Bedieningsinstructie
brandmeldcentrale
Ten behoeve van gebruiker en vuurwerkopslag ( < 10 ton )

1. Gebruikersinstructies BMC – NOTIFIER NFS 2/8
Normaal bedrijf

Groene led ‘in bedrijf’ licht op. Alle andere led’s zijn gedoofd.

Brandalarm

Rode led ‘alarm’ knippert samen met de led van de groep die in alarm is, de
alarmgevers ( akoestisch en / of optisch ) worden geactiveerd.

Te volgen acties :

Accepteer de melding door op de knop ‘ACCEPTEER’ te drukken, de zoemer
stopt. De sirenes kunnen gestopt worden door eerst de rode sleutelschakelaar op
“1”te zetten en vervolgens op de knop “SIRENES AAN/UIT” te drukken. Controleer
de oorzaak van de melding door ter plaatse te controleren wat de oorzaak van
het brandalarm is. Voer vervolgens een van de onder genoemde acties uit :
Indien de oorzaak van het alarm opgegeven is, reset de installatie door op de
knop

“RESET” te drukken en handel vervolgens de situatie verder af

overeenkomstig het bedieningsvoorschrift. Zet de sleutelschakelaar op het einde
terug naar stand “0”.
Indien noodzakelijk sla ‘groot alarm’ door een handmelder te activeren en laat
het calamiteitenplan in werking treden. Zorg er achteraf voor dat het systeem
gereset wordt (zoals hierboven beschreven). Vervolgens de melding afhandelden
overeenkomstig de bedieningsvoorschriften. Noteer de melding in het logboek.
Storingsmelding

Gele led ‘storing’ knippert en de eventuele gele led van de betreffende storing
zal oplichten, de interne zoemer geeft een pulserend signaal en, indien van
toepassing wordt de storing ( door ) gemeld. Noteer de storing in het logboek.

Te volgen acties :

Accepteer de melding door op de toets ‘ACCEPTEER’

te drukken. De interne

zoemer stopt. Controleer de oorzaak van de storing en neem een van de
onderstaande acties.
Los de storing op indien deze afkomstig is uit het werkgebied van de gebruiker,
reset de installatie (rode sleutelschakelaar op stand “1” zetten en vervolgens de
knop “RESET” indrukken ) en handel de situatie verder af overeenkomstig de
bedieningsvoorschriften. Zet de sleutelschakelaar terug in stand “0”.
Indien de storing afkomstig is uit het werkgebied van de onderhouder, informeer
zo spoedig mogelijk de storingsdienst van de onderhouder. Zorg ervoor dat als u
reset u precies weet wat de centrale aangaf op het moment van de storing
aanwezig was. Handel in beide gevallen de melding af overeenkomstig de
bedieningsvoorschriften.
Storingsdienst

073-7200997 (optie 1)
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