Aritech 2X-serien - kort brukerveiledning
Hvis du hører summeren

I tilfelle brann

Undersøk årsaken til summeren

1. Avgjør hvor brannen er

ADVARSEL: Avhengig av konfigurasjonen av ditt
brannalarmsystem, kan summeren være din første
indikasjon på en brannalarm.

Undersøk hvor brannen er. LCD-meldingsområdet viser
informasjon fra de første og siste sonene som rapporterer en
alarm.

Hvis summeren avgir lyd og Brann-LED blinker eller lyser
stabilt, er det en brannalarm.
Hvis LED for flere alarmer også blinker er det mer enn to
soner (lokalt eller eksternt) som rapporterer en brannalarm.
Trykk Flere alarmer knappen for å vise informasjon for alle
aktive sonealarmer på sentralapparatets LCD panel.

Detaljer om alarmstedet indikeres på følgende måte.
LCD

Beskrivelse

Eksempel

e

Antall enheter i alarm

e:010

SA

Sentralapparat-ID

SA01

S

Sone

S0001

E

Sløyfe og enhet

E3.010

I dette eksemplet, SA01:S0001:E3.010, er en alarm aktivert av
enhet 10 på sløyfe 3 i sone 1 på sentralapparat 1 (ti enheter er i
alarm i tilhørende sone).
Hvis summeren avgir lyd og Feil-LED lyser stabilt, er det en
feil.

2. Avgjør kilden til brannalarmen
Følgende LCD-ikoner indikerer brannalarmens kilde.
Detektoralarm. Hvis Brann-LED blinker og detektorikonet
vises på LCD-skjermen, da har systemet
oppdaget en alarm fra en detektor.
Manuell melder: Hvis Brann-LED er på, og ikonet for
manuell melder vises på LCD skjermen, da har systemet
oppdaget en alarm fra en manuell melder.

3. Bekreft brannalarmen
Om nødvendig, undersøk stedet for brannalarmen for å bekrefte
at alarmen er ekte.

Avhengig av konfigurasjonen av ditt brannalarmsystem, kan du
ha opptil ti minutter på å undersøke alarmen før klokker og andre
varslingsenheter aktiveres.

2. Kontakt ansvarlig for vedlikehold
Kontakt brannvernleder eller ansvarlig for vedlikehold
øyeblikkelig for å undersøke og reparere alarm /feil.

4. Aktivere lydgivere
Hvis brannalarmen bekreftes, gjør ett av følgende øyeblikkelig for
å aktivere lydgivere og andre varslingsenheter:

Andre valg

1/2

Trykk inn den nærmeste manuelle melderen.

Vise gjeldende hendelseslogg

— eller —

For å vise informasjon om nylige hendelser, trykk F1 (Vise
hendelser) og velg så den typen hendelse som skal vises.

Trykk på Start/stopp klokker-knappen på sentralapparatet.

De hendelsestypene som er tilgjengelige på dette brukernivået
er:
•
•
•
•

Alarmer
Advarsler
Feil
Tilstander

Tilstander inkluderer alle andre systemhendelser. Eksempler:
Tester og utkoblinger i brannsystemet.
Vise supportinformasjon

5. Forlat bygningen
Forlat bygningen og følg din evakueringsplanen for lokalene med
én gang brannalarmen er blitt bekreftet og brannalarmen er
aktivert.

For å se supportinformasjon som er konfigurert av din
installasjons- eller vedlikeholdsleverandør, trykk F3 (Support).
Din installasjons- eller vedlikeholdsleverandør kan konfigurere
ulike meldinger som skal vises i alarm- og normalsituasjoner.
Merk! Denne informasjonen er kun tilgjengelig hvis din
installasjons- eller vedlikeholdsleverandør har lagt til
informasjon i konfigurasjonen av brannsystemet.

Ved falsk alarm eller feil
1. Slå av summeren
For å slå av summeren, trykk på Avstill summer.

For mer informasjon
Dette dokumentet inneholder grunnleggende
bruksanvisninger for sentralapparatet, og skal følges i tilfelle
en brann- eller feilindikasjon. Se brukermanualen for mer
detaljert informasjon.

Vedlikeholdsinformasjon
Kontroller og test brannalarmsystemet i henhold til alle
gjeldende krav og forskrifter.
For service kontakt:

BRELCO TEKNIKK AS
Avstill summer-LED slås på og summeren stopper. En ny alarm
eller falsk alarm eller feil vil starte summeren igjen.
Etter at området er kontrollert kan systemet tilbakestilles ved å vri
nøkkelen 90 grader med klokka og trykke TILBAKESTILL.
En ny alarm, feil eller falsk alarm vil starte varsling igjen.
Forsiktig: Bekreft alltid årsaken til varselssignalet før du avstiller
summeren eller stopper klokker og sirener.

Kontaktinformasjon
For å få svar på vanlige spørsmål, besøk www.brelco.no

Produktadvarsler og forbehold
DISSE PRODUKTENE ER MENT FOR SALG OG INSTALLASJON AV,
KVALIFISERTE FAGFOLK INNEN BRANN OG SIKKERHET. BETJENING AV
PRODUKTENE FORUTSETTER OPPLÆRINGE AV PERSONELL.
BRELCO TEKNIKK AS KAN IKKE GI NOEN FORSIKRING OM AT NOEN PERSON
ELLER FIRMA SOM KJØPER DERES PRODUKTER, INKLUDERT EVENTUELL
"AUTORISERT FORHANDLER" ELLER "AUTORISERT
VIDEREFORHANDLER", HAR RIKTIG OPPLÆRING ELLER ERFARING TIL Å

Mer informasjon om feilen er tilgjengelig ved å trykke F1 (Vis
hendelser).

UTØRE SERVICE FOR BRANN- OG SIKKERHETSRELATERTE PRODUKTER PÅ
RIKTIG MÅTE. FØLG ALLTID DIN LOKALE BRANNINSTRUKS OG VARSLE
BRANNVESENET VED BRANNALARM.

