Manöverpanel Integral MAP
Snabbguide

Allmän drift
Normal drift

Tidsstyrning

I normalläge visar displayen produkt- och
kundinformation(beroende på programmering).
Listräknarna är inställda på 0. LED-indikatorn
Driftläge M visar aktuell driftstatus för systemet.

(Beroende på programmering)
Tryck på knappen Tidsstyrning B för att
aktivera eller avaktivera larmfördröjning. Vid
larmfördröjning går det t.ex. att aktivera
larmlagringsfunktionen. Om larmfördröjning är
aktiverad (dagtidsprogram) är LED-indikatorn tänd
och om nattprogrammet är aktiverat är LEDindikatorn släckt.

Felmeddelanden
N LED blinkar och felsignal ljuder, om det finns
aktiva fel (Kapitel Återställa larm-/felsignal). Fellistan
Fel T presenterar felet med elementtyp,
elementnummer och sektion om möjligt.
Det kan finnas ett enhets- eller ett systemfel eller så
har nödläget aktiverats.

Felsäkert
(brandlarmcentral Integral EvoxX C and Integral
EvoxX B)
Om en felkod xxx/29 visas för ett fel i det aktiva
systemet, är nödläget aktiverat. Drift- och
displayfunktionerna reduceras; brandlarmsystemet
är fortfarande i drift. Kontakta omedelbart
anläggarfirman (nödvändig information:
utrustningstyp och nummer, kundnummer,
meddelanden, felkoder).

Återställa larm-/felsignal
Tryck på knappen Tysta Summer D för att
avaktivera en aktiv larmsignal eller ett
felmeddelande på brandlarmsystemets
manöverpanel, LED-indikeringen förblir tänd.
Eventuella ytterligare larm eller felmeddelande
utlöser larmet och larmsignalen ljuder igen. Signaler
vid larmlagring kan inte återställas.

Frånkoppla/tillkoppla element
(En behörighetskod måste anges)
Tryck på knappen för den elementtyp som
elementet tillhör H. Ange numret på det element
som ska väljas med den numeriska knappsatsen I.
Bekräfta med returknappen D.
Tryck på knappen Från K för att frånkoppla
elementet. Tryck på knappen Till J för att
tillkoppla elementet.

Ytterligare funktioner
Tryck på knappen för den elementtyp som
elementet tillhör H. Ange numret på det element
som ska väljas med den numeriska knappsatsen I.
Bekräfta med returknappen D.
Tryck på knappen Ytterligare funktioner L
visar listan över alla tillgängliga kommandon.
Använd bläddringsknapparna E/F för att
bläddra bland alla poster i listan. Bekräfta med
returknappen D.

VARNING
Aktivera underhållsläge för detektorer
Om släcksystem eller andra viktiga brandlarmsenheter styrs automatiskt via en manöverpanel
för brandlarm, måste elektriska, mekaniska och optiska åtgärder vidtas vid service och
underhåll för att säkerställa att styrsystemen inte kan utlösas oavsiktligt. När service eller
underhåll har utförts måste säkerhetsåtgärderna återställas igen!
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Brandlarm
Ett brandlarm indikeras visuellt och akustiskt:
Indikatorn BRAND A blinkar, larmsignalen ljuder
och sektion, detektornummer och antalet larm som
mottagits, visas på manöverpanelens display.

Tysta eller frånkoppla larmdon
Använd endast den här funktionen när utrymning
av byggnaden är bekräftad.
Tryck på knappen Tysta/Återaktivera Q detta
tystar aktiverade larmdon, men dessa återaktiveras
igen vid nästa larm. LED-indikatorn tänds om
larmdonen tystats.
Tryck på knappen Koppla Från/Till R för att
koppla från huvudsirenen och alla övriga sirener
och larmområden. LED-indikatorn bredvid
knappen och LED-indikatorn O tänds om
huvudsirenen frånkopplats. Sirenerna aktiveras inte
vid larm.

Larmlagringsfunktion
(Beroende på programmering)
Tryck på knappen Kvittering Larmlagring C
inom kvitteringstid för att kvittera larmet och
påbörja undersökningstiden. LED-indikatorn
bredvid knappen tänds och signalen för
undersökningstid ljuder. Signal till larmsändare
fördröjs under programmerad larmlagringsperiod.
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OBSERVERA
Bekräftat brandlarm
Om brand upptäcks under larmlagringstiden
måste brandkåren informeras omedelbart. De
manuella larmknapparna kan användas för
omedelbart larmöverföring.

Återställa brandlarm
(En behörighetskod måste anges)
Använd endast denna funktion om faran är över
eller om detta beordrats av insatspersonal. Orsaken
till larmet måste åtgärdas.
Om det under larmlagringstiden har bekräftats att
det inte förekommer brand, kan larmet återställas
genom att trycka på knappen
Återställning Brandlarm E innan
larmöverföring aktiverats.
Om överföringsutrustning har aktiverats (LED
Larmdon Aktiverade F blinkar), kan larmet
inte längre återställas.

Larmöverföring aktiverad
Om LED-indikatorn Larmsändare Aktiverad
F blinkar har larmcentralen informerats om
larmet.
Tryck inte på en annan knapp, vänta tills
insatspersonal anländer. Följ anläggningens
utrymningsplan för vidare information.

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

Tekniska ändringar kan förekomma
© Schrack produktioner · B-HB-0108SV · V 2.0 · 05.2021

SV

