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Gouden regels 
 

De sleutelschakelaar ‘Uit / Aan’ heeft alleen betrekking op de bediening van het toetsenbord 
(toegangsniveau 1 of 2). In de ‘Uit’-stand zijn slechts alleen de functies ‘Led-test’ en ‘Zoemer 
uit’ met het toetsenbord te bedienen. 
Het advies is om bij normaal gebruik de sleutel niet in het slot te laten zitten. 

Als de sleutel niet in het slot zit, zal het slot in de ‘Uit’-stand staan en kunnen 

onbevoegden geen instellingen wijzigen. 

 

 
De lampjes op centrale (en panelen) zijn te beschouwen als een verkeerslicht 
 

 Groen: Systeem in rust 
 

Noodzakelijke actie:  Geen 

 Oranje: Functie(s) uitgeschakeld 

Een (hand- of rook-) melder of een door het systeem te verrichten 
aansturing is overbrugd. Ook voor het ingeschakeld zijn van het 
vertragingsmechanisme (oranje lampje in rood vlak). 

 

Noodzakelijke actie: De uitgeschakelde functie kan een reden 
hebben. Als er geen gegronde reden is om een functie uit te 
schakelen, moet de rustsituatie (groen) zo spoedig mogelijk worden 
hersteld.  

 Oranje: Storing 

Het systeem functioneert niet optimaal. 
Dit betekent niet per definitie een onveilige situatie 

 

Noodzakelijke actie: Neem contact op met het onderhoudsbedrijf 

 Rood: Brand- en/of ontruimingsalarm 
 

Noodzakelijke actie:  Volg de intern afgesproken procedures, waaronder 
details zoals bedoeld bij ‘brandalarm’ 

 
Als (bij systemen die rechtstreeks doormelden naar de meldkamer van brandweer) het rode lampje ‘doormelding’ 
aan is, betekent dat feitelijk dat de brandweer onderweg is. (zal alleen af te vangen zijn als de vertragingsfunctie actief is) 

RESET HET SYSTEEM IN DAT GEVAL NIET VOORDAT DE BRANDWEER TER PLAATSE IS !!! 

 

 
Brandalarm 
 

De rode optische signalering ‘Brand’ licht op wanneer de brandmeldcentrale een brandalarm detecteert. Nadere 
informatie wordt weergegeven in het display en eventueel op de uitleeseenheid voor de groepen. 
Wat te doen bij een brandalarm? 
 

A) De melding is ontstaan ten gevolge van een echte brandmelding 
- laat het systeem in alarm staan en laat de signaalgevers actief 
- onderneem de vereiste acties, die in het interne organisatieplan zijn vastgelegd 
- herstel (op aanwijzen van brandweer) de brandmeldcentrale, na het opheffen van de oorzaak 
- vul het logboek (op aanwijzen van brandweer) volledig in 
 

B) melding is ontstaan ten gevolge van een onechte of ongewenste melding 
- de zoemer afstellen door de druktoets ‘Zoemer uit’. Deze druktoets heeft in geval van een vertraagde 

doormelding van automatische meldingen een aanvullende functie (zie aanvullende instructie) 
- controleer de ruimte waarin de betreffende melder zich bevindt 
- onderneem de vereiste acties, die in het interne organisatieplan zijn vastgelegd 
- herstel de brandmeldcentrale, na het opheffen van de oorzaak 
- vul het logboek volledig onder vermelding van de oorzaak in 
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Storing 
 

De gele optische signalering ‘Storing’ licht op wanneer het systeem een storing waarneemt. 
Enkele voorbeelden zijn noodbedrijf, storing energievoorziening, aardsluiting, draadbreuk of kortsluiting in een 
ringlus of in een bewaakte aansturing (relais). 

HERSTEL HET SYSTEEM, IN OVERLEG MET ONDERHOUDSBEDRIJF EN VUL LOGBOEK IN. 
 

 

Bediening ‘Reset centrale’ 
 

De druktoets ’Reset centrale’ heeft de volgende functie: 
 
- Met de sleutelschakelaar in de ‘AAN’-stand kan het systeem (na een alarm) weer in  de 

rustsituatie worden gebracht. 
 

 
 
Als (bij systemen die rechtstreeks doormelden naar de meldkamer van brandweer) de rode lamp  
‘doormelding’ aan is, betekent dat feitelijk dat de brandweer onderweg is. 

RESET HET SYSTEEM NIET VOORDAT DE BRANDWEER TER PLAATSE IS !!! 

Vermeldt na het herstellen van een alarm, alle gegevens in het logboek (tabblad 2) 
 

 
Bediening ‘Sirenes UIT’  
 

Met de sleutelschakelaar in de ‘AAN’-stand kan de druktoets ‘Sirenes uit/in’ de relais, welke bestemd zijn voor 
het aansturen van de ontruimingssignaalgevers tijdelijk worden. Indien er een nieuw brandalarm of technisch alarm 
komt worden de signaalgevers opnieuw aangestuurd.  
Het verdient de voorkeur om alarmen te herstellen met de bedieningstoetsen voor ontruimingsalarm. Onder aan de 
pagina wordt hier verder op toegelicht. 
 

 
 

 

 

HERSTEL HET ONTRUIMINGSALARM PAS ALS U ZEKER WEET DAT HET COMPLEX VOLLEDIG 

IS ONTRUIMD, OF ALS U ZEKER WEET DAT ER GEEN GEVAARLIJKE SITUATIE BESTAAT. 

 

 
Bediening ‘Doormelding UIT’ 
 

Met de sleutelschakelaar in de ‘AAN’-stand kunnen met de druktoets ‘Doormelding uit’ de relais, welke bestemd 
zijn voor doormelding van brandmeldingen naar een meldkamer, worden overbrugd. Het uitschakelen van de 
doormelding van brandalarmen kan resulteren in een storingsdoormelding. Deze doormelding als storing is een 
softwarematige instelling die (regio-gebonden) al dan niet door het branddetectiebedrijf moet worden ingesteld. 
 
‘Doormelding uit’ mag alleen worden gebruikt als hieraan expliciete en eensluidende intern 
organisatorische instructies zijn verbonden. (voorbeeld: in geval van ontruimingsoefening) 

 

 

Bedieningstoetsen ontruimingsalarm 
 

 De bedieningstoetsen voor het ontruimingsalarm functioneren als volgt:  
- Totaal alarm. Door deze toets (F3) 2 maal in te drukken worden 

alle signaalgevers geactiveerd 
- Herstel alarm. Door deze toets (F4) 2 maal in te drukken worden 

alle signaalgevers tijdelijk uitgeschakeld.  
 
Als er een nieuw brandalarm of technisch alarm komt worden de 
signaalgevers opnieuw aangestuurd. Beide knoppen zijn altijd 
bedienbaar.  

 


