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1 Inledning
Endast auktoriserad personal och personal med lämplig utbildning
får åtgärda brandlarm eller utföra schemalagda prov och
underhållsarbete.

Denna manual innehåller driftinstruktioner för  konventionell brandlarmcentral.
Alla kontroll- och driftinstruktioner som beskrivs i denna manual kan utföras
med tryckknappar på centralens front.

Brukaren av denna manual förutsätts arbeta med en central som redan har
installerats och programmerats för området som den har att övervaka.

2 Centralens indikeringar och kontroller
Centralens indikeringar visar centralens status och kontrollerna används för
att styra hela systemet. Centralen har upp till åtta LED indikeringar uppdelade
i sektioner, en “BRAND”-indikering, tretton systemstatus LED indikeringar och
åtta funktionsknappar.

2.1 Indikeringar

Placeringen av brandlarmcentralens indikeringar visas nedan:

BRAND - Följande  röda statusindikeringar finns:

 Allmän brand samt 8 LED för sektionsbrand

FEL - Följande  gula statusindikeringar finns:

Fel /Från /Prov och 8 LED för sektioner: Fel /Från /Prov

SYSTEM - Följande 13 LED för status finns:

Drift - nät och/eller batteri ................................................................... Grön

Fel, Från, prov, Larmlagring aktiv, Systemfel, Jordfel, Strömförsörjningsfel,

Larmdon fel/från, Larmöverföring fel/från, Felutgång fel/från, Aux fel
      ............ ................................................................................................... Gul

Brandkåren larmad / larmöverföring aktiv ........................................... Röd

Obs:

Gul LED: Blinkande - Fel; Fast - Från.
Röd LED: Blinkande - Nytt larm; Fast - Kvitterat larm.
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Nyckel 
Nyckel ger åtkomst till kontrollfunktionerna på behörighetsnivå 2. Sätt i
nyckeln och vrid 90° medurs. kontrollfunktionerna på behörighetsnivå 1
och 2 beskrivs nedan.

Andra kontroller:

..... Behörighetsnivå 2 - ändrar blinkande brandindikeringar för “nya” sektioner

till fast för “kvitterade” sektioner, tystar summer och förlänger fördröjningar.

..... Behörighetsnivå 1 -tystar summer, ändrar blinkande brandindikeringar

för “nya” sektioner till fast för “kvitterade” sektioner.

..... Behörighetsnivå 1 - avslutar  larmlagring och aktiverar programmerade

utgångar.

..... Behörighetsnivå 2 -inga aktiva fördr. -växlar mellan larmlagring av/på.

..... Behörighetsnivå 2 - centralen i tyst läge - aktiverar alla larmdon för

UTRYMNING .

..... Behörighetsnivå 2 - återställer centralen, prov och från påverkas inte

utan förblir aktiva. Aktuella brandlarm indikeras på nytt inom 3 sekunder
och/eller eventuella fel inom 100 sekunder.

..... Behörighetsnivå 2 - används med  för att välja mellan från- och

provläge. Se Sektion 6 PROV/FRÅN-funktioner.

..... Behörighetsnivå 2 - används med  för att välja mellan normal-, från-

eller provläge. Se Sektion 6 PROV/FRÅN-funktioner.

..... Behörighetsnivå 2 - tänder alla indikeringar och startar summern.

Här visas behörighetsnivån för
centralens kontroller.

1, 2 21, 2

2

1

2

2

1

1, 2

Summer
Denna aktiveras vid ändring av centralens status, d.v.s. om BRAND eller
FEL upstår. När summern ljuder indikerar den högsta prioritet, t.ex. BRAND
före FEL. Knapptryckning bekräftas med en kort summersignal.

2.2 Kontroller

Positionen för centralens kontroller och nyckelomkopplare visas nedan:
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3 BRAND - Röd LED Indikering - Vad gör du?

Ej larmlagring:

- Blinkande

- Fast

- Aktiveras

Tryck  för att tysta

summer och ändra

 LED till fast.

- Blinkande

- Blinkande:steg 1

- Fast

L1 - Tryck  för att tysta summer

 och ändra  LED till fast;

 LED fortsätter blinka - tryck

 för att avbryta fördröjningar.

L2 - Tryck  för att förlänga

fördröjningar.4 Larmdon - Tysta/Starta

Tysta / starta larmdon:

- Blinkande

- Aktiveras

- Fast

1 Sätt i nyckel  och vrid

90° medurs.

2 Tryck . Larmdonen

 tystnar.

3 Tryck  igen för att

återstarta .

1,2,3

Status:

Atgärd/Resultat:

Status:

Åtgärd/Resultat:

Status:

Åtgärd/Resultat:

Larmlagring aktiv:
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5 FEL - Blinkande gul LED Indikering - Vad gör du?

- Blinkande

- Intermittent

Tryck på  för att tysta

 ;  LED fortsätter

att blinka.

Undersök vad felet
beror på - kontakta
servicepersonal.

6 PROV/FRÅN-funktioner (Behörighetsnivå 2) -
          Fast gul LED indikering

Sätt i nyckel och vrid 90° medurs för behörighetsnivå 2.

6.1 Lampprov

1 Sätt i och vrid  90°

medurs för åtkomst till
behörighetsnivå 2.

2 Tryck och håll ned :

följande LED tänds: ,

 och . Summern

 aktiveras.

3 Släpp  för att släcka

LED , och  och

tysta summern .

4 Vrid nyckeln 

90°moturs: åter ti l l
behörighetsnivå 1.

1

2, 3

Status:

Åtgärd/Resultat:

Varning: Om gul Systemfel LED lyser fast kan byggnaden sakna
brandlarm - kontakta servicepersonal omedelbart!
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6.2 Prov/ Från-alternativ

I nedanstående tabell finns de tillgängliga prov- och frånalternativen.

Tabellen beskriver hur PROV- och FRÅN -statusen ändras för enskilda
sektioner. Gör på samma sätt för att ändra status för andra inställningar.

1 Sätt i och vrid nyckel

 90° medurs för

behörighetsnivå 2.

2 För att stega igenom

alternativ 1-6, tryck 

för att tända  LED.

Blinkande LED
indkerar aktuellt val,
t.ex. sektion 1.

3 Tryck  för att välja

status NORMAL,
PROV eller FRÅN  -
bekräftas genom att

 LED indikering

ändras.

4 Upprepa steg 2 & 3 för
att göra ändringar.

5 Vrid nyckeln 
90°moturs:åter ti l l
behörighetsnivå 1 och
alla ändringar sparas.

 LED lyser fast.

6 För att avbryta status-
ändring, upprepa steg 1

till 5 så att LED 
släcks.

1

2

3

3

4

4
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6.3 Larmlagring på/av
Blinkningen för nedräkning av larmlagring följer summern- opåverkat av
TYSTA SUMMER. De sista 5 sekunderna av larmlagringen dubblas
summerintervallen för att varna för att larmlagringen lider mot sitt slut.

1 Sätt i och vrid nyckel 

90° medurs för åtkomst till
behörighetsnivå 2.

2 Tryck . LARMLAGRING

AKTIV  LED tänds.

3 Vrid nyckeln   90°

medurs: åter ti l l
behörighetsnivå 1 och

valet sparas.  LED lyser
med fast sken.

4 För att avbryta, upprepa

stegen för att släcka  

LED.

7 Skötselinstruktion
Dagligen

Kontrollera att endast  grön Drift LED är tänd.  Avvikelser från normalläget undersöks
och åtgärdas snarast.

Månadsprov

Lampprov se sektion 6.1. Månadsprovet ska noteras i kontrolljournalen.
Avvikelser från normalläget undersöks och åtgärdas snarast.

Kvartalsprov

Varje kvartal ska månadspovet utökas med följande prov:

-Larmprov av detektor. En detektor per sektion i minst 10% av antalet sektioner
provas varje kvartal. På ett år ska alla sektioner provas.

-Funktionsprov av inkopplade larmdon, dörrhållarmagneter och övriga styrningar
inom de sektioner som larmprovas (enligt ovan).

-Funktionsprov av förbindelsen med larmcentralen.

Kvartalsproven ska noteras i kontrolljournalen. Avvikelser från normalläget
undersöks och åtgärdas snarast.

Batterier:

Batteriprov utförs internt av centralen. Vid försämrad batterifunktion eller
laddningsfel kommer centralen avge ett fellarm.

1

2
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