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De FC510, FC520 brandpanelen voldoen aan de essentiële eisen van de normen EN54-2; EN54-4.

BENTEL SECURITY srl behoudt zich het recht om de technische specificaties van deze producten, zonder voorafgaande 
kennisgeving, te wijzigen.

Informatie over recycling

De fabrikant adviseert klanten zich op een milieuvriendelijke
wijze te ontdoen van afgedankte elementen (panelen,
detectoren, sirenes, en andere elementen).
Eventuele methodes omvatten het hergebruik van onderdelen
van het gehele producten en het recycleren van
producten, onderdelen en/of materialen.
Zie:

www.bentelsecurity.com/en/environment.htm

Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA)

In de Europese Unie geeft deze label aan dat dit product
niet via het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd.
Het moet worden gedeponeerd bij een geschikte
faciliteit om herwinning en recycling mogelijk te maken
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Figuur 27 Diagram van bewerkingen, L1 en L2 niveau (sommige bewerkingen zijn niet beschikbaar).



- NEDERLANDS - INLEIDING

FC500 Brandcentrale

De FC500 Brandcentrale is beschikbaar in  volgende 
modellen:
� FC510 - Analoge adresseerbare brandcentrale met 

één niet uitbreidbare lus
Voeding 5,5 A;

� FC520 - Analoge adresseerbare brandcentrale 
met twee niet uitbreidbare lussen
Voeding 5,5 A;

Lees deze handleiding zorgvuldig om te weten hoe u 
uw FC500-systeem kunt gebruiken.
De configuratie van het FC500-systeem is afhankelijk 
van de grootte en vereisten van de toepassing. 
Daarom zijn sommige van de beschreven apparaten 
en functies mogelijk niet aanwezig op uw systeem.

�Accessoires

FC500REP Repeater dit zijn randelementen 
die alle systeemstatusinformatie bieden, 
hoorbare signalen afgeven en waarmee 
gebruikers de functies van het systeem kunnen 
beheren (tot 1000 m, met dubbele getwiste 
afgeschermde kabel).

FC500SLAVE  Het FC500 "Master" brandpaneel kan 
maximaal 7 FC500-slave beheren, die om het FC500-
systeem uit te breiden kunnen gebruikt worden.

Toetsen

� Alphanumerisch klavier,
� de cursortoetsen omhoog, omlaag, naar rechts

en naar links,

� ESC toets,
� ENTER toets,
� Functie toetsen F1, F2, F3 en F4,
� De controle toetsen: Lamp/Buzz/Test, Silence,

Investigate, Silence Buzzer, Reset, Evacuate.

Gebruikerstoegangsniveau
L1= toegangsniveau 1: Bekijken: iedereen kan 
de status van de brandcentrale bekijken.

L2= toegangsniveau 2 of gebruiker niveau: 
Bediening van het systeem (ALLEEN met PIN).
Op dit niveau zijn alle bewerkingen van NIVEAU 1 
beschikbaar en bovendien is het mogelijk sommige 
instellingen te WIJZIGEN: 
F3-MODIFY  voor: 
1- INIT. MSG : start boodschap verandering 
2- L2-USER PASSWORD : L2 PIN verandering
3- DAY/NIGHT: dag en nacht mode 
4- TIME and DATE : datum en uur
5- Clear LOG : het geheugen wissen
F1-DISABLE  overbruggen: 
1- Dis.LISTS : lijst 
2- DEVICES : apparaten
3- SW ZONES
4- OUTPUTS : uitgangen
5- NETWORK : netwerk
6- TELECOM
7- CONV. ZONES

 Om te controleren of de modus DAG / NACHT 
correct is ingesteld, kijk of de LED DAY-modus 
AAN of UIT is.

- NEDERLANDS - INLEIDING 4

- F2-ANALYZE toont de status van de :
1- LOOP (lussen), 
2- DEVICE (apparaten), 
3- SW ZONES, 
4- OUTPUTS (uitgangen),
5- NETWORK (netwerk), 
6- TELECOM,
7- OPTIONS (opties), 
8- LOG (geheugen)
9- FW Vers.(firmware versie);
- F3-View Log toont het geheugen;
- F4 dan F2 -View Lists toont de lijst van de: 
1- DIS. ZONES (overbrugde zones)
2- DIS. DEVICES (overbrugde apparaten) 
3- DIS. PARTS (overbrugde delen) 
4- WALK TESTS (looptest)
5- FAULTS (fouten) 
6- WARNINGS (waarschuwingen)
7- DEV. in TEST (apparaten in test)



Meldingen

De systeemstatus wordt aangegeven door:        
- LED's op het bedieningspaneel;
- display met achtergrondverlichting (40 tekens 
op 4 regels); 
- zoemer.

�De status LEDs

In het volgende gedeelte wordt beschreven hoe de 
LED's op het bedieningspaneel werken en welke 
acties kunnen worden ondernomen tijdens de 
verschillende fasen die op de LED's worden 
gesignaleerd. Tijdens de standby-status moeten 
ALLEEN de GROENE net-LED en de dagmodus-LED 
(als het bedieningspaneel in de dagmodus staat) aan  
zijn.

� De storingslampjes knipperen niet om een 
storingsgeheugen aan te geven, behalve de 
twee lampjes van FOUT.

�Dag/Nacht Mode

Het bedieningspaneel kan  in de modus DAG of 
NACHT werken. Als het systeem tijdens de DAY-
modus wordt gedempt (SILENCE toets), blijft de status 
SILENCE behouden totdat er nieuwe alarmen of 
fouten optreden. De status "silence" kan ook 
opgeheven worden (SILENCE toets). 
Als het systeem in de NACHT-modus is gedempt, 
wordt de SILENCE-status vastgehouden tot de 
Stiltetijd van de nachtmodus verloopt (zie "Silence"). 
Bij het opstarten (standaard) zal het systeem in de 
DAG-modus gaan staan. 

� Deze brandcentrale genereert een onmiddellijk 
alarm als alarmcondities worden gedetecteerd 
tijdens de nachtmodus (NIGHT mode) of als 
een alarm wordt geactiveerd vanaf een 
oproeppunt.

5 Analoge brandcentrale FC500

LEDs BESCHRIJVING
FIRE AAN geeft de alarmstatus aan. In het geval van een alarm activeert de brancentrale de

(niet overbrugde) alarm uitgangen..
More Alarms AAN geeft meer alarmstatus aan.

Pre-alarms AAN geeft Pre-alarm status aan.

Communicator AAN geeft aan dat de telefoon uitgang actief is. Op het display van de centrale
(Rood) is het mogelijk om het verbindingstype te kennen: PSTN-, GSM- of LAN-netwerk..
FAULT AAN geeft  een fout aan: de volgende LED's of het scherm op het display geven de type van

de fout aan. Langzaam knipperend geeft een foutgebeurtenis in het geheugen aan.
Logic Unit AAN duidt een geblokkeerd bedieningspaneel aan. BELANGRIJK: Onderhoud vereist.

OPMERKING - Wanneer de centrale voor de eerste keer onder spanning wordt gebracht,     
knippert deze LED totdat een reset is uitgevoerd

Lost Device AAN geeft aan dat een lusapparaat is verdwenen (ontbrekend adres).
Communicator

(Amber)
AAN geeft aan dat de kiezer is uitgeschakeld; Langzaam knipperend geeft de aanwezigheid  
van een fout op de kiezer aan

Nac Fire

Output
AAN duidt op de aanwezigheid van een fout op  de NAC FIRE uitgang,
langzaam knipperen geeft de aanwezigheid van een fout op de NACFIRE uitgang aan.

Earth AAN duidt op een stroomlek naar de aarde.
BELANGRIJK: Controleer de isolatie van de bedrading

AAN : de batterijen zijn leeg of defect. Als deze situatie aanhoudt, zullen de  batterijen in geval 
van een black-out niet werken zoals bedoeld . BELANGRIJK: Nieuwe batterijen vereist.

NO Battery AAN : de batterijen zijn leeg of losgekoppeld; controleer of de verbindingen correct zijn.
MAINS

(amber)
AAN duidt op netspanningsuitval (230 V) of geschakelde voedingstoring. Tijdens deze 
toestand wordt de brandcentrale door de batterijen gevoed.

Day mode AAN geeft aan dat de brandcentrale in de dagmodus werkt
UIT geeft aan dat die in de nachtmodus werkt

Disabled AAN geeft de status Uitgeschakeld  van een overbrugbare entiteit..aan
Silence AAN geeft aan dat NACx, OSx en Ox, zijn gedwongen op standby te gaan met de SILENCE-toets;

in de dagmodus blijft het zo totdat de SILENCE-toets opnieuw wordt ingedrukt, terwijl in de 
Nachtmodus zal het eindigen nadat de Stiltetijd automatisch verloopt .

Test AAN duidt op testomstandigheden op ten minste één zone.
MAINS

(Green)
UIT duidt op netstoring (230 V).
BELANGRIJK: De stroom moet worden hersteld voordat de batterijen leeg zijn.

Table 4 Beschrijving van de status-LED's

Low Battery 



� Beschrijving van de toetsen

� Lamp/Buzz/Test, Silence Buzzer en Evacuate 
bedieningsknoppen hebben geen wachtwoord nodig 
(toegangsniveau L1), alle andere bedieningstoetsen 
worden geactiveerd met een wachtwoord  (L2 of L3)

Lamp/Buzz/Test zie tabel 6

Silence zie tabel 6

Investigate zie tabel 6

Silence Buzzer zie tabel 6

Reset RESET stopt de alarm-, vooralarmen-, waarschuwings- 
en FAULT-omstandigheden. Toegang tot deze opdracht is 
beperkt tot geautoriseerd personeel (installateurscode of 
gebruikerscodes). Het systeem zal elk alarm, pre-alarm, warning 
of foutsignaal opnieuw verwerken als die niet wordt gewist door 
de RESET. Commandotoetsen kunnen niet worden gebruikt 
wanneer RESET wordt uitgevoerd.
De repeaters kunnen worden HERSTELD door de 
installateurscode of gebruikerscode.

Evacuate zie tabel 6 

F1, F2, F3, F4 zie tabel 6

�Buzzer (Hoorbare signalen)
De zoemer van de brandcentrale geeft een hoorbare 
indicatie van de paneelstatus.

Druk op "TEST" om de zoemer te testen. De zoemer 
werkt niet wanneer "Silence Buzzer" wordt ingedrukt.

� Wanneer een alarmstatus is gedempt en een
nieuwe foutsignalering is gedetecteerd, start het
bedieningspaneel de zoemer opnieuw met de
vorige alarmsignalering.

- NEDERLANDS - INLEIDING 6

Geluid Pause BeschrijvingStatus

Waarschuwing 2 s 2 s Knipper langzaam
Prealarm 0,5 s 0,5 s Knipper
Alarm 0,2 s 0,2 s Knipper snel

1 sFout 1 s
Reset

Test

Knipper langzaam 
Geen geluid
Geen geluid

Tabel 5 Buzzer signalering

TOETS
Lamp/Buzz

Test

Beschrijving
Deze toets kan worden gebruikt om de zoemer en LED's te testen. Als u op deze toets drukt, 
lichten alle leds op en geeft de zoemer een ononderbroken pieptoon.

Silence

Investigate

Silence

Buzzer

Toets om de lokale zoemer van het FC uit te zetten: de zoemer werkt elke keer dat een nieuw 
evenement wordt geactiveerd

Reset Om de branddetectoren te resetten en alle uitgangen (NACx, OSx, Ox) naar hun stand-by-status terug te 
zetten 

Evacuate toets om de evacuatie te activeren: als deze toets langer dan 2 seconden wordt ingedrukt,

F1, F2, F3, F4 Functietoetsen van het display; hun functie is afhankelijk van het scherm

Tabel 6 Toetsen beschrijving

Deze toets kan worden gebruikt om de "Silenceable" outputs naar standby-status te herstellen. 
De stiltestatus wordt vastgehouden totdat de "SILENCE" toets opnieuw wordt ingedrukt in de 
dagmodus, of als de brandcentrale in de nachtmodus werkt, totdat de stiltetijd van de 
nachtmodus is verstreken of totdat een nieuw alarm / probleemstatus is gedetecteerd.

Deze toets kan worden gebruikt om de "PreAlarm-tijd" te verversen: als deze toets tijdens "PreAlarm" wordt 
ingedrukt, wordt de resterende PreAlarm-tijd verhoogd met de geprogrammeerde "Herkenningsvertraging". 

genereert het systeem een alarm.



In de volgende hoofdstukken worden de 
beschrijvingen van het FC500 scherm weergegeven 
volgens de verschillende status van de brandcentrale: 
STANDBY STATUS
WARNING STATUS (waarschuwingstatus) 
PREALARM STATUS 
ALARM STATUS
FAULT STATUS (storingstatus)

�STANDBY STATUS
De STANDBY-STATUS wordt aangegeven door het 
STANDBY-display (zie figuur 28).

In deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie

Cursor
UP-toets: verhoog de helderheid van het LCD-scherm 
Omlaagtoets: verlaag de helderheid van het LCD-scherm 
Rechtertoets: verhoog het contrast van het LCD-scherm 
Linkertoets: verlaag het contrast van het LCD-scherm

ESC geen gerelateerde functie

ENTER geen gerelateerde functie

Functie toetsen   
Gebruik de F1-toets om Programming (programmeren)  
(alléén L3 niveau) of Disable (overbruggen) te selecteren ;
Gebruik de F2-toets om Analyze (analyseren) te selecteren of 
om de lijst met overbrugde apparaten weer te geven;

Gebruik de F3-toets om de gebeurtenissen in het LOG te tonen 
of om modificatie (MODIFY) te selecteren;;

Gebruik de F4-toets om de functies te selecteren die gerelateerd 
zijn aan F1, F2, F3-toetsen.

7 Analoge brandcentrale FC500

F1=Program l1-stat: READY
F2=Analyze FIRE CLASS IS

F3=View Log SCANNING LOOP
F4=More

gerelateerde functie 
van  de F1, F2, F3, F4 
toetsen

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface en 
het moederbord (1).

Brandcentrale 
StatusToegangs niveau

18.50.27 - 18/05/07

Activiteit
Figuur 28 SCHERM: STANDBY-STATUS- Toegang tot beheer op de brandcentrale

(1)- In een Repeater scherm wordt dit symbool om beurten getoond met het adres van de repeater zelf.



�WARNING STATUS (waarschuwing status)
De FC500 brandcentrale kan geprogrammeerd worden 
om de status WAARSCHUWINGEN of VOORALARMEN 
vóór de ALARM-status te geven.De waarschuwingsstatus 
wordt gesignaleerd door het display WARNING (zie 
afbeelding 29). Het FC500 genereert een waarschuwing 
wanneer een ingangspunt (detector) zijn 
waarschuwingsdrempel overschrijdt en er een risico op 
alarm is.

WARNING STATUS wordt gesignaleerd door:
� Waarschuwingsuitgangspunten;
� op  de LED's van de brandcentrale;
� Waarschuwingsscherm op de brandcentrale en

FC500REP repeater;
In deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie 

UP-toets om de vorige gebeurtenis te bekijken;
DOWN-toets om de volgende gebeurtenis te bekijken. 
RECHTER-toets om de volgende reeks gegevens te 
bekijken. 
LINKER-toets om de vorige reeks gegevens te bekijken.
ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 
hoofdpagina terug te gaan.

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor F1; 
Als de eerste gebeurtenis wordt veroorzaakt door een 
apparaat dat met de brandcentrale verbonden is, zal 
F2 u naar de statuspagina van het apparaat brengen 
(zie opmerking *);
Als de laatste gebeurtenis wordt veroorzaakt door 
een apparaat dat met het FC500 verbonden is, zal F3 
u naar de statuspagina van het apparaat brengen (zie 
opmerking *);
F4 activeert de weergave van gebeurtenissen die  in 
het geheugen opgeslagen zijn. Als het evenement is 
veroorzaakt door een apparaat dat op de centrale 
verbonden is, en als u opnieuw F4 drukt,
gaat U naar de statuspagina van het apparaat (zie 
opmerking *).

figuur 30 Gebruik in de WAARSCHUWINGSTATUS 
de RECHTERKNOP om door de tweede reeks 
gegevens van zones met een waarschuwing te 
bladeren; gebruik dan de RECHTERKNOP om door 
de derde reeks gegevens van waarschuwingoorzaken 
te scrollen;
gebruik dan de RECHTERKNOP om door de vierde 
reeks gegevens van waarschuwingstijden te bladeren;
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Total :0015 LOCAL: Warning
First : MS zone=078:Loop 1 det025

Last : MS:Loop 1 det030 zone=080
#0011 : MS:Loop 1 det034 zone=090

waarschuwing nummer

Opgeslagen
waarschuwing-
index

Laatste waarschuwing

centraal       status 
(2)Eerste waarschuwing

     Dit symbool       toont dat er volgende 
reeksen bestaan die moeten gescrold 
worden door de rechter cursortoets.
         Dit symbool        toont dat er vorige 
reeksen bestaan die moeten gescrold 
worden door de linker cursortoets.

block 1: identificatie van de punten
die een probleem hebben

Dit symbool toont de aanwezigheid van de 
verbinding tussen de gebruikersinterface en 
het moederbord. Als de verbinding verbroken 
is, ziet men KO

Figuur 29 SCHERM: WAARSCHUWING STATUS

(2) -Als de waarschuwing door een lokale centrale is gegenereerd, wordt de tekst "LOCAL" 
weergegeven, anders wordt de tekst "NETWERK" weergegeven. Als een lokale waarschuwing is 
gegenereerd en de tekst "LOCAL" is weergegeven, worden de andere mogelijke waarschuwingen 
als LOCAL weergegeven, zelfs als deze door een netwerk centraal worden gegenereerd

Total :0015 status:WARNING
First : Centrale Master EVAC.

Last : MS:Loop 1 mod182 zone=456

#0011 : MS:Loop 2 det034 zone=245

Druk op de rechtertoets om 
door het tweede gegevensblok 

te scrollen met betrekking tot 
de zones WAARSCHUWINGEN

Total :0015 status:WARNING
First : zone: ------------------------------

Last : zone: Air compressor n1

#0011 : zone: Boiler room

Total :0015 status:WARNING
First : cause: EVAC.

Last : cause: CP820 Manual

#0011 : cause: 801PH Temp.

Total :0015 status:WARNING
First : Time: 10:46:21 - 01/01/07

Last : Time: 10:47:18 - 01/01/07

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

Druk op de rechter toets om 
door het derde blok te bladeren 
met gegevens over de oorzaken 

van de WAARSCHUWING

Druk op de rechtertoets om het 
vierde blok met gegevens over 
de WAARSCHUWINGstijden te 

scrollen

Figuur 30 Waarschuwing status

Opmerking* :Als de gebeurtenis afkomstig is van een 
ander bedieningspaneel in het netwerk, wanneer deze 
toets wordt ingedrukt, verschijnt het View LOG voor 
het bedieningspaneel dat de gebeurtenis heeft 
geproduceerd.

ENTER De ENTER-toets blokkeert / reactiveert de
uitwisseling tussen de labels van de apparaten en die
van de zones. Als het blok is ingeschakeld, wordt het teken 
@ weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.



�PREALARM STATUS (vooralarm status)
Deze status geeft aan dat een punt (detector) de 
alarmdrempel heeft overschreden. De brandcentrale zal 
geen alarm genereren totdat de vooraf ingestelde pre-
alarmtijd eindigt. Als echter een tweede ingangspunt 
(detector in dezelfde SW-zone) alarmcondities detecteert 
tijdens de pre-alarmfase (en de optie "Dubbel knock" is 
geprogrammeerd voor die zone), genereert de 
brandcentrale een direct alarm.
OPMERKINGEN: 
In de NACHT-modus zijn er ALLEEN DIRECTE ALARMEN 
gegenereerd. 
Als er al een alarmprocedure loopt, zal er geen prealarm 
meer gebeuren maar direct een nieuw alarm.

PREALARM-status wordt ook aangegeven door:

� knipperende PREALARM-lampjes;
� op het scherm van de brandcentrale;
� een geluidssignaal op de brandcentrale;
� de uitgangspunten van het pre-alarm.

Tijdens de PREALARM-fase kunt u het systeem STIL 
of het systeem RESETTEN en het LOG bekijken. Het 
display in figuur 31 laat zien dat de brandcentrale zich 
in de PREALARM STATUS bevindt:
In deze fase:
Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie 
UP-toets om de vorige gebeurtenis te bekijken; 
DOWN-toets om de volgende gebeurtenis te bekijken. 
RECHTER-toets om de volgende reeks gegevens te 
bekijken. 
LINKER-toets om de vorige reeks gegevens te bekijken.

ESC       om de bewerking te annuleren en naar de 
hoofdpagina terug te gaan.

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor F1; 
Als de eerste gebeurtenis wordt veroorzaakt door een 
apparaat dat met de brandcentrale verbonden is, zal 
F2 u naar de statuspagina van het apparaat brengen 
(zie opmerking *);
Als de laatste gebeurtenis wordt veroorzaakt door 
een apparaat dat met het FC500 verbonden is, zal F3 
u naar de statuspagina van het apparaat brengen (zie 
opmerking *);

F4 activeert de weergave van gebeurtenissen die  in 
het geheugen opgeslagen zijn. Als het evenement is 
veroorzaakt door een apparaat dat op de centraal 
verbonden is, en als u opnieuw F4 druk, gaat U naar de 
statuspagina van het apparaat (zie opmerking *).

figuur 31  Gebruik in de PREALARMSTATUS de 
RECHTERKNOP om door de tweede reeks gegevens 
van zones in vooralarm te bladeren; gebruik dan de 
RECHTERKNOP om door de derde reeks gegevens van 
de oorzaken van de prealarm te scrollen;
gebruik dan de RECHTERKNOP om door de vierde 
reeks gegevens van prealarmtijden  te bladeren;
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Total :0015 status:PREALARM
First : Control panel Master EVAC.

Last : MS:Loop 1 mod182 zone=456

#0011 : MS:Loop 2 det034 zone=245

Total :0015 status: PREALARM
First : zone: ------------------------------

Last : zone: Air compressor n1

#0011 : zone: Boiler room

Total :0015 status: PREALARM
First : cause: EVAC.

Last : cause: CP820 Manual

#0011 : cause: 801PH Temp.

Total :0015 status: PREALARM
First : Time: 10:46:21 - 01/01/07

Last : Time: 10:47:18 - 01/01/07

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

Druk op de rechtertoets om door 
het tweede gegevensblok te 

scrollen met betrekking tot de 
zones in vooralarm

Druk op de rechter toets om door 
het derde blok te bladeren met 

gegevens over de oorzaken van 
de vooralarmen

Druk op de rechtertoets om het 
vierde blok met gegevens over 
de vooralarm tijden te scrollen

Figuur 31 vooralarm status - Scrollen met de Rechtertoets

Total :0015 PRE-ALARM 75
First : MS:Loop 1 det025 zone=078

Last : MS:Loop 1 det030 zone=080
#0011 : MS:Loop 2 det034 zone=090

Vooralarm nummer

Opgeslagen vooralarm
index

Laast vooralarm

Centrale status
Eerst vooralarm

Dit symbool toont de aanwezigheid van de 
verbinding tussen de gebruikersinterface 
en het moederbord. Als de verbinding 
verbroken is, ziet men KO

Blijvende vooralarm 
tijd

Figuur 32 SCHERM: PREALARM STATUS. N.B. Als een lokaal bedieningspaneel geen PREALARM genereert, 
wordt in het veld "Status van het bedieningspaneel" de tekst "NETWORK PREALARM" weergegeven.

block 1: identificatie van de punten
die in vooralarm zijn

     Dit symbool  > toont dat er volgende 
reeksen bestaan die moeten gescrold 
worden door de rechter cursortoets.

   Dit symbool  < toont dat er vorige 
reeksen bestaan die moeten gescrold 
worden door de linker cursortoets.

Opmerking* :Als de gebeurtenis afkomstig is van een 
ander bedieningspaneel in het netwerk, wanneer deze 
toets wordt ingedrukt, verschijnt het View LOG voor 
het bedieningspaneel dat de gebeurtenis heeft 
geproduceerd.

ENTER De ENTER-toets blokkeert / reactiveert de
uitwisseling tussen de labels van de apparaten en die
van de zones. Als het blok is ingeschakeld, wordt het teken 
@ weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.



�ALARM STATUS
In de ALARM-status is ten minste een alarm 
gegenereerd door een detector.

ALARM status wordt ook gesignaleerd door:
� knipperende ALARM-lampjes;
� op het scherm van de brandcentrale;
� een geluidssignaal op de brandcentrale;
� de alarmen uitgangspunten

In deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie

UP-toets om de vorige gebeurtenis te bekijken;
DOWN-toets om de volgende gebeurtenis te bekijken. 
RECHTER-toets om de volgende reeks gegevens te 
bekijken. 
LINKER-toets om de vorige reeks gegevens te bekijken.

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 
hoofdpagina terug te gaan.

figuur 34 Gebruik in de ALARMSTATUS de 
RECHTERKNOP om door de tweede reeks gegevens 
van zones in alarm te bladeren; gebruik dan de 
RECHTERKNOP om door de derde reeks gegevens 
van de oorzaken van de alarmen te scrollen;
gebruik dan de RECHTERKNOP om door de vierde 
reeks gegevens van alarmtijden  te bladeren;
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Total :0015 status: ALARM
First : Centrale Master EVAC.

Last : MS:Loop 1 mod182 zone=456
#0011 : MS:Loop 2 det034 zone=245

Alarm nummer

Laast alarm

Eerst alarm
Centrale status

index

Figuur 33 SCHERM ALARM STATUS.

Total :0015 status:ALARM
First : Control panel Master EVAC.

Last : MS:Loop 1 mod182 zone=456

#0011 : MS:Loop 2 det034 zone=245

Total :0015 status: ALARM
First : zone: ------------------------------

Last : zone: Air compressor n1

#0011 : zone: Boiler room

Total :0015 status: ALARM
First : cause: EVAC.

Last : cause: CP820 Manual

#0011 : cause: 801PH Temp.

Total :0015 status: ALARM
First : Time: 10:46:21 - 01/01/07

Last : Time: 10:47:18 - 01/01/07

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

Druk op de rechtertoets om door het 
tweede gegevensblok te scrollen met 
betrekking tot de zones in alarm

Druk op de rechter toets om door het 
derde blok te bladeren met gegevens over 

de oorzaken van de alarmen

Druk op de rechtertoets om het vierde 
blok met gegevens over de alarm tijden 

te scrollen

Figure 34 Alarm status- scrollen met de rechtertoets

Functie toetsen F1 toont de status van de SW-
zones in alarmmodus.
Als de eerste gebeurtenis wordt veroorzaakt door 
een apparaat dat met de brandcentrale verbonden 
is, zal F2 u naar de statuspagina van het apparaat 
brengen (zie opmerking *);
Als de laatste gebeurtenis wordt veroorzaakt door 
een apparaat dat met het FC500 verbonden is, zal 
F3 u naar de statuspagina van het apparaat 
brengen (zie opmerking *);
F4 activeert de weergave van gebeurtenissen die  in 
het geheugen opgeslagen zijn. Als het evenement is 
veroorzaakt door een apparaat dat op de centraal 
verbonden is, en als u opnieuw F4 druk,
gaat U naar de statuspagina van het apparaat (zie 
opmerking *).

Opmerking* :Als de gebeurtenis afkomstig is van een 
ander bedieningspaneel in het netwerk, wanneer deze 
toets wordt ingedrukt, verschijnt het View LOG voor 
het bedieningspaneel dat de gebeurtenis heeft 
geproduceerd.

        Dit symbool> toont dat er volgende 
reeksen bestaan die moeten gescrold 
worden door de rechter cursortoets.

  Dit symbool  < toont dat er vorige 
reeksen bestaan die moeten gescrold 
worden door de linker cursortoets.

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface 
en het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet 
men KO

block 1: identificatie van de punten
die in alarm zijn

(2) -Als het alarm door een lokaal centrale is gegenereerd, wordt de tekst "LOCAL" 
weergegeven, anders wordt de tekst "NETWERK" weergegeven. Als een lokaal alarm is 
gegenereerd en de tekst "LOCAL" weergegeven, worden de andere mogelijke alarmen als 
LOCAL weergegeven, zelfs als deze door een netwerk centraal worden gegenereerd

ENTER De ENTER-toets blokkeert / reactiveert de
uitwisseling tussen de labels van de apparaten en die
van de zones. Als het blok is ingeschakeld, wordt het teken 
@ weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.

Opgeslagen alarm



�FAULT STATUS (fout status)
Fout status wordt ook aangegeven door:
� knipperende FAULT-lampjes;
� op het scherm van de brandcentrale;;
� een specifieke FAULT-LED, indien aanwezig, knippert
� een geluidssignaal op de brandcentrale
� De Fault uitgangspunten.

Figuur 35 toont de foutstatus van de brandcentrale. 
De SILENCE-knop kan worden gebruikt om FAULT 
uitgangen  tijdelijk in standby-status te forceren. Fout 
in het geheugen wordt gesignaleerd door het 
knipperen van de FAULT lampjes.

De RESET-toets kan worden gebruikt om ALLE 
foutuitgangen op standby te zetten en het 
storingsgeheugen te wissen. De foutuitgangen worden 
automatisch hersteld naar stand-by wanneer de 
fouten verdwijnen.
In deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie

UP-toets om de vorige gebeurtenis te bekijken;
DOWN-toets om de volgende gebeurtenis te bekijken. 
RECHTER-toets om de volgende reeks gegevens te 
bekijken. 
LINKER-toets om de vorige reeks gegevens te bekijken..

ESC      om de bewerking te annuleren en naar de 
hoofdpagina terug te gaan.

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor 
F1; Als de eerste gebeurtenis wordt veroorzaakt door 
een apparaat dat met de brandcentrale verbonden is, 
zal F2 u naar de statuspagina van het apparaat 
brengen (zie opmerking *);
Als de laatste gebeurtenis wordt veroorzaakt door 
een apparaat dat met het FC500 verbonden is, zal 
F3 u naar de statuspagina van het apparaat brengen 
(zie opmerking *);

F4 activeert de weergave van gebeurtenissen die  in 
het geheugen opgeslagen zijn. Als het evenement is 
veroorzaakt door een apparaat dat op de centraal 
verbonden is, en als u opnieuw F4 druk, 
gaat U naar de statuspagina van het apparaat (zie 
opmerking *).
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Total :0004 status: FAULT
First : MS: SHORT on NAC 3

Last : MS:L1 Signal Path broken
#0002 : MS:Loop 2 det191 zone=002

Laast fout

Eerst fout
Centraal status

Fout nummer

Figuur 35 SHERM: FOUT STATUS.

Total :0004 status:FAULT
First : MS: SHORT on NAC 3

Last : MS:L1 Signal Path broken

#0002 : MS:Loop 2 det191 zone=002

Total :0004 status: FAULT
First : zone: System Area

Last : zone: System Area

#0002 : zone: Reception

Total :0004 status: FAULT
First : cause: NO DATA

Last : cause: NO DATA

#0002 : cause: 801PH NOT RESPONDING

Total :0004 status: FAULT
First : Time: 08:34:46 - 01/01/07

Last : Time: 08:36:23 - 01/01/07

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

Figuur 36 Fout status

ENTER De ENTER-toets blokkeert / reactiveert de
uitwisseling tussen de labels van de apparaten en die
van de zones. Als het blok is ingeschakeld, wordt het teken 
@ weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.

Opmerking* :Als de gebeurtenis afkomstig is van een 
ander bedieningspaneel in het netwerk, wanneer deze 
toets wordt ingedrukt, verschijnt het View LOG voor 
het bedieningspaneel dat de gebeurtenis heeft 
geproduceerd.

figuur 36 Gebruik in de FAULTSTATUS de 
RECHTERKNOP om door de tweede reeks gegevens 
van zones fouten te bladeren; gebruik dan de 
RECHTERKNOP om door de derde reeks gegevens 
van de oorzaken van de fouten te scrollen; gebruik 
dan de RECHTERKNOP om door de vierde reeks 
gegevens van fouttijden  te bladeren;

Druk op de rechtertoets om door het 
tweede gegevensblok te scrollen met 
betrekking tot de zones fouten

Druk op de rechter toets om door het 
derde blok te bladeren met gegevens over 

de oorzaken van de fouten

Druk op de rechtertoets om het vierde 
blok met gegevens over de fout tijden 

te scrollen

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface 
en het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet 
men KO

block 1: identificatie van de punten
die in alarm zijn        Dit symbool > toont dat er volgende 

reeksen bestaan die moeten gescrold 
worden door de rechter cursortoets.

  Dit symbool  < toont dat er vorige 
reeksen bestaan die moeten gescrold 
worden door de linker cursortoets.

index

Opgeslagen fouten



VIEW LOG PARAMETERS (ZIE-LOG-PARAMETERS)

Lees het volgende gedeelte zorgvuldig door om een 
algemeen beeld te krijgen van de 
gebruikersprogrammering. Voor details over de 
parameters van elke fase raadpleegt u de betreffende 
paragraaf in het hoofdstuk "PROGRAMMEREN 
VANAF EEN PC" van de installatiehandleiding.

Vanaf de hoofdpagina (figuur 28) STAND-BYSTATUS 
kan de gebruiker zonder wachtwoord dit beheren :

� Zie parameters (Gebruik F2=ANALYZE)
� Zie Log (Gebruik F3= View LOG of F2=ANALYZE en

dan de 8 toets)
� Zie Lijst (F4= MORE en dan F2)

Met gebruiker wachtwoord heeft U toegang tot :

� Modify

� Disable

�Zie parameters
Het scherm (Figuur 37) laat zien hoe de weergave van 
de verschillende parameters beheerd moet worden:

In deze fase:

Alphanumerisch klavier Gebruik het alfanumerieke 
toetsenbord om de verschillende weergavefuncties te 
selecteren:
1 = Loop (Lus): start de procedure voor selectie en 
weergave van de lusgegevens;
2 = Device (Apparaat): start de selectieprocedure en 
weergave van de apparaatgegevens op Loop;
3 = SW-zone: activeert de selectie en weergaveprocedure 
voor de gegevens die overeenkomen met een SW-zone; 4 
= Output: activeert de selectie- en weergaveprocedure 
voor de gegevens die overeenkomen met een uitgang; 5 = 
Network: start de weergaveprocedure voor alle apparaten 
(Repeaters en Slave-paneel) in het netwerk

6 = Telecom: activeert de selectie- en 
weergaveprocedure voor de gegevens die 
overeenkomen met een telecommunicatie-interface;
7 = Option: activeert de optieweergavemodus;
8 = Log: start de weergaveprocedure van de herstelde 
gebeurtenissen;
9 = Fw ver: start de weergaveprocedure van de FW-
versie;

Cursor geen gerelateerde functie

ESC       om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER geen gerelateerde functie

Functie toetsen geen gerelateerde 

functie voor F1, F2, F3 en F4.

VIEW-LOG-PARAMETERS 12

Master panel l1-stat: ANALYZE
1=Loop 2=FC dev. 3=SW zone 4=Output

5=Network 6=Telecom 7=Option 8=Log
9=FW ver. 0=Print

Brandcentrale naam Toegangs niveau
Centrale status

Opties

Figuur 37 Scherm: Zie Parameters.

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface 
en het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet 
men KO



1 toets - View Loop (zie lus)
Gebruik de toets 1 om de gegevens van de lus te 
bekijken (zie afbeelding 38). Op deze pagina is 
het mogelijk om de brandcentrale te selecteren.
�Selecteer de brandcentrale
in deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie

Cursor geen gerelateerde functie

ESC om de bewerking te annuleren en naar de 

vorige pagina terug te gaan.

ENTER  om te bevestigen.

Functie toetsen geen gerelateerde functie;

�Bekijk de Lus-details. Na het selecteren van de 
brandcentrale, wordt figuur 37b getoond, waar de 
lusdetails zich bevinden;

in deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie

Cursor Gebruik de UPtoets om de gegevens van 
de vorige lus te tonen;
Gebruik de omlaag-toets om de gegevens van de 
volgende lus weer te geven;
Geen enkele functie is gerelateerd aan de rechtertoets; 
Er is geen functie gerelateerd aan de linkertoets.

ESC om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER       geen gerelateerde functie; 

Functie toetsen geen gerelateerde 

functie
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Centrale master l1-stat: ANALYZE
Centrale Master

[ MS ]

Choose Panel

Beginletter van de 
gekozen centrale

Naam van de 
gekozen centrale

Loop= 01 l1-stat: ANALYZE
Modules : 125

Status: Working

Lus nummer

ILoop=073 mA .....|.....|

Stroom
in de lus

Huidige status
van de lus

Patroon van de
huidige waarde

Detectors: 125

Detector nummer

a)

b)

Module

nummerWaarschuwing
niveau

Overstroom die de 
lus uitschakeld

Figuur 38 SCHERM: View Loop, a) Kies een brandcentrale, b) Lus gegevens

Brandcentrale naam Toegangs niveau
Centrale status

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface 
en het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet 
men KO

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface 
en het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet 
men KOToegangs niveau

Centrale status

____



2 toets - View Devices (Zie apparaten)

Druk 2 om de lus-apparaten te bekijken (zie figuur 39). 
Kies de lus en nadien het apparaat.

�Kies de lus
in deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde 
functie
Cursor geen gerelateerde functie voor UP en 
Down toets; 
Rechtertoets om de volgende beschikbare lus te 
selecteren;
Linkertoets om de vorige beschikbare lus te 
selecteren.

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER  om te bevestigen.

Functie toetsen geen gerelateerde functie

�Kies het apparaat.
Na het selecteren van de lus wordt  figuur 39 getoond, 
waar u de lus-gegevens vindt;

in deze fase:

Alphanumerisch klavier Gebruik het 
alfanumerieke klavier om het apparaatadres in te 
voegen.

� Als het apparaat zich in het systeem bevindt,
worden de haken in de buurt van het adres
weergegeven. Als het adres niet bestaat of
verschilt van het adres in de onderliggende balk,
worden de pijlen weergegeven.

Cursor  geen functie voor UP en Down toetsen; 
Rechtertoets om het volgende beschikbare apparaat te 
selecteren;
Linkertoets om het vorige beschikbare apparaat te 
selecteren.

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER om te bevestigen.

Functie toetsen geen gerelateerde functie

�Bekijk apparaat op de lus. Als u de brandcentrale, 
de lus en vervolgens het apparaat hebt geselecteerd, 
wordt afbeelding 39 op het scherm weergegeven.

in deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie

Cursor geen functie voor UP en Down toets; 
Rechtertoets om het volgende beschikbare parameter 
te selecteren;
Linkertoets om het vorige beschikbare parameter te 
selecteren.

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER  geen gerelateerde functie

Functie toetsen geen gerelateerde functie;

VIEW-LOG-PARAMETERS 14

Office Zone stat: WORKING
Add:163 Type:801PH s=07% -----|--t=60%

Num.Zone SW T=26% ------|-A2S
124

Apparaat naam

ParameterwaardeToon
parameters

Adres

Waarde die
de apparaat meet

Functie
mode

Type

Drempelwaarde

Centrale master l1-stat: ANALYZE
Master Control panel

[ L 1 ] L2

Lijst van de
aanwezige lus

Loop 1

Naam van de
geselecteerde lus

Centrale master l1-stat: ANALYZE
Master control Panel

D001 [d187] m250 801PH

Ingevoerde
adres

Lijst van de
aanwezige
apparaten

Loop 1

Naam van de geselecteerde lus

Add= > 123 <

Geselecteerd
apparaat type

Geselecteerde
apparaat

Dit symbool toont de
apparaat aanwezigheid

Centrale naam

      Centrale status 
Toegangsniveau

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface en 
het moederbord

Choose Loop

Lus
Naam van de geselecteerde

Centrale

Centrale naam
      Centrale status 

Toegangsniveau

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface 
en het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet 
men KO

Naam van de geselecteerde
centrale

      Centrale status

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface 
en het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet 
men KO

Grafische weergave van de huidige waarde en 
drempelwaarde 

Figuur 39 Schermen van zie apparaten op de lus



3 toets - Zie SW Zone

De optie SW-zone in het menu ANALYSE activeert 
het scherm met de softwarezones. Tijdens deze fase 
(zie figuur 60) wordt de status van alle SW-zones in 
het systeem in compact formaat weergegeven. De 
status van de SW-zones wordt met de volgende 
afkortingen weergegeven:
A: zone in alarmmodus
P: zone in Pre-alarmmodus
W: zone in waarschuwingsmodus
F: zone in de Breakdown-modus
X: zone Uitgeschakeld
T: zone in testmodus met actieve sensoren
_: zone in standby-modus

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie

Cursor

De UP-toets: selecteert de SW-zone op de volgende 
regel;
De Down-toets: selecteert de SW-zone op de vorige 
regel;
De rechtertoets: selecteert de volgende SW-zone (het 
corresponderende nummer verschijnt links op het 
display); 
De linkertoets: selecteert de vorige SW-zone (het 
corresponderende nummer verschijnt links op het 
scherm);

ESC om de bewerking te annuleren en naar 
de vorige pagina terug te gaan.

ENTER           activeert het volgende scherm waarop 
het zonelabel en de bijbehorende status verschijnen.

4 toets- Zie uitgangen

De optie Outputs in het menu ANALYSE activeert het 
scherm met de uitgangen. Tijdens deze fase (zie figuur 
51) wordt de status van alle uitgangen in het systeem in
compact formaat weergegeven. De status van de 
Uitgangen wordt met de volgende afkortingen getoont : 
-DIS: uitgang uitgeschakeld
-ACT: uitgang actief
-SC: uitgang kortgesloten
-OPE: uitgang "geopend"
-_ _: uitgang in stand-by
-FAU: transistor fout

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde 

functie Cursor     geen gerelateerde functie

ESC om de bewerking te annuleren en naar 
de vorige pagina terug te gaan.

VIEW-LOG-PARAMETERS 15

Zone

ST-BY

Zone nummer

011

Cursor
a)

b)

A

F

X

SW zone status

Zone

ST-BY
011

Zone SW

SW zone status

[ ZONE NAME ]

Zone Label

Zone nummer

Figuur 60 Scherm zie SW zone

NAC

OS

NACFIRE uitgang

01 02 03 04 05 06 07 08

NAC uitgang

OC uitgang

FIRE: ATT

ACTIV STATUS

OC
APE

ATT

OS uitgang

Figuur 61 Scherm zie Outputs

ENTER geen gerelateerde functie 

Functie toetsen geen 

gerelateerde functie

Functie toetsen geen gerelateerde functie



5 toets- Zie NETWERK

Druk 5 om de netwerkapparaten, slavecentrales 
en repeaters te bekijken (zie afbeelding 40).

in deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie

Cursor geen gerelateerde functie

ESC om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER  geen gerelateerde functie 

Functie toetsen geen gerelateerd 

functie;

� De verbindingsstatus kan zijn:
OK! = Link OK: Stand-by-status;
KO! = Link probleem;
___ = apparaat niet toegewezen;
ALR = Centrale in alarm;
PRE = Centrale in Prealarm;
FAU = Centrale in fout;
WRN = Centrale in Waarschuwing.
DIS = Netwerk apparaat uitgeschakeld
OLD= Oude FW versie
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NETWORK l1-status: ANALYZE
PANELS MS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

ok! ok! ok! ok! ok! ok! ok! ok!
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8REPEATERS
ok! ok! ok! ok! ok! ok! ok! ok!

Verbinding statusNetwerk aparaten type

Figuur 40 Voorbeeld van scherm: Zie Netwerk (Slavecentrales en Repeaters)

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface 
en het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet 
men KO

Centrale status

Toegangs niveau



6 toets- TELECOM

Als 6 wordt gebruikt om de melders te selecteren die 
op de centrale aangesloten zijn, verschijnt het 
scherm in Afbeelding 63. Naast de firmwareversie 
wordt de status van de PSTN Telecom-module 
weergegeven met de volgende afkortingen:
-FAU: uitval van de telecommodule
-ACT: in behandeling
-OK !: FC500PSTN in stand-by

� Alleen de firmwareversie en het adres van de 
FC500IP-module worden weergegeven, omdat het 
een bedieningspaneelinterface is.

In deze fase:
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FW 
ver.

Addres
sPSTN

:
OK
!

01.00.0
9

Type van 
Communic.

Firmware
Rev.

Melder status

I
P

: 01.00.0
9

192.168.000.1
01

IP Adres van de
FC500IP 
module

Figuur 63 Scherm Communicators

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie

Cursor geen gerelateerde functie

ESC om de bewerking te annuleren en naar 
de vorige pagina terug te gaan.

ENTER  geen gerelateerde functie 

Functie toetsen geen gerelateerde 

functie;

7 toets- Zie Option

Als 7 wordt gebruikt om weergaveopties te selecteren, 
verschijnt het scherm van figuur 64. De status van de 
opties DAG / NACHTMODUS wordt aangegeven met 
de volgende afkortingen:
-DAY: dagmodus
-NGT: nachtmodus
-AUT: automatische modus.

In deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde functie

Cursor geen gerelateerde functie

ESC om de bewerking te annuleren en naar 
de vorige pagina terug te gaan.

ENTER  geen gerelateerde functie 

Functie toetsen geen gerelateerde 

functie;

Options Lev.1: ANALYZE

Toegangsniveau

dag/nacht mode

DAY ngt  aut

DAY NIGHT MODE

^

Centrale status

Dit symbool toont de aanwezigheid van 
de verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het moederbord.
Als de verbinding verbroken is, ziet 
men KO

Figuur 64 Scherm: Zie Option



8 toets - Zie Log

Gebruik 8 om het LOG-scherm te selecteren (zie 
afbeelding 41) of rechtstreeks vanuit de STANDBY-
status (zie afbeelding 28).
Met de optie Log van het menu View Parameters kunt u 
de opgeslagen gebeurtenissen in het logboek van de 
brandcentrale bekijken.
Deze brandcentrale kan 4000 gebeurtenissen opslagen.
Wanneer het log vol is, wordt de oudste gebeurtenis 
verwijderd, om de nieuwste te kunnen opslagen.

� Gebruik de optie DELETE LOG van het Modify-
menu om de Log-events te verwijderen.

De volgende gegevens worden opgeslagen in het logboek:
� Beschrijving van het evenement
� Evenementnummer
� Beschrijving van het apparaat (mastercentrale, slavecentrale

of Repeater) die de gebeurtenis heeft gegenereerd
� Beschrijving van het item dat de gebeurtenis heeft gegenereerd
� Tijd en datum van het evenement
� Adres van het item dat de gebeurtenis heeft gegenereerd.

in deze fase:

Alphanumerisch klavier geen gerelateerde 

functie
Cursor

UP-toets om de vorige gebeurtenis te bekijken; 
DOWN-toets om de volgende gebeurtenis te bekijken. 
RECHTER-toets om de volgende reeks gegevens te 
bekijken. 
LINKER-toets om de vorige reeks gegevens te bekijken.

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 
hoofd pagina terug te gaan.

ENTER       geen gerelateerde functie.

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor F1, F2 en 

F3

Gebruik F4 om het LOG van de niet lokaal centrale te 
bekijken die de getoonde gebeurtenis heeft 
gegenereerd.

VIEW-LOG-PARAMETERS 18

Total :0297 status: VIEW LOG
Event :0292 RESTORE

MS:Loop 2 det191 zone=002
08:43:11 - 01/01/07

Totaal evenementen in geheugen

Nu opgeslagen evenement

1° block

Evenement
Type

datum en uur van 
het evenement

Figuur 41 SCHERM: zie LOG

Total :0297 status: VIEW LOG
Event :0292 RESTORE

MS:Loop 2 det191 zone=002

08:43:11 - 01/01/07

Total :0297 status: VIEW LOG

Event :0292 RESTORE

Zone: Reception

08:43:11 - 01/01/07

Total :0297 status: VIEW LOG
Event :0292 RESTORE

Cause:8011H NO DATA

08:43:11 - 01/01/07

Druk op de rechter toets om door
het tweede gegevensblok te 

bladeren met betrekking tot de zones  

Druk op de rechtertoets om door 
het derde gegevensblok te 

bladeren met betrekking tot de 
oorzaken 

Figuur 42 Zie LOG: Door de rechtertoets bladeren

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface en 
het moederbord

Centrale status

        Dit symbool > toont dat er volgende 
reeksen bestaan die moeten gescrold 
worden door de rechter cursortoets.

  Dit symbool  < toont dat er vorige 
reeksen bestaan die moeten gescrold 
worden door de linker cursortoets.

Als de weergegeven gebeurtenissen worden gefilterd 
op type, begint "*" onmiddellijk rechts van het 
gebeurtenisnummer te knipperen.



9 toets - ZZie FW version

De optie FW ver. van het menu View Parameters 
laat u de Firmware-versie van de centrale bekijken.

Gebruik 9 om de firmwareversie van de 
brandcentrale te bekijken (zie figuur 4343).

Zie Lijsts (F4= MORE en dan F2)              
RRechtstreeks vanuit STANDBYstatus (zie figuur 

228), gebruik F4 en dan F2.

Met de optie View Lists kunt u het volgende bekijken:
� overbrugde zones
� uitgeschakelde apparaten
� uitgeschakelde delen
� Zones in Walk test
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FIRMWARE VERSIONS

"MAIN CONTROLLER ver 01.00 sv01"
LOOP CONTROLLER ver 01.00 sv03"

"USER INTERFACE ver 01.00 sv02"
"

Figuur 43 Display: View FW. ver.

Dit symbool toont de aanwezigheid van de 
verbinding tussen de gebruikersinterface en 
het moederbord. Als de verbinding 
verbroken is, ziet men KO

�

�

�

Fouten lijst
Waarschuwingen lijst
Apparaten in test lijst

De lijsten met gegevens (niet leeg) worden aangegeven
door het knipperen van het overeenkomstige cijfer

In deze fase:

Alphanumerisch klavier de klavier wordt gebruikt om 
de View functie te selecteren en openen (zie de 
bovenstaande opties).

Cursor
UP-toets om de vorige element van de lijst  te bekijken
DOWN-toets om de volgende element van de lijst te 
bekijken. 
RECHTER-toets om de volgende reeks gegevens te 
bekijken. 

LINKER-toets om de vorige reeks gegevens te 
bekijken.

ESC  om de bewerking te annuleren en naar 
de hoofd pagina terug te gaan.

ENTER  geen gerelateerde functie.

Functie toetsen geen gerelateerde 
functie voor F1, F2, F3 en F4



MODIFY (veranderen)

Met de optie Wijzigen in het hoofdmenu kunt u het 
volgende wijzigen:
- Het welkomstbericht wissen en bijwerken (Init MSG) 
(naam van de centrale),
- Het gebruikerswachtwoord invoeren en veranderen
- Update van de dag / nacht-modus
- Update van tijd en datum
- Het logboek wissen
- de FC500REP Repeatersadres vanaf de Repeater     
zelf veranderen

Om toegang te krijgen tot het hoofdmenu vanuit de 
standby-status: voer de gebruikerscode in 
(standaard 11111) ; elk cijfer wordt gemaskeerd door 
*****.

�Wachtwoord invoegen of wijzigen
Selecteer de optie MODIFY, het scherm toont de 
afbeelding 59; in deze fase:

Alphanumerisch klavier om de vijf cijfers van 
het gebruikerswachtwoord in te voeren 

MODIFY(veranderen) MENU

Figuur 60 toont de opties van de MODIFY MENU na 
het invoegen of wijzigen van het wachtwoord.
In deze fase:

Alphanumerisch klavier Gebruik het klavier om 
de opties te kiezen.

MODIFY 20

Master Control Panel lev.2: MODIFY

USER

Insert the Password

[_____]

Naam van de centrale

Spaties om het wachtwoord in te voeren

Dit symbool toont de aanwezigheid 
van de verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het 
moederbord. Als de verbinding 
verbroken is, ziet men KO

Centrale
StatusToegangsniveau

Figure 59 Scherm: Modify Gebruikerswachtwoord

Master Control panel lev.2 : MODIFY

1=Init MSG 2=l2-User PassWord

5=Clear LOG

Toegangsniveau

Opties

Centrale
StatusNaam van de centraal

3=Day/Night 4=Time and Date

Figure 60 SCHERM  MODIFY MENU.

ESC     om de bewerking te annuleren en naar de 
hoofd pagina terug te gaan.

ENTER  geen gerelateerde functie.

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor F1, 
F2, F3 en F4

Functie geen gerelateerde functie voor F1, 
F2, F3 en F4

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 

hoofd pagina terug te gaan.

ENTER om de passwoord te bevestigen.

Cursor geen gerelateerde functie

Dit symbool toont de aanwezigheid 
van de verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het 
moederbord. Als de verbinding 
verbroken is, ziet men KO

Cursor geen gerelateerde functie



TOETS 1-INIT MSG (Init boodschap veranderen)

Als 1 geselecteerd is, verschijnt het scherm om het 
Init-bericht in te voeren of bij te werken. In deze fase:

Alphanumerisch klavier is gebruikt om het init-
bericht in te voeren of bij te werken.

Cursor        Gebruik de UP-toets om de gekozen 
letter van kleine naar hoofdletters te wijzigen; 
Omlaag om de geselecteerde letter van hoofdletters 
naar kleine letters te wijzigen;
Rechtertoets om het volgende teken, dat moet 
worden gewijzigd, te selecteren ;
Linkertoets om het vorige teken, dat moet worden 
gewijzigd, te selecteren .

TOETS 2 - User Password (geb. wachtwoord)

Gebruik 2 om het gebruikerswachtwoord te wijzigen (zie 
figuur 59)

TOETS 3 - DAY/NIGHT (dag/nacht)

Als 3 is geselecteerd, verschijnt het Level 2 scherm op 
dag/nacht-modus; om de bedieningsmodus van de 
brandcentrale te wijzigen: dagmodus of nachtmodus.

� De LED van de dagmodus verandert van status
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System lev. 2 : MODIFY

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

PANEL NAME Master Panel

Cursor

^

Toegangsniveau

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de 
verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het 
moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet 
men KO

Centrale
Status

Naam van de centrale

Figuur 61 Scherm Init Message

Lev 2: MODIFICAR

Control Panel

Uur en datum invoeren

        Status van de centrale
Toegangsniveau

DATE AND TIME

hh.mm.ss dd.mm.yy

System

^

Cursor

Figure 62 Scherm Time and Date

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor 
F1, F2, F3 en F4

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 

hoofd pagina terug te gaan.

ENTER  om te bevestigen.



Toets 4-Time and Date (tijd en datum)

Gebruik 4 en dan Time/Date-toets in het menu MODIFY 
om de tijd en datum van de brandcentrale in te voeren / 
wijzigen (zie figuur 62).

In deze fase:

Alphanumerisch klavier Het wordt gebruikt om 
de waarden voor tijd en datum in te voeren.

Cursor Niet gebruikt

Toets 5- Clear LOG (geheugen wissen)
Gebruik 5 om Clear LOG te selecteren (zie Figuur 63). 
Met deze optie kunt u alle opgeslagen gebeurtenissen 
in de brancentrale verwijderen.

� Als 5 is geselecteerd, wordt een bevestiging  
gevraagd, omdat alle gegevens verloren gaan.

FC500REP Repeater adres veranderen

Bij de eerste opstart, nadat het FC500 centrale is 
aangesloten, controleert de FC500REP het adres en 
de conformiteit ervan.

Als het adres correct is, geeft het display dezelfde 
informatie weer van de brandcentrale.
Als u om welke reden dan ook het adres moet 
wijzigen, vanuit het paneel van de Repeater, in 
MODIFY-status, gebruikt u 1 = REPEATERADRES; 
de weergave van Figuur 64 wordt getoond.

In deze fase:

Alphanumerisch klavier Gebruik het klavier om 
het adres van 1 cijfer in te voeren.

MODIFY 22

Lev 2: ACTIVE

FIRE CLASS

Centrale naam

Centrale Status 
Toegangsniveau

CLEAR LOG

17.00.24 - 23/11/08

WARNING!

All logged data will be lost.

Do you want to continue?
ESC=NO ENTER=Yes

Figuur 63 Scherm "Clear LOG"

FC500REP REPEATER

Insert the number of the address [1-8]

[_]

Spatie om het adres in te voeren

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface en 
het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet men 
KO

Figuur 64 Scherm om het FC500REP repeater adres 
in te stellen.

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor 
F1, F2, F3 en F4

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 

hoofd pagina terug te gaan. 

ENTER om te bevestigen.

Cursor Niet gebruikt

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor 
F1, F2, F3 en F4

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 

hoofd pagina terug te gaan. 

ENTER  om te bevestigen.



DISABLE (overbruggen)

Om toegang te krijgen tot het DISABLE-menu vanuit 
het hoofdscherm, wordt een "Gebruikerscode" 
gevraagd (standaard : 11111): elk ingevoerd cijfer zal 
worden verborgen met het * .

Hiermee activeert u de procedure om overbruggen of 
inschakelen: Lijst van overbrugde apparaten, 
lusapparaten (ingang- of uitgangapparaten), SW-
zones, uitgangen van de centrale,  netwerkapparaten, 
Telecom-modules;  conventionele  zones;

� Wanneer een apparaat op zijn minst is overbrugd, 
gaat de LED Disable branden en wordt een alarm of fout, 
gerelateerd aan het overbrugde apparaat, genegeerd.

Ingangen    Een overbrugde ingang (detector, 
ingang module, Conventionele-zonemodule, 
adresseerbare oproeppunten) genereert geen ALARM- 
of FAULT-status.
�Om de ALARM-status van een ingang te wissen, moet 
u de brandcentrale RESETTEN.

Uitgangen    ALARM of FAULT-status activeert 
overbrugde uitgangen niet (uitgangsmodules, 
Adresseerbare Sirenes).

�Om een uitgang, die door een FOUT geactiveerd is, te 
stoppen, moet U de betreffende apparaten  overbruggen.
�Om een uitgang, die door een ALARM geactiveerd 
is, te stoppen, moet U de brandcentrale resetten.

� Uitgangen, die tijdens de ALARM- of FAULT-status 
ingeschakeld zijn (geprogrammeerd), worden 
onmiddellijk geactiveerd.

Het display in figuur 65 laat zien hoe de apparaten 
moeten worden geselecteerd voor Overbruggen / 
Inschakelen.
In deze fase:

Alphanumerisch klavier  om de opties 
Overbruggen / Inschakelen te selecteren.
1 om de overbrugde lijst te selecteren (zie Figuur 65). 
2 om de overbrugde Lusapparaten te selecteren.
3 om de overbrugde SW zones te selecteren.
4 om de overbrugdeUitgangen te selecteren. 
5 om de overbrugde netwerkapparaten te selecteren 
6 om de overbrugde Telecom te selecteren
7 om de overbrugde  conventioneel zone te selecteren
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Master control panel lev.2: DISABLE

1=Dis. list 2=devices 3=SW zone

7=Conv.zone

Centrale naam Toegangsniveau

Opties

4=Output 5=Network 6=Telecom

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de 
verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het 
moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, 
ziet men KO

Centrale
Status

Figuur 65 Scherm DISABLE menu

Cursor Niet gebruikt

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor 
F1, F2, F3 en F4

ESC       om de bewerking te annuleren en naar de 

hoofd pagina terug te gaan.

ENTER  niet gebruikt.



Toets 1- Disable list (Overbrugde lijst)

Gebruik de 1-toets of gebruik vanuit de standby-status 
de F4-toets (Meer) en dan F2 om "Uitgeschakelde lijst" 
te selecteren; (zie figuur 65).

� Als een van de elementen is overbrugd, knippert 
het bijbehorende nummer en gaat het indicatielampje 
Disable branden. Als de melder is overbrugd, brandt het 
gele indicatielampje (Communicator) ook.

In deze fase:

Zie paragraaf "View List" in het hoofdstuk "View 

Parameters".

Toets 2- FC devices 
(Overbrugde Lusapparaten)

Gebruik  2 om lusapparaten  te overbruggen; na de 

centrale kan de lus worden geselecteerd (zie figuur 66). 

�Kies de lus In deze fase:

Alphanumerisch klavier Geen functie

Cursor Geen functie voor UP en Down toets; 
Rechtertoets om de volgende lus te kiezen; 
Linkertoets om de vorige lus te kiezen.

�Kies het apparaat 
in deze fase:

Alphanumerisch klavier om het adres van het 
apparaat in te voeren

� Als het apparaat zich in het systeem bevindt, 
worden de vierkante haken in de buurt van het adres 
weergegeven. Als het adres niet bestaat of verschilt 
van het adres in de onderliggende balk, worden de 
pijlen weergegeven.

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 
hoofd pagina terug te gaan.

ENTER om te bevestigen en om de pagina van 
het geselecteerde apparaat te activeren.

Functie toetsen    geen gerelateerde functie voor 
F1, F2, F3 en F4

�Overbrug een lusapparaat
Kies de brandcentrale, de lus en het apparaat. 
Zie figuur 66

Alphanumerisch keypad Geen functie
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Master control panel lev.2: DISABLE

1=Dis. list 2=devices 3=SW zone

7=Conv.zone

Centrale naam Toegangsniveau

Opties

4=Output 5=Network 6=Telecom

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de 
verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het 
moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, 
ziet men KO

Centrale
Status

Figuur 66 Scherm "Dis. List" menu

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor 
F1, F2, F3 en F4

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 

hoofd pagina terug te gaan. 

ENTER  om te bevestigen.

Cursor Geen functie voor UP en Down toets; 
Rechtertoets om het volgende apparaat te 
kiezen; Linkertoets om het vorige apparaat te 
kiezen.

Cursor Niet gebruikt

Functie toets geen gerelateerde functie voor F1, 
F2, F3 en F4

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 

hoofd pagina terug te gaan. 

ENTER  om te bevestigen en overbruggen.



Apparaat overbruggen

In de vorige versie van de FC520 was het mogelijk om 
de status van apparaten te bekijken door een ander 
FC520 in hetzelfde RS485 netwerk.
Met de huidige versie heeft U ook de mogelijkheid om 
een apparaat, die op een andere centrale in hetzelfde 
RS485 netwerk bestaat, te overbruggen.
Gebruik 2 om "FC-Device" te selecteren;(zie figuur 
67a) het is dan mogelijk om de centrale te selecteren 
waar het apparaat, die overbrugd moet zijn, staat.

Toets 3 -Dis. SW zone (overbruggen van 
software zones) 
Gebruik 3 om "Dis.SW zone" te selecteren; nadien, kan de 
zone overbrugd worden (zie figuur 67).
�Kies de  SW zone:

Alphanumerisch klavier om de software 
zonenummer in te voeren

Cursor geen functie

ESC om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER     om te bevestigen en de SW zone te 
overbruggen.

Functie toetsen Geen functie voor F1, F2, en F4; 
F3 om het ingevoerde nummer te wissen en nadien 
een nieuw nummer in te geven

�SW zone overbruggen(in deze fase): 

Alphanumerisch keypad geen functie

Cursor geen functie

ESC om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER om te bevestigen.

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor 
F1, F2, F3 en F4
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Master Panel lev.2: DISABLE

SW zone: 097

SW zone naam Zone nummer

Master Panel lev.2: DISABLE

SW zone: 097

Disable it?

ENABLED

Huidige Status

SW zone

te overbruggen

Vraag om overbruggen of inschakelen 

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de 
verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het 
moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, 
ziet men KOCentrale naam Toegangsniveau

Centrale
Status

Centrale naam
Centrale
Status

Figuur 67 Scherm  "Dis. SW. Zones "

Master control panel lev.2 : DISABLE

Master control Panel

[ MS ] S1 S2

Centrale naam
Centrale status 

Toegangsniveau

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface en 
het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet men 
KO

Choose Panel

Gekozen centrale afkorting Naam van de gekozen
Centrale

Figuur 67a Overbruggen scherm van apparaten  
die op een andere centrale in hetzelfde RS485 
netwerk geplaatst zijn.

in deze fase:

Alphanumerisch klavier Geen functie

Cursor Geen functie voor UP en Down toets; 
Rechtertoets om de volgende centrale te kiezen; 
Linkertoets om de vorige centrale te kiezen.

Functie toetsen geen gerelateerde functie voor 
F1, F2, F3 en F4

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 

hoofd pagina terug te gaan. 

ENTER  om te bevestigen.

in deze fase:

Toegangsniveau



Toets 4 - Dis. Outputs (uitgangen overbruggen)

Gebruik 4 om de Uitgang te selecteren; na het kiezen 
van de centrale, kan de Uitgang worden geselecteerd 
en vervolgens overbrugd / ingeschakeld (zie 
Afbeelding 69).
�Kies de uitgang
 in deze fase :

Alphanumerisch klavier om het uitgangsnummer 
in te voeren

Cursor          UP-toets om het volgende type uitgang 
weer te geven;
Omlaag-toets om het vorige type uitgang weer te geven; 
Het type uitgang is: NAC Output 0-3 (0 = NACFIRE)

OS Output 1-8
OC Output 9-16

Geen functie voor de rechter en linker toetsen

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER om te bevestigen en de uitgang over te 
bruggen

Functie toetsen  geen functie voor F1, F2, F4; 
F3  om het ingevoerde nummer te wissen en 
nadien een nieuw nummer in te geven

Uitgangen Overbruggen
in deze fase:

Alphanumerisch klavier geen functie

Cursor geen functie

ESC     om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER om te bevestigen

Functie toetsen geen functie voor F1, F2, F3 en 

F4;
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Master control panel lev.2 : DISABLE

Master control panel

[ L1 ] L2

Choose loop

lussen

Loop 1

Master control panel lev.2 : DISABLE

Master Control panel

D001 [d187] m250 801PH
adres

Gekozen apparaat      Lijst van  
de huidige apparaten

Loop 1

Naam van de gekozen lus

Add= > 123 <

Type van de 
gekozen apparaten

Symbool om de 
aan/afwezigheid van 
apparaten te tonen

Master control panel lev.2 : DISABLE

Master control Panel

[ MS ] S1

Choose Panel

Lijst van de huidige
centralen

Naam van de gekozen
centrale

Master control panel lev.2 : DISABLE

Office zone

Disable it?

ENABLED

Huidige status

Zone te
Overbrugen/Inschakellen

Vraag om te overbruggen of inschakelen

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de verbinding 
tussen de gebruikersinterface en 
het moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, ziet men 
KO

Naam van de gekozen
centrale

Naam van de gekozen
centrale

Centrale naam

Figure 68 Verschillende schermen om 
apparaten te overbruggen

Master Control panel lev.2: DISABLE

NAC output: 001

Master Control panel lev.2: DISABLE

NAC:output: 001

Disable it?

ENABLED

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de 
verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het 
moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, 
ziet men KO

Uitgang naam Uitgang nummer

Huidige Status

Uitgang te 
overbruggen

Vraag om overbruggen of inschakelen

Centrale naam

Figuur 69 Scherm "Dis. Outputs"

Centrale naam

Centrale naam

Centrale naam

Centrale status 
Toegangsniveau

Centrale status 
Toegangsniveau

Gekozen centrale afkorting

Gekozen lus afkorting Lijst van de huidige Naam van de 
gekozen lussen

Centrale status 
Toegangsniveau

Centrale status 
Toegangsniveau

Centrale naam

Centrale status 
Toegangsniveau

Centrale status 
Toegangsniveau



Toets 5- Network (netwerk)

Als 5 gebruikt is om netwerk apparaten te 
overbruggen, moet U eerst de centrale kiezen en 
nadien het apparaat. Dan kunt U het apparaat 
overbruggen.

�Het netwerk apparaat kiezen  
In deze fase:

Alphanumerisch klavier om de nummer van 
het netwerk apparaat in te voeren.

Cursor     UP toets om het volgende type van 
netwerk apparaat te tonen;
Omlaag toets om het vorige type van netwerk 
apparaat te tonen. De type zijn  : Repeater 1-8

Slave Control panel (1-7) My 
NET i/f --(network interface)

Geen functie voor de rechter en linker toetsen

ESC       om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER    om te bevestigen en naar volgende 
pagina te gaan.

Functie toetsen  geen functie voor F1, F2, F4; F3 
om het ingevoerde nummer te wissen en nadien 
een nieuwe nummer ingeven

�Netwerk apparaat overbruggen in deze fase:

Alphanumerisch klavier Geen functie

Cursor geen functie

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER     om te bevestigen.

Functie toetsen  geen functie voor F1, F2, F3 en F4.
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Master panel lev.2 : DISABLE

Repeater: 001

Master panel lev.2 : DISABLE

Repeater: 001

Disabled?

ENABLED

Huidige Status

Apparaat
Dis./Enable

Vraag Enable/Disable

Up or Down to select the type

Enter the Repeater number

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de 
verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het 
moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, 
ziet men KO

Centrale
Status

Apparaat naam

Centrale
Status

Figuur 70 scherm Disable/enable Netwerk apparaat

Master Panel lev.2 : DISABLE

PSTN i/f

Type melder

Master Panel lev.2 : DISABLE

PSTN i/f

Disabled it?

ENABLED

Huidige status

Melder
Dis./Enable

Vraag Enabled/Disabled

UP or Down per to select the type

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de 
verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het 
moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, 
ziet men KO

Toegangsniveau
Centrale
Status

Figuur 71 Scherm Enabled/Disabled Telecom 
Communicator

Centrale naam

Centrale naam

Centrale naam

Toegangsniveau

Toegangsniveau

Apparaat nummer



Toets 6- TELECOM (overbruggen)

Als 6 gebruikt is om Telecom modules te overbruggen, 
moet U eerst de centrale kiezen en nadien de 
Telecom. Dan kunt U deze overbruggen.

�Kies de Telecom module 
In deze fase:

Alphanumerisch klavier om de Telecom 
module nummer in te voeren.

Cursor      UP toets om het volgende type van 
Telecom te tonen;
Omlaag toets om het vorige type van telecom te 
tonen; De Telecom types zijn : PSTN i/f, Alarm TX, 
Fault TX. Geen functie voor de rechter en linker 
toetsen

�Telecom module overbruggen 
in deze fase:

� Als een module is uitgeschakeld (PSTN- of 
TX-alarmen of TX-fout), brandt het indicatielampje 
"Disabled", net als het gele "Communicator"-lampje.

� Als de PSTN-communicator niet geprogrammeerd  is
met behulp van software (pagina Opties- 
FireClass 500-console) en u probeert deze in / uit 
te schakelen, verschijnt de volgende tekst op het 
display: NO ACTION TO BE DONE

7 toets-Conv. zone (Overbruggen)

Als 7 wordt gebruikt om "Disable Conv zone" te 
selecteren, moet U eerst de centrale kiezen en nadien 
de conventionele zone overbruggen / inschakellen 
(Figuur 72):
in deze fase:
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Master Panel lev 3: DISABLE

Conv. Zone

DISABLED ?

ENABLED

huidige status

Dit symbool toont de 
aanwezigheid van de 
verbinding tussen de 
gebruikersinterface en het 
moederbord. Als de 
verbinding verbroken is, 
ziet men KO

Centrale naam Toegangsniveau
Centrale
StatusApparaat

Dis./Enable

Vraag Enable/Disable

Figuur 72 Scherm Disabled/Enabled Conv. Zone

ESC  om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER     om te bevestigen en naar de 
volgende pagina te gaan.

Functie toetsen  geen functie voor F1, F2, F4; 
F3 om het ingevoerde nummer te wissen en 
nadien een nieuwe nummer in te geven

Alphanumerisch klavier Geen functie

Cursor geen functie

ESC       om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER      om te bevestigen.

Functie toetsen  geen functie voor F1, F2, F3 en F4.

Alphanumerisch klavier Geen functie

Cursor geen functie

ESC toets om de bewerking te annuleren en naar de 
vorige pagina terug te gaan.

ENTER      om te bevestigen.

Functie toetsen  geen functie voor F1, F2, F3 en F4.
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