie is geselecteerd wordt het bijbehorende wacht-
woord uitgeschakeld en ingeschakeld (Figuur 44).

� Selecteer het Wachtwoord

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Gebruik het alfanume-
rieke toetsenblok om het identificatienummer van het
wachtwoord te selecteren.

Pijltoetsen Gebruik de toets OMHOOG om het vol-
gende type wachtwoord weer te geven;
Gebruik de Omlaag toets om het vorige type wacht-
woord weer te geven; type wachtwoord:
Gebruikers wachtwoord (GBR. Wchtw)
Engineer wachtwoord (Eng. Wchtw)
Geen functie is gerelateerd aan de toetsen Rechts en
Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevestigen.

�Wachtwoord uitschakelen

In deze fase: het display toont de huidige status van het
geselecteerde wachtwoord (Gebruiker of Installateur),
de mogelijke handelingen: INSCHAKELEN of
UITSCHAKELEN.

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toetsen
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links.

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevesti-
gen. De Gebruikersinterface gaat naar de
HOOFDPAGINA, gevolgd door een reset van het pa-
neel.

Toets 8 -Brand relais

Gebruik de toets 8 om “BRAND Relais” te selecteren;
de “Brandrealis” uitvoer is kan worden Uitgescha-
keldngeschakeld (zie Figuur 45).

Het veld “Huidige mogelijkheidsstatus” toont de huidige
mogelijkheidsstatus van het geselecteerde item.

De mogelijke status:

“INGESCHAKELD”
“UITGESCHAKELD”

Het Item “Uit te voeren handeling” bevat de handeling-
en die u kunt uitvoeren.

In deze fase:

Alfanumeriek toetsenpaneel Geen functie is gerela-
teerd aan het alfanumerieke toetsenpaneel.

Pijltoetsen Geen functie is gerelateerd aan de toetsen
Omhoog, Omlaag, Rechts en Links;

ESC toets Gebruik de ESC toets om de handeling te
annuleren en terug te keren naar de vorige pagina.

ENTER toets Gebruik de ENTER toets om te bevesti-
gen. De Gebruikersinterface beweegt naar de
HOOFDPAGINA, gevolgd door een reset van het pa-
neel.
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Panel FC501 lev.2: UITSCHAKELEN

GEBR. Wchtw

Wachtwoord type

Panel FC501 lev.2: UITSCHAKELEN

GEBR. Wchtw

UITSCHAKELEN?

INGESCHAKELD

Huidige status

Wachtwoord
uitsch./insch.

Verzoek Ingeschakelen/Uitschakelen

Gebruik op/neer om type te kiezen

Als het knippert,
betekent dit dat het
paneel normaal werkt

Naam bedieningspaneel Toegangsniveau

De Status van het
bedieningspaneel

voer het GEBR. Wchtw nummer in

Figuur 44 Uitschakelen en inschakelen Wachtwoord

weergeven

Panel FC501 lev.2: UITSCHAKELEN

BRAND Relais FIRE

?UITSCHAKELEN

INGESCHAKELD

Huidige status

Brandrelais
uit/aan

Actie ondernemen Huidige status veld

Als het knippert,
betekent dit dat het
paneel normaal werktNaam bedieningspaneel Toegangsniveau

De Status van het
bedieningspaneel

Figuur 45 Uitschakelen en inschakelen BRANDRELAIS

weergeven



Nevenpaneel FC500REP signalering

� Beschrijving van de commando-toetsen

�
ALLEEN de toetsen Lampoemerest, Zoemer afstelle-

nen Evacuatie-toets kunnen zonder wachtwoord wor-

den geactiveerd (toegangsniveau L1), alle andere

bedieningstoetsen kunnen met wachtwoord worden

geactiveerd (toegangsniveau L2 en L3) zie Tabel n. 4.

� BESCHRIJVING LCD DISPLAY

De informatie op het LCD-display is als “pagina’s” ge-
rangschikt". Er zijn twee soorten pagina’s:
� HOOFDPAGINA
� DOOR GEBEURTENIS AANGEDREVEN pagina’s.
De HOOFDPAGINA is de pagina waarmee u toegang
hebt tot de paneelinformatie, het geeft ook de status
van het paneel weer.
De FC500REP HOOFDPAGINA kopieert het paneel
HOOFDPAGINA met de volgende beperking:
� Wordt nooit overschreven door de frontpagina van

het paneel.
� Alleen de pagina’s lijstweergave en Logweergave

kunnen worden opgeroepen.
� Het lang indrukken van de ESC toets om terug te ke-

ren naar niveau 1 werkt NIET.
� Beschrijvingen van de handelingen van de logpagina

als in het paneel weergeven.
� Beschrijvingen van de handelingen van de lijstpagi-

na als in het paneel weergeven.

� Beschrijving van DOOR GEBEURTENIS

AANGEDREVEN pagina

De GEBEURTENISSEN GEDREVEN pagina’s zijn
pagina’s die door gebeurtenissen in het systeem wor-
den geactiveerd, en wanneer ze actief zijn overschrij-
ven ze de op het display reeds aanwezige pagina.
Een Gebeurtenis gedreven pagina kan ook door een
andere Gebeurtenis gedreven pagina met een hogere
prioriteit worden overschreven.

Het gedrag van de gebeurtenis aangedreven pagina is
volledig onder paneelcontrole.

De GEBEURTENIS AANGEDREVEN pagina’s replice-
ren het paneel GEBEURTENIS AANGEDREVEN
pagina’s met de volgende beperkingen:
� Het is NIET mogelijk om de pagina elementstatus

met de toets “F” te bereiken.
� Het is NIET mogelijk de weergavemodus in de

Alarm- of Vooralarmpagina’s te wijzigen.

� Beschrijving van de Statusled

De statusled van het nevenpaneel is beschreven in ta-
bel n. 5.
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TOETS BESCHRIJVING

Lamp/Zoemer

Test

Deze toets kan worden gebruikt om de zoemer en de led’s te testen. Indien deze toets wordt ing-

edrukt (wanneer het bedieningspaneel naar behoren functioneert) branden alle led’s en gaat de

zoemer af met een ononderbroken signaal.

Afstellen Deze toets kan worden gebruikt om de afstelbare uitgangen te herstellen naar de stand-bystatus.

De afstelstatus wordt vastgehouden totdat de afsteltoets nogmaals in de Dagmodus wordt ing-

edrukt, of als het bedieningspaneel in Nachtmodus werkt, totdat de de afsteltijd van de nachtmo-

dus verloopt of dat een nieuwe alarm-probleemvoorwaarde wordt gedetecteerd.

Verkennen De toets kan worden gebruikt om de “Tijd van het vooralarm” te verversen; als deze toets wordt ing-

edrukt tijdens het “Vooralarm”, neemt de resterende Vooralarm tijd toe met de geprogrammeerde

“Verkenningstijd".

Zoemer

uitschakelen

Toets om de lokale zoemer van het bedieningspaneel af te stellen: de zoemer werkt telkens wan-

neer een nieuwe gebeurtenis op doet.

Reset Deze toets kan worden gebruikt voor het resetten van de branddetectors en voor het herstellen van

alle uitgangen naar de standby-status (Bewaakte, afstelbare uitgangen, Onbewaakte uitgangen en

Alarm zone-uitgangen)

Evacueren Toets om de evacuatie te activeren; als deze toets wordt gedrukt, genereert het systeem een alarm.

F1, F2, F3, F4 Functietoetsen van het Display; hun functie verschilt naargelang de verschillende schermen van het display.

Tabel 4 Beschrijving van de nevenpaneel bedieningstoetsen.

ALARMPAGINA VOORALARMPAGINA STORINGSPAGINA WAARSCHUWINGSPAGINA LOOPTESTPAGINA

HOOFDPAGINA

of wacht 30 sec

HOOFDPAGINA

F3

ESC

ESC

F2

ESC ESCBEKIJK LOG PAGINA

DOOR GEBEURTENIS AANGEDREVEN PAGINA'S

BASISINTERACTIES VAN HOOFDPAGINA e LIJSTPAGINA'S

BEKIJK LIJSTEN PAGINA

Figuur 46 Basisinteracties van gebeurtenis aangedre-

ven pagina’s en Hoofdpagina.
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BESCHRIJVING

BRAND Brandt geeft de alarmstatus aan. In het geval van een Alarm, activeert het bedieningspaneel de

onoverbrugde alarmuitgangen.

Meer alarmen Brandt geeft meer alarmstatussen aan.

Vooralarmen Knippert geeft de Vooralarmstatus aan.

Communicator

(Rood)

Ingeschakeld geeft aan dat de transmissie succesvol is voltooid.

Knippert geeft aan dat de transmissie wordt uitgevoerdOp de display van het bedieningspaneel is

het mogelijk om het type verbinding te herkennen: PSTN, GSM, of LAN netwerk.

STORING Brandt wijst op de aanwezigheid van een storing: de volgende led’s of het scherm op het display

geeft het storingtype weer. Langzaam knipperen geeft een storingsgebeurtenis in het geheugen

aan (Reset wordt de LED uitgeschakeld).

Logische

Eenheid

Brandt een geblokkeerd bedieningspaneel aan. BELANGRIJK: Onderhoud vereist.

OPMERKING – Wanneer het bedieningspaneel voor de eerste keer wordt ingeschakeld, gaat

deze led knipperen totdat er een reset is uitgevoerd.

Verloren

element

Brandt geeft aan dat een Luselement verdwenen is (ontbrekende adres).

Communicator

(Oranje)

Brandt geeft aan dat de Kiezer is uitgeschakeld; Langzaam knipperend geeft aan dat de kiezer

kapot is gegaan

Nac

Branduitvoer

Gloeien geeft aan dat de NAC BRANDUITGANG is (Uitgeschakeld), Langzaam knipperen geeft

de aanwezigheid van een Storing op de NAC BRANDUITGANG aan.

Massa Brandt duidt op een spanningslek naar de aarde.

BELANGRIJK: Isolatie van bedrading controleren

Accu laag Ingeschakeld duidt op lege of defecte accu’s. Als deze voorwaarde zich aanhoudt dan kunnen de

accu’s niet naar behoren functioneren in het geval van een stroomstoring, BELANGRIJK: Nieuwe

accu’s vereist.

GEEN accu Brandt geeft aan dat accu’s leeg of ontkoppeld zijn; controleer of de aansluitingen correct zijn.

NETSPANNIN

G (oranje)

Brandt geeft een Netvoedingsstoring aan (110/230 Vac) of een storing in de schakelvoeding. Ge-

durende deze toestand wordt het bedieningspaneel gevoed door de accu’s.

Dagmodus Brandt duidt aan dat het bedieningspaneel in Dagmodus werkt

UIT duidt aan dat het bedieningspaneel in Nachtmodus werkt.

Uitgeschakeld Brandt duidt op een uitgeschakelde status van een uitschakelbaar element entiteit.

Afstellen Brandt geeft aan dat afstelbare uitgangen naar de stand-by modus worden gedwongen middels de

toets afstellen; in de DAGMODUS blijft het afstellen gehandhaafd totdat de afstel toets nogmaals wordt

ingedrukt. Nadat in de Nachtmodus de afsteltijd is verstreken dan eindigt het afstellen automatisch.

Testen Ingeschakeld duidt op testomstandigheden op ten minste één zone.

NETSPANNING

(groen))

UIT duidt op een netvoedingsstoring (zowel netvoeding als accuvoeding gaan verloren).

BELANGRIJK: De voeding moet worden hersteld voordat de accu’s de ontkoppellimiet bereiken.

Tabel 5 Beschrijving van de statusled’s.

ESC

ABC DEF GHI

JKL MNO PQR

STU VWX YZ

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

ESC

F1

F2

F3

F4

MIC

FC500

LAMP
BUZZ
TEST

SILENCE

INVESTIGATE

SILENCE
BUZZER

RESET

EVACUATE

MORE ALARMS

LOGIC UNITPRE-ALARM

LOST DEVICE

COMMUNICATOR

DAY MODE NAC FIRE OUTPUT

DISABLED HEARTH

SILENCE LOW BATTERY

TEST
NO BATTERY

MAINS

FIRE

FAULT

COMMUNICATOR

MAINS

Figuur 47 Nevenpaneel FC500REP Gebruikersinterface.
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Figuur 48 Structuur van de bewerkingen van de Gebruikersinterface op L1 en L2 niveau’s.
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Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21

8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland

13

DoP-2015-4218 (FC501-L)
DoP-2015-4219 (FC501-H)/(FC501-HK)

EN 54-2:1997+A1:2006 EN54-4: 1997+A1:2002+A2:2006 EN 54-21

Control and indicating equipment with integrated power supply
equipment for fire detection and fire alarm systems for buildings
with alarm transmission and fault warning routing equipment.

EXPECTED OPTIONS

Fault signals from points
Dependencies on more than one alarm signal: type A and B
Delays to outputs
Disablement of addressable point
Test condition
Output to fire alarm device
EN 54-2 ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Performance under fire conditions Passed
Response delay (response time to fire) Passed
Operational reliability Passed
Durability of operational reliability, Temperature resistance Passed
Durability of operational reliability, Vibration resistance Passed
Durability of operational reliability, Electrical stability Passed
Durability of operational reliability, humidity resistance Passed
EN 54-21 ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Performance of transmission Passed
Operational reliability Passed
Durability of operational reliability, Temperature resistance Passed
Durability of operational reliability, Vibration resistance Passed
Durability of operational reliability, Electrical stability Passed
Durability of operational reliability, humidity resistance Passed
EN 54-4 ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Performance of power supply Passed
Operational reliability Passed
Durability of operational reliability, Temperature resistance Passed
Durability of operational reliability, Vibration resistance Passed
Durability of operational reliability, Electrical stability Passed
Durability of operational reliability, humidity resistance Passed
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DoP-2015-4211 (FC500IP inFC501-L/FC501-H/FC501-HK)
EN 54-21

Alarm transmission and fault warning routing equipment for fire
alarm systems installed in buildings.

EN 54-21 ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Performance of transmission Passed

Operational reliability Passed

Durability of operational reliability, Temperature resistance Passed

Durability of operational reliability, Vibration resistance Passed

Durability of operational reliability, Electrical stability Passed

Durability of operational reliability, humidity resistance Passed
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