Betjeningspanel Integral MAP
Kvik-brugervejledning

Generel betjening
Normal drift

Udsættelse

Når displayet er i dvaletilstand (standard), viser det
produkt- og kundeoplysninger. Listetælleren indstilles til 0. LED-lampen Normal M angiver systemets aktuelle driftsstatus.

(afhænger af programmeringen)
Et tryk på tasten Dag/Nat B aktiverer eller deaktiverer udsættelsesfunktionen. I udsættelsesperioden
er det f.eks. muligt at aktivere for alarmforsinkelsesfunktionen. Hvis funktionen Udsat omskiftning
(dagprogram) er aktiveret, lyser tastens LED-lampe,
og hvis natprogrammet er aktiveret, lyser LED-lampen ikke (natprogram).

Fejlmeddelelser
LED-lampen N blinker, og fejlsignalet lyder i tilfælde af fejl (Kapitel Tilbagestil alarmsignal/fejlsignal).
Fejloversigten Fejl T viser den defekte komponent med elementtype og -nummer og detektorzone, hvor dette er relevant.
Der kan være en enheds- eller systemfejl, eller
nødstilstand er aktiveret.

Nødtilstand
(betjeningspaneler til brandalarm Integral EvoxX C
og Integral EvoxX B)
Hvis fejlkoden xxx/29 vises for en fejl i det aktive
system, aktiveres nødtilstand. Drifts- og oversigtsfunktioner mindskes; brandalarmsystemfunktioner.
Kontakt serviceafdelingen/kundeservice øjeblikkeligt (nødvendige oplysninger: udstyrstype og -nummer, kundenummer, meddelelser, fejlkoder).

Tilbagestil alarmsignal/fejlsignal
Et tryk på tasten Afstil lyd D deaktiverer kun signaltonen (LED-lampen forbliver tændt) for en aktiv
alarm eller fejlmeddelelse på alarm-brandslukningscentralen. Eventuelle yderligere alarmer eller fejlmeddelelser udløser igen alarmen og fejlsignaltonen.
Signaltoner for godkendelse og alarmforsinkelse
kan ikke tilbagestilles.

Deaktivering/aktivering af
elementer
(en adgangskode skal indtastes for at få tilladelse til
dette)
Tryk på tasten for den elementtype, som elementet
tilhører H. Indtast nummeret på det element, der
skal vælges, ved brug af det numeriske tastatur I.
Bekræft ved at trykke retur-tasten D.
Et tryk på tasten Fra K slukker for elementet. Et
tryk på tasten Til J tænder for elementet.

Yderligere elementbetjening
Tryk på tasten for den elementtype, som elementet
tilhører H. Indtast nummeret på det element, der
skal vælges, ved brug af det numeriske tastatur I.
Bekræft ved at trykke retur-tasten D.
Et tryk på tasten Andre Funktioner L viser listen over tilgængelige kommandoer. Brug scroll-tasterne E/F til at bladre gennem alle indtastningerne på listen. Bekræft ved at trykke retur-tasten
D.

ADVARSEL
Udløsning af automatiske brandalarmer under vedligeholdelse
Hvis brandslukningssystemer eller andre kritiske brandalarmer styres automatisk via et brandslukningscentral, skal der træffes elektriske, mekaniske og visuelle foranstaltninger ved udførelsen af service- og vedligeholdelsesarbejde for at sikre, at styresystemerne ikke kan udløses
ved et uheld. Disse foranstaltninger straks fjernes igen, når service- og vedligeholdelsesarbejdet er udført!
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Brandalarm
En brandalarm tilkendegives visuelt og akustisk: Indikatoren BRAND A blinker, alarmsignalet lyder,
og detektorzonen, detektornummeret og antallet af
alarmer, der er modtaget, vises på operationspanelens display.

Tilbagestil (slå lyd fra) eller
deaktivér sirener
Brug kun denne funktion, hvis bygningen er helt
ryddet.
Ved tryk på knappen Afstil / Start Q tilbagestilles aktiverede sirener (lyden slås fra), men de genaktiveres ved udløsning af den næste alarm. LED-lampen lyser, hvis sirenerne blev tilbagestillet.
Et tryk på tasten Til / Fra R slukker hovedsirenen
samt alle andre sirener og alarmområder. LED-lampen ved siden af tasten og LED-lampen O lyser,
hvis alarmsystemerne deaktiveres. Sirenerne aktiveres ikke - selv ikke i tilfælde af en alarm.

Undersøgelses-/
alarmforsinkelsesfunktion
(afhænger af programmeringen - udsættelsesfunktionen skal være aktiveret)
Et tryk på tasten Alarmfors-inkelse C inden
for godkendelsesperioden aktiverer undersøgelses-/
alarmforsinkelsesfunktionen. LED-lampen ved siden af tasten lyser, og godkendelsesperiodens signaltone lyder. Aktiveringen af alarmmodtagerenheden udsættes i den programmerede alarmforsinkelsesperiode.
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FORSIGTIG
Bekræftet brandalarm
Hvis der faktisk opdages en brand i løbet af
alarmforsinkelsesperioden, underrettes brandvæsenet straks. Det manuelle brand tryk kan bruges
til øjeblikkeligt at slå alarm.

Tilbagestilling af alarm
(en adgangskode skal indtastes for at få tilladelse til
dette)
Brug kun denne funktion, hvis det sikkert er konstateret, at der ikke længere er nogen fare, eller hvis
du bliver bedt om det af brandvæsenet. Årsagen til
alarmmeddelelsen skal fjernes.
Hvis det inden for alarmforsinkelsesperioden er bevist, at der ikke er nogen brand, kan alarmen tilbagestilles ved at trykke på tasten Tilbagestil E,
uden at brandvæsenet alarmeres.
Hvis transmissionssystemet er aktiveret (LED-lampen Aktiveret F blinker), kan alrmen ikke længere tilbagestilles.

Transmissionssystem aktiveret
Hvis LED-lampen Aktiveret F blinker, er vagtcentralen allerede blevet underrettet om alarmen.
Tryk ikke på andre taster, og afvent hjælpepersonalets ankomst. Hav de nødvendige nødplaner klar.
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