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1 INLEIDING 
Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel tijdens de installatie en ingebruikname van 
brandmeldpanelen uit de FP2000-reeks. 

Denk eraan dat deze handleiding alleen als leidraad is bedoeld, en niet als vervanging 
voor bestaande bouw- en bedradingsvoorschriften mag worden gebruikt. 

Andere beschikbare handleidingen zijn: 

FP1100/1200/2000 Installation and Commissioning Manual  
Series 950 Installation Guide  
2000 Series Sensors Installation Guide  
FP2000 Series Network Configuration Guide  
FP1100/1200/2000 End User Instruction Manual  
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2 OMSCHRIJVING VAN HET PANEEL 

2.1 Beschrijving 

De geavanceerde elektronica in de analoge adresseerbare brandmeldpanelen uit de 
FP1100/1200/2000-reeks vormt een revolutionaire stap in de branddetectietechnologie. 

De FP2000-reeks is ontworpen om aan de Europese normen EN54 deel 2 en 4 te 
voldoen en is getest volgens de vereisten van IEC801 deel 1-4. Het is een van de meest 
veelzijdige en flexibele systemen die momenteel beschikbaar zijn. 

Bij het ontwerp van de FP1100/1200/2000 is niet alleen speciale nadruk gelegd op 
aantrekkelijkheid en ergonomie, maar ook op technische functies. 

2.2 Speciale voorzieningen 

• Controle op vals alarm bij rook- en hittemelders. 

• Snelle scan-algoritmes voor handmatig oproepen van meldersgegevens. 

• Geheugentoewijzing van het systeem kan aan individuele toepassingen worden 
aangepast. 

• Krachtige I/O-programmering, inclusief Boole-functies. 

• Schakelaar onderhouds-/gebruiksmode. 

• Werking met dag/nachtgroepen. 

• Groep aan/uit-werking (voor beveiligingstoepassingen). 

• Selecteerbaar alarmniveau per melder en automatische vervuilingscompensatie. 

• Logboekbuffer voor opslag van maximaal 1999 gebeurtenissen. 

• Uitgebreide foutcontrole. 

• Gelijktijdigheidsmode voor groepen en zones. 

2.3 Gebruikersvriendelijk 

Het systeem is dusdanig ontworpen dat u het makkelijk kunt installeren, gebruiken en 
onderhouden. Voorzien van een volledig geïmplementeerde EN54-weergave en 
frontpaneel dat voldoet CQ ontwerp aan de EN54 normering De display is een van 
achteren belichte LCD-display van 8 regels x 40 tekens. Er is maximaal 2 regels x 40 
tekens tekst beschikbaar voor melders, groepen en zones. Er is 1 regel x 40 tekens tekst 
voor I/O. 
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2.4 Krachtige onderhoudsvoorzieningen 

U hebt de beschikking over een uitgebreide reeks voorzieningen voor het algemene 
gebruik en onderhoud van het systeem. 

• Afzonderlijke ID-codes voor het openen van onderhoudsmenu's. 

• Gelijktijdige één-man's-onderhoudstest voor maximaal 4 groepen. 

• Statistieken per melder: 

− Maximum- en minimumwaarde met datum en tijd 
− Middelwaarde 
− Aantal keren alarm 
− Kwaliteit communicatie 

• Grafisch scherm voor groepen en individuele sensoren 

− Analoge waarde 
− Gemiddelde waarde 
− Testwaarden 
− Maximale en minimale waarden 
− Vervuilingsniveaus 
− Kwaliteit communicatie 

• Zelftest en sensortest 

• Soaktest per melder 

• Rapporteren aan printer of modem 

• Voorziening Scherm afdrukken 

2.5 Netwerkgebruik 

De FP2000 biedt optioneel ongeëvenaarde netwerkmogelijkheden met ARCNET. Hierbij 
wordt RS485 gebruikt voor stevige, betrouwbare en weergaloze werking. U kunt 
apparaten aan het netwerk toevoegen en van het netwerk loskoppelen. Hierdoor kunt u 
een systeem makkelijk uitbreiden. 

• Vanuit het netwerk zijn RS485-knooppunten beschikbaar, waarmee u een verbinding 
met gebouwbeheersystemen tot Cond. kunt brengen.  

• Onderhoud op afstand 

• Interpaneel-I/O 

• Mogelijkheid voor uploaden/downloaden op afstand 

2.6 Algemene functies 

Het systeem is volledig modulair en biedt de volgende mogelijkheden: 

• Front-endprocessor met afzonderlijke hostcomputer voor functies op hogere niveaus 

• 2, 4, 6 of 8 lussen (Klasse A) 

• 4 of 8 lussen (Klasse B) 

• 16/64, 32/128 48/192 of 64/255 groepen voor het aangeven van brand en storingen 

Elke tweedraadslus kan tot 128 adresseerbare apparaten adresseren. U kunt het 
systeem makkelijk configureren met behulp van menu's, de RS232-poorten of een 
optioneel netwerk. Er wordt een standaardconfiguratie geleverd voor onmiddellijke 
programmering. 
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2.7 Standaard I/O-faciliteiten 

• Zware lusdriver, geoptimaliseerd voor 

− EMC/EMI-voorschriften 
− Werking onder extreem slechte omstandigheden met hoge elektrische capaciteit 

en weerstand, ideaal voor de markt voor vernieuwingsapparatuur. 
 

• Huidige lus kan maximaal 15 brandweerpanelen aansturen 

• 4 programmeerbare ingangen en 4 bewaakte ingangen 

• 4 programmeerbare relais, en 4 relais voorgeprogrammeerd in de NEN instelling 

• Bewaakte uitgangen voor alarmbel, brandweer, brandbeveiliging en storingen 

• 3 bewaakte ingangen voor feedback van de brandweer, brandbeveiligingsfouten en 
storings-uitgang storing. 

• Tweevoudige RS232-poorten, programmeerbaar voor tekst, afbeeldingen, externe 
printer of modem. 

• LON-bus voor aansluiting van maximaal 32 LON-apparaten 

2.8 Mechanische gegevens 

Afmetingen H B D 

Kast met 16/64 groepen 609 441 109 

Kast met 64/255 groepen 804 441 109 

 

Gewicht (zonder batterijen) 

Kast met 16/64 groepen 11 kg 

Kast met 64/255 groepen 15 kg 
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3 WERKING VAN HET PANEEL 
In afbeelding 1 hieronder ziet u de voorkant van een typisch brandmeldpaneel uit de 
FP2000-reeks. 

Afbeelding 1: Vooraanzicht brandmeldpaneel 

BRAND

STORING
GEDEELTE UIT

STORING
VOEDING

STORING
SYSTEEM

PROCESSOR
IN BEDRIJF

IN
BEDRIJF

STOP
ZOEMER

HERSTEL

GEDEELTE
UIT

TEST

TEST
3DE    BRON

AAN

VERTR. IN
VERTR. UIT

STORING /
UIT

STOP

CENTRALE

TOTAAL

STOP

AAN

VERTR. IN
VERTR. UIT

STORING /
UIT

SYSTEEM  STATUS SYSTEEM FUNCTIES SIGNALERING DOORMELDING

 

Voor de beschrijving van de werking van een brandmeldpaneel uit de FP2000-reeks, 
hebben wij de voorplaat in twee secties onderverdeeld, te weten: 

• LED-indicatoren en functieknoppen 

• LCD en toetsenbord 
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3.1 Functieknoppen 

De LED-indicatoren en bedieningsknoppen kunnen als volgt verder worden 
onderverdeeld: 

• Groepen LED's 

• Functieknoppen 

• Signaalgevers 

• Brandweer 

• Sleutelschakelaar voor in- of uitschakelen 

• Groepen-LED's 

Afbeelding 2: functieknoppen 

SYSTEEM  STATUS SYSTEEM FUNCTIES SIGNALERING DOORMELDING

BRAND

STORING
GEDEELTE UIT

STORING
VOEDING

STORING
SYSTEEM

PROCESSOR
IN BEDRIJF

IN
BEDRIJF

STOP
ZOEMER

HERSTEL

GEDEELTE
UIT

TEST

TEST
3DE    BRON

AAN

VERTR. IN
VERTR. UIT

STORING /
UIT

STOP

CENTRALE

TOTAAL

STOP

AAN

VERTR. IN
VERTR. UIT

STORING /
UIT

 

3.2 Systeem status 

BRAND 

Twee rode LED's geven aan dat er een brand is gedetecteerd. 

STORING 

Een storing kan een of meer van de volgende oorzaken hebben: 

• Groepenfout 

• Voedingsfout 

• Processorfout 

• Fout signaalgever 

• Fout brandweer 

• Elke testmode 

• Elke uitschakelingsmode 
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UITSCHAKELEN 

Een gele LED geeft aan dat één of meer van de volgende items is uitgeschakeld: 

• Melders in de lus 

• Groep 

• Signaalgevers 

• Brandweer 

VOEDINGSFOUT 

Er brandt een gele LED bij: 

• Netspanningsfout 

• Niet verbonden of niet opladende batterij 

STORING SYSTEEM 

Een gele LED geeft aan dat zich een systeemfout heeft voorgedaan. Een systeemfout 
kan één of meer van de volgende oorzaken hebben: 

• Deurcontact 

• Serviceschakelaar 

• Logicafout 

• Geheugenschakelaar 

• Geen checksums berekend 

• Fout hardwaretest 

• Brandweerpaneel inactief 

• Herhaalbord inactief 

• Paneel inactief 

• Globaal herhaalbord inactief 

• Ingangsfout 

• Uitgangsfout 

• Configuratiefout 

• Checksum-fout 

• Beveiligd geheugen overschreven 

• Tijd/datum fout 

• Toegangsfout 

• Fout in FEP 

• Watchdog-timeout 

PROCESSOR IN BEDIJF 

Een knipperende groene LED geeft normale werking aan. 

VOEDING AAN 

Een groene LED geeft aan dat de netspanning aanwezig is en in bedrijf. 
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3.3 Systeemfuncties 

STOP ZOEMER (sleutelschakelaar ingeschakeld of uitgeschakeld) 

De interne zoemer van het paneel wordt door elke nieuwe conditie geactiveerd. De 
zoemer klinkt doorlopend voor een brandalarmconditie, met korte tussenpozen voor een 
foutmelding en met lange tussenpozen voor een conditiewaarschuwing. 

U schakelt de zoemer uit door op de knop Stop Zoemer te drukken. De gele LED voor 
Stop Zoemer brandt om aan te geven dat de zoemer is uitgeschakeld. 

HERSTEL (sleutelschakelaar ingeschakeld) 

Met deze knop kunt u het brandmeldpaneel herstellen en opnieuw opstarten. 

UITSCHAKELEN (sleutelschakelaar ingeschakeld) 

Met deze knop activeert u het menu Uitschakelen (zie pagina 215). De gele LED geeft 
aan of er iets is uitgeschakeld. 

TEST (sleutelschakelaar ingeschakeld) 

Met deze knop activeert u het menu Test (zie pagina 201). De gele LED onder Groepen 
LED's brandt als het paneel in een testmode wordt gebracht. 

3.4 Signalering 

GELUID 

Is afhankelijk van de werkingsmode die u selecteert met de DIP-schakelaar 5 en 6 op de 
hostvoedingskaart (*Zie bijlage B van de handleiding FP1100/1200/2000 Installatie en 
montage handleiding.) of de bedrijfsmodus die is geselecteerd in het scherm 
Systeemsetup voor de FP1100/1200. 

 Een rode LED geeft aan dat de zoemers zijn geactiveerd. 

VERTRAGING IN/UIT 

De geprogrammeerde vertraging van de alarmgevers (zie Uitgangsvertragingen, pagina  
81) kan in- of uitgeschakeld zijn. Twee LED's geven aan welke stand van toepassing is. 

De fuctionaliteit is afhankelijk van de mode (EN/VdS/NEN/EP) waarin de 
brandmeldcentrale is ingesteld. Zie instelling dipswitches op de HOST voedingsprint van 
de FP2000 ( zie FP1100/1200/2000 Installatie en bedradings handleiding). Voor de 
FP1100/1200 kan deze mode geselecteerd worden in het “Setup” menu (zie pagina 66). 

STORING/UIT (sleutelschakelaar ingeschakeld) 

Met de knop Storing/Uit onder Signaalgevers kunt u de signaalgevers uitschakelen. U 
kunt aan de bijbehorende LED's zien of de signaalgevers zijn uitgeschakeld of dat zich bij 
de signaalgevers een storing heeft voorgedaan.  

Mogelijke storingen: 

• Alarmgeverscircuit open circuit 

• Kortsluiting alarmgeverscircuit 
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De fuctionaliteit is afhankelijk van de mode (EN/VdS/NEN/EP) waarin de 
brandmeldcentrale is ingesteld. Zie instelling dipswitches op de HOST voedingsprint van 
de FP2000 ( zie FP1100/1200/2000 Installatie en bedradings handleiding). Voor de 
FP1100/1200 kan deze mode geselecteerd worden in het “Setup” menu (zie pagina 66). 

Een gele LED geeft aan dat de signaalgevers zijn gedesactiveerd. 

3.5 Doormelding 

SIGNAAL (sleutelschakelaar ingeschakeld) 

De fuctionaliteit is afhankelijk van de mode (EN/VdS/NEN/EP) waarin de 
brandmeldcentrale is ingesteld. Zie instelling dipswitches op de HOST voedingsprint van 
de FP2000 ( zie FP1100/1200/2000 Installatie en bedradings handleiding). Voor de 
FP1100/1200 kan deze mode geselecteerd worden in het “Setup” menu (zie pagina 66). 

Een rode LED geeft aan dat het signaal is geactiveerd. 

VERTRAGING IN/UIT 

De geprogrammeerde vertraging van het doormeldingssignaal aan de brandweer (zie 
Uitgangsvertragingen, pagina 81) kan in- of uitgeschakeld zijn. Twee LED's geven aan 
welke stand van toepassing is. 

De fuctionaliteit is afhankelijk van de mode (EN/VdS/NEN/EP) waarin de 
brandmeldcentrale is ingesteld. Zie instelling dipswitches op de HOST voedingsprint van 
de FP2000 ( zie FP1100/1200/2000 Installatie en bedradings handleiding). Voor de 
FP1100/1200 kan deze mode geselecteerd worden in het “Setup” menu (zie pagina 66). 

STORING/UIT (sleutelschakelaar ingeschakeld) 

Gebruik deze knop om doormelding aan de brandweer stop te zetten. De LED 
"uitgeschakeld" brandt als het signaal is uitgeschakeld. 

Het circuit Doormelding brandweer wordt bewaakt. Wanneer in het circuit een fout wordt 
gedetecteerd, gaat de fout-LED van Doormelding brandweer branden. 

STOP DOORMELDING (sleutelschakelaar ingeschakeld) 

De fuctionaliteit is afhankelijk van de mode (EN/VdS/NEN/EP) waarin de 
brandmeldcentrale is ingesteld. Zie instelling dipswitches op de HOST voedingsprint van 
de FP2000 ( zie FP1100/1200/2000 Installatie en bedradings handleiding). Voor de 
FP1100/1200 kan deze mode geselecteerd worden in het “Setup” menu (zie pagina 66). 

Een gele LED geeft aan dat het doormeldingssignaal is gedesactiveerd. 

SLEUTELSCHAKELAAR VOOR IN/UITSCHAKELEN 

Op het paneel is een sleutelschakelaar aanwezig waarmee u de werking van de 
functieknoppen kunt in- of uitschakelen. De knoppen Stop zoemer en Test werken altijd, 
ongeacht de positie van de sleutelschakelaar. 

The functionality depends on the operation mode selected by bits 5 and 6 of the DIP 
switch on the HOST Power Supply board on the FP2000 (see the FP1100/1200/2000 
Installation and Commissioning manual) or the mode of operation selected in the System 
Setup screen for the FP1100/1200. (Refer page 66.) 
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Verwar niveau 1 voor Uitschakelen en niveau 2 voor Inschakelen niet met 
toegangsniveau 1 en 2. Er is geen verband tussen de sleutelschakelaar voor 
in/uitschakelen en de toegewezen toegangsniveaus. 

3.6 Overige 

PANEEL 

Deze knop wordt bij globale en lokale herhaalborden voor paneelemulatie gebruikt.  
Bij een globaal herhaalbord wordt de emulatiemode geactiveerd door op de knop Paneel 
te drukken. Typ vervolgens het nummer van het paneel dat u wilt emuleren  

en druk op ( ). 

U zet de emulatie stop door opnieuw op de knop Paneel te drukken. Druk vervolgens op 

"0" en Enter ( ). 

Als op een globaal herhaalbord een paneel wordt geëmuleerd, hoeft u de emulatie niet 
eerst stop te zetten voordat u een ander paneel emuleert. De emulatie wordt automatisch 
stopgezet voordat aan de emulatie van een ander paneel wordt begonnen. 

Bij een lokaal herhaalbord start u de paneelemulatie door op de knop Paneel te drukken. 
Als het paneel al wordt geëmuleerd, stopt u deze emulatie door op Paneel te drukken. 

De gele LED geeft aan of er al dan niet een paneel wordt geëmuleerd. 

ALLES 

Wordt door het globale herhaalbord gebruikt om een opdracht te verzenden naar alle 
panelen waarmee het globale herhaalbord in verbinding staat. De gele LED geeft aan dat 
deze toets is ingedrukt. Dit houdt in dat de volgende opdrachtknop die wordt ingedrukt, 
voor alle relevante panelen geldt. 

DERDE VOEDINGSBRON TEST (Niet van toepassing in Nederland) 

Met deze knop test u wanneer het paneel is ingeschakeld de derde voedingsbron. Als u 
op de knop drukt, hoort u de zoemer. 

3.7 Groepen-LED's 

Voor elke groep zijn twee indicatoren aanwezig. Een rode LED geeft een brand aan, 
terwijl een gele LED een fout, uitschakeling of test aangeeft. De LED voor een 
groepenfout knippert in geval van een foutconditie en blijft continu branden bij een 
uitschakeling of test. De groepen zijn genummerd vanaf linksboven, van links naar rechts. 



FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 17 

Afbeelding 3: Brand- en foutindicatie per groep 

 

Afbeelding 4: Brand- en foutindicatie per ingang (64) 

 

Een knipperende rode brand-LED geeft de eerste ingang aan waar brand is 
gedetecteerd. Een rode LED die continu blijft branden geeft aan dat er brand is in de 
ingang.  

 
Alleen de LED voor de eerste ingang waar brand wordt gemeld knippert. Alle LED's die 
een ingang met brand aangeven, kunnen alleen worden uitgeschakeld door het paneel 
opnieuw in te stellen. 
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3.8 LCD en toetsenbord 

Afbeelding 4: LCD en toetsenbord 

 

De werking van de display wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3 

TOETSENBORD 

Het toetsenbord bestaat uit 20 toetsen, waaronder 10 alfanumerieke toetsen. Aan de 
overige 10 zijn, zoals hieronder beschreven, verscheidene functies toegewezen: 

 Alfaselectie wanneer u een van de 10 alfanumerieke toetsen gebruikt. 

  Wordt gebruikt om op elk gewenst tijdstip het laatste alarm weer te geven. 

  Schermafdrukfunctie om elk gewenst scherm via de interne of externe printers  
 af te drukken. 

 Schuiftoets wordt gebruikt om tussen Alarm, Fout en Condities over te  
 schakelen, maar ook voor het volgende: Meer informatie bekijken als de 
 prompt "MEER" op de LCD wordt weergegeven. 

 Naar het vorige menu gaan 

 Invoeren of bevestigen 

 Naar het volgende veld in de display gaan 

 Naar het vorige veld in de display gaan 

 Verhogen 

 Verlagen 
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3.9 Softwarevoorzieningen van de FP1100/1200 

 
Niet alle programmeeropties voor de FP2000 worden ondersteund door de FP1100/1200. 
De volgende lijst geeft een overzicht van de opties voor de FP2000 die niet worden 
ondersteund: 

Item Softwarevoorziening FP1100/1200 Pagina 

1 Modus Dag/Nacht 86 & 87 

2 Modus Tijden groepen Aan/Uit 84 & 85 

3 ID van paneel is beperkt tot 1/0 of x/1 37Error! Bookmark not 
defined. 

4 Netwerk met andere brandpanelen 45 

5 Instelling toegangsniveau: veldtoegang 72 

6 Grafieken van groepen 114 

7 Grafieken van melders 116 

 

Item Softwarevoorziening FP1100 Pagina 

1 Lustest 192 

 

Bovendien zijn er unieke schermen voor de FP1100/1200-panelen. 

Item Softwarevoorziening FP1100/1200 Pagina 

1 Selectie van werking, protocol en taal 66 

2 Selectie van accu in/uit 193 

3 Maskering van accufout en aardfout 193 
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4 WERKING VAN HET LCD-SCHERM 

4.1 Opstartschermen 

Wanneer u het paneel inschakelt, wordt de versie weergegeven van de huidige software 
in de hostchip. Bovendien controleert het systeem de softwareversie in de FEP-chip en 
de compatibiliteit tussen deze twee. Als de softwareversies niet compatibel zijn, verschijnt 
het bericht “Incompatible FEP software!” en werkt het paneel niet meer. (Raadpleeg de 
FP2000 Compatibility Guide voor een lijst met compatibele host- en FEP-software). 

Als een paneel al is geconfigureerd en een module binnen het paneel is verwijderd of 
toegevoegd, verschijnt er een waarschuwingsbericht wanneer het paneel opnieuw wordt 
gestart met de geheugenvergrendeling in de gesloten positie. Zo wordt bijvoorbeeld het 
volgende scherm weergegeven als de sireneprint wordt verwijderd uit een FP2416. Hierin 
wordt aangegeven dat de sireneprint is verwijderd of dat de print geen contact maakt met 
de luskaart waarop deze is aangesloten.  

CONTROLEER HARDWARE CONFIGURATIE (FEP)
BUS0 NIEUW LPB ... ... ... ... ... ... ...

OUD LPB VdS ... ... ... ... ... ...

INCOMPATIBLE FEP HARDWARE CONFIGURATIE
Open geheugenschakelaar A.U.B.  

 
 

!  
 

Het opstarten van het paneel wordt voortgezet wanneer de geheugenvergrendeling in de 
open positie wordt geplaatst of al in deze positie stond. Alle sitegegevens worden gewist. 
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4.2 Alarmregel 

Volgens EN54 deel 2 is vereist dat het aantal alarmen, fouten en condities te allen tijde 
op het LCD-scherm wordt weergegeven. In de FP2000-productreeks gebeurt dit in de 
onderste regel van het LCD-scherm (alarmregel genaamd), zoals hieronder gemarkeerd:  
Daarnaast worden in de rechteronderhoek ook de systeemstatus en de systeemmode 
van de alarmregel weergegeven. 

SYSTEEM STATUS Vri / / :

Scannen... Dag Mode Groepen in
E

Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 
Hierbij worden de volgende initialen gebruikt: 

Systeemstatus  Systeemmode  
Inactief I Dagstand D 
Opstarten P Nachtmode N 
Scannen S Beveiligingsgroepen aan G 
Autoconfig A Beveiligingsgroepen uit U 
Sensortest T   

 

Bijvoorbeeld 
SDG - Scannen, Dagstand, Groepen aan 
SDU - Scannen, Dagstand, Groepen uit 
SNG - Scannen, Nachtmode, Groepen aan 
etc.   

 

Als u een nummer aan het paneel hebt toegewezen, wordt dit als deel van de alarmregel 
weergegeven. 

P - Brandmeldpaneel 
G - Globaal herhaalbord of hoofdpaneel 
L - Lokaal herhaalbord 

 

Bijvoorbeeld 
P: 1 - Brandmeldpaneel 1 
G: 1 - Globaal herhaalbord 1 
L: 1/1 - Lokaal herhaalbord 1 van brandmeldpaneel 1 

 20 07 01 10 51 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 1
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4.3 Regel voor geldige invoer 

In de voorlaatste regel ziet u de geldige toetsenbordinvoer voor het weergegeven menu. 
Verder ziet u hier berichten voor de operator. 

De volgende tabel biedt een overzicht van deze tekens en berichten en hun relatie tot het 
toetsenbord: 

Menu 
weergave 

Toetsen-
bord 

Beschrijving 

< 
 

Naar het vorige veld gaan 

> 
 Naar het volgende veld gaan 

∧ 
 

i)  Beschikbare opties selecteren – voorwaarts 
ii)  Numerieke veldwaarden verhogen 
iii)  Voorwaarts gaan binnen een tekstregel 

∨ 
 

i)   Beschikbare opties selecteren – achterwaarts 
ii)   Numerieke veldwaarden verlagen 
iii)  Achterwaarts gaan binnen een tekstregel 

E 
 

i)  in menusysteem FP2000 starten - vanaf het menu  
 Menu  (menu hoogste niveau) 
ii) Selectie bevestigen 
iii) Veldinvoer bevestigen 

X 
 

i) Terug naar menu van hoger niveau 
ii) Gewijzigde veldwaarden annuleren 

0..9 0..9 i) Selectie van submenu's 
ii) Wijzigen van numerieke veldwaarde 

A..z 0..9 
a..z 
A..Z 

 overig1 

Wijzigen van tekst testregel (tekenreeks) - numerieke tekens 0-9, letters  
in klein kapitaal en andere ASCII-tekens1. 

Numeriek 
 

Geeft de toetsenbordmode aan. U schakelt over tussen numerieke en 
alfabetische tekens door op [A..Z] te drukken. 

Alfa 
 

Geeft de toetsenbordmode aan. U schakelt over tussen numerieke en 
alfabetische tekens door op [A..Z] te drukken. 

Meer 
 

Wisselen tussen verschillende schermen van een bepaald menu. 

Ongeldige toets - De ingedrukte toets heeft geen betekenis binnen de context van het 
weergegeven menu. 

Geheugen-
schakelaar 

- De geheugenschakelaar op de host-PCB moet OPEN staan als u wilt dat 
de wijziging wordt geaccepteerd. 

Geheugen-
schakelaar 
open zetten 

- Zet de geheugenschakelaar op de Host-PCB OPEN. 

Niet in onder-
houdsmode 

- De onderhoudsschakelaar op de host-PCB moet OPEN staan als u wilt 
dat de bewerking wordt uitgevoerd. 

Geen toegang - i)  hebt een hoger toegangsniveau nodig om het geselecteerde menu  
 te openen 
ii)  Terwijl u zich in het menusysteem bevindt (m.a.w.: u hebt toegang  
 gekregen) wordt de toegang via een communicatiepoort uitgeschakeld. 
 Dit wordt meestal veroorzaakt door het uploaden/downloaden van  
 software via een seriële poort (SER1/2). 

 
 

 

Tekens van het 
toetsenbord: 

 0 t/m 9 
 a t/m z 
 A t/m Z 
 .=*,;~#$%^&`{}[]()<>:"/ - Afhankelijk van de taalgroep 
 spatie 
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4.4 Statusregel 

De statusregel is de derde regel vanaf de onderkant van het scherm (zie de gemarkeerde 
regel). De systeemstatus die in de alarmregel wordt samengevat, wordt hier volledig 
weergegeven.  

NB: de systeemstatusregel wordt niet in alle menu's weergegeven: 

SYSTEEM STATUS Vri / / :

Scannen... Dag Mode Groepen in
E

Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

4.5 Systeemstatusmenu 

Bij normale werking geeft het LCD-scherm het systeemstatusmenu als volgt weer: 

SYSTEEM STATUS Vri / / :

Scannen... Dag Mode Groepen in
E

Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 20 07 01 10 51
  
 
 
 
 
 
 

0 0 0 1

 20 07 01 10 51 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 1
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5 PROGRAMMEERMENU'S 

5.1 Toegang tot het hoofdmenu 

U kunt het hoofdmenu bereiken door in het scherm Systeemstatus een toegangscode in 
te voeren. 

Als op het scherm van het brandmeldpaneel momenteel alarmen, fouten of condities 

worden weergegeven, dient u op  te drukken om naar het scherm Systeemstatus te 
gaan. 

SYSTEEM STATUS Vri / / :

Scannen... Dag Mode Groepen in
E

Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Druk op  om de prompt voor de toegangscode te krijgen. 

Geef toegangscode : _

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Typ een code die uit één tot vier cijfers bestaat en druk op . 

Als u één van de zes juiste codes hebt ingevoerd, wordt het hoofdmenu weergegeven. 
Voor verschillende codes kunnen verschillende toegangsniveaus gelden. Dit houdt in 
dat sommige functies mogelijk niet beschikbaar zijn voor gebruikers die een code met 
een lager toegangsniveau gebruiken. 

*Zie Toegangsmenu, pagina 70. 

 20 07 01 10 51
  
 
 
 
 
 
 
 0 0 0 1

 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 1
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5.1.1 Hoofdmenu 

(SYSTEEMSTATUS, , JUISTE CODE, ) 

HOOFDMENU

1 System 2 Melders
3 Ingang/Uitgang 4 Gebeurt
5 Onderhoud 6 Test/Uit

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer getal of gebruik  en druk op  

 Terug naar systeemstatus        *Zie hoofdstuk 3. 

 

1 Systeemmenu's Pagina 27 

2 Meldersmenu's Pagina 89 

3 Ingang, uitgang en logica Pagina 121 

4 Logboek Pagina 176 

5 Onderhoudsmenu's Pagina 181 

6 Test- en uitschakelingsfuncties Pagina 201 (Testmenu) 
  Pagina 215 (menu Uitschakelen) 

Alle gegevens van het brandmeldpaneel kunnen worden bekeken en/of gewijzigd door 
personen die daarvoor de juiste autorisatie hebben. Voor het bekijken van schermen 
hebt u de juiste toegangscode(s) nodig. Ook voor het wijzigen van gegevens heeft de 
gebruiker de juiste toegangscode nodig. Daarnaast moet het geheugen vrijgegeven zijn. 
U vindt de geheugenschakelaar op de host-CPU-kaart. Voor het wijzigen van gegevens 
dient u dus de kast te kunnen openen. 

Het hoofdmenu biedt een logische onderverdeling van de gegevens en functies van het 
brandmeldpaneel. 

• Systeem - Het bekijken/programmeren van het interne systeem van het 
brandmeldpaneel. Hiermee opent u items als de seriële poorten, RAM-geheugen, 
werking, datum/tijd en timing-instellingen. 

• Melders - Het bekijken/programmeren van alle functies van de melders die op de 
lussen van het brandmeldpaneel zijn aangesloten. Hierbij zijn zowel de 
groepsindeling en statistieken van elke melder inbegrepen als de grafische 
schermen. 

• Ingang/Uitgang - De definitie van invoer en uitvoer en de logica die de werking van 
het brandmeldpaneel op basis van invoer/uitvoer definieert. Invoer en uitvoer worden 
ontleend aan het interne systeem, aan I/O-apparaten in de lus en aan het netwerk. 

• Gebeurtenissen - Het bekijken en selectief afdrukken van het logboek. Verder kunt u 
dit menu gebruiken om het logboek te wissen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 0 0 0 1
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• Onderhoud - De functies die bestemd zijn voor het volledige onderhoud van het 
brandmeldpaneel en de melders in de lus. Hierbij is een groot aantal 
rapportagefuncties inbegrepen. 

• Test/Uitschakelen - Groepen en individuele melders kunnen selectief worden getest 
en uitgeschakeld. Onder de testfuncties vindt u één-man's-tests van groepen en 
soaktests van individuele apparaten. De menu's Test en Uitschakelen zijn niet 
rechtstreeks vanuit het hoofdmenu beschikbaar. U opent deze menu's met de 
toetsen Test en Uitschakelen op de voorplaat. Voor deze menu's is geen 
toegangscode nodig. Wel dient de sleutelschakelaar voor in/uitschakelen 
ingeschakeld te zijn. Als u in het hoofdmenu Test/Uitschakelen kiest, wordt u door 
middel van een prompt gevraagd de gewenste sleutelschakelaar in werking te 
stellen. 
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5.1.2 Systeemmenu 

(HOOFDMENU, 1, ) 

SYSTEEM MENU

1 Configuratie 2 Toegang
3 Wis Gegevens 4 Naar Default
5 Wijzig tijden 6 Herstart

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar hoofdmenu Pagina 25 

 

De systeemmenu's worden gebruikt om de interne werking van het brandmeldpaneel te 
configureren en weer te geven. Met andere woorden, voor alle parameters behalve de 
lusmelders en de invoer/uitvoerprogrammering. 

U hebt de beschikking over de volgende menuopties: 

1 Configuratie Pagina 29 
Hardwareconfiguratie 
Geheugentoewijzing 
Paneel-ID 
Communicatie, inclusief configuratie voor seriële poort, printerpoort en netwerkpoort 

2 Toegang Pagina 70 
Toegangscodes gebruikers instellen 
Toegangsniveaus van de menu's instellen 

3 Wis programmering     Pagina 73 
De programmeerbare gegevens van de locatie wissen 

4 Standaard zetten Pagina 76 
De programmeerbare gegevens voor de locatie op de standaardwaarden instellen 

5 Datum/tijd Pagina 79 
Datum en tijd brandmeldpaneel 
Vertraging alarmgevers en doormelding brandweer 
Tijden aan/uit vertraging alarmgevers en doormelding brandweer 
Tijden groepen aan/uit 
Tijden dag/nachtmode 

6 Herstart Pagina 88 
Het brandmeldpaneel voert een koude start uit, net zoals bij het eerst uit- en dan weer 
aanzetten van het paneel. Herstart werkt alleen als de geheugenschakelaar op de host-
CPU-kaart op geblokkeerd staat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 0 0 0 1
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5.1.3 Configuratiemenu 

(SYSTEEMMENU, 1, ) 

CONFIGURATIE MENU

1 Hardware 2 Instelling
3 ID 4 Communicatie
5 Syst. Setup 6 Systeem Info

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar systeemmenu Pagina 27 

 
1 Hardware Pagina 29 
Bekijken van de interne configuratie van het brandmeldpaneel, de softwareversie, 
poorten en PCB's. 

2 Toewijzing Pagina 35 
Geheugentoewijzing voor veldapparaten, I/O en logica, tekst en gebeurtenissenbuffer 

3 Paneel-ID Pagina 37 
Het ID-nummer van het brandmeldpaneel instellen 

4 Communicatie Pagina 41 
Configuratie van de poorten 
Netwerk 
Modem 
CL-apparaten 

5 Systeemsetup  
Configuratie van extern aangesloten interfaces: Doormelding (Hauptmelder), FSK 
verwarming en FBF (Bedienfeld).  Pagina 65 
Instelling van taal, protocol en werking. (Alleen voor de FP1100, FP1100/1200 en 
FR2000)  Pagina 66 

6 Systeeminformatie Pagina 69 
Instelling 
Centrales 
L-Nevenpanelen 
G-Nevenpanelen 
Systeem 
Stack 
Speciale Chars. 
Text Debugging 
FEP 
SER 
Modem 
ARC1 
ARC2 
LON 
LON Characters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 1
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5.1.4 Hardwareconfiguratie 1 

(CONFIGURATIE, 1, ) 

HARDWARE
Poort : Groepe : Lussen : A
Onbesch. RAM : k RAM Besch. : k

Relais Bew. Rel. Ingang
Acht. PCB :
Voorz. PCB :
meer X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Druk op  [Meer ] als u Hardwareconfiguratie 2 wilt weergeven Pagina 33 

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

 

In deze display en in de display Hardwareconfiguratie 2 wordt de hardwareconfiguratie 
van het brandmeldpaneel weergegeven. De specifieke configuratie wordt bepaald door 
het modelnummer van de FP2000 en eventueel geïnstalleerde optionele kaarten. 

U kunt hier het volgende zien: 

Versie - 
Het versienummer en de compilatiedatum van de geïnstalleerde HOST en FEP-software. 

Poort - 
Het aantal geïnstalleerde poorten. 

Standaardpoorten: 

FEP-poort (niet toegankelijk voor de gebruiker) 
CL (voor brandweerpanelen) 
Ser1 RS232 Seriële poort 1 
Ser2 RS232 Seriële poort 2 
ARC 1 ARCNET poort 1 
LON-poort 
 
Groepen - 
Het aantal aangebrachte groepen dat kan worden weergegeven. 

Lussen - 
Het aantal aangebrachte lussen en of de luskaarten in klasse A-configuratie of klasse B-
configuratie zijn aangesloten. Elke luskaart bevat twee klasse A-lussen of vier klasse B-
lussen. 

Vrij RAM - 
De hoeveelheid geïnstalleerd RAM die niet onder de geheugenschakelaar valt. 

Geblokkeerd RAM - 
De hoeveelheid geïnstalleerd RAM die niet onder de geheugenschakelaar valt. 
Geblokkeerd RAM wordt voor installatiegegevens gebruikt. 

*Zie Geheugentoewijzing op pagina 35 voor meer informatie over geheugengrootte. 

 
 6 255 2 
 256 128 
 
 22 4     8 
 0 0     0 
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Ingangen en uitgangen van bodem- en voorplaat - 
De FP1100/1200/2000 bevat standaard relais en ingangspoorten. Het onderpaneel 
bestaat uit de kaarten die in de FEP-sectie in de onderlaag van het brandmeldpaneel zijn 
aangesloten. De voorplaat bestaat uit kaarten die in de HOST-sectie in de deur van het 
brandmeldpaneel zijn aangesloten. De HOST-sectie bevat twee lagen met insteekpunten 
voor kaarten. 

De standaard aangebrachte I/O bestaat uit: 

• Vier ingangen IN1-IN4 op de FEP-kaart - 
Deze ingangen kunnen door de gebruiker worden geprogrammeerd. 

• Signaalgever: 

- Vier bewaakte relais (OUT1 - OUT4) 
- Vier onbewaakte relais (OUT5 - OUT8) 

De bewaakte relais hebben elk een specifieke functie: 

OUT1 - Signaalgever 
OUT2 - Doormelding brandweer 
OUT3 - Brandbeveiliging 
OUT4 - Storingsuitgang 

- Vier bewaakte ingangen (IN5 - IN8) 

Bij instelling NEN-mode zijn IN5 - IN8 vrij programmeerbaar. 
In de EN54-mode is de functie als volg: 

IN5 - Terugmelding Doormelding Brandweer 
IN6 - Terugmelding Storing 
IN7 - Terugmelding Blussing 
IN8 - Vrij programmeerbaar 

 

U kunt alle onbewaakte relais door middel van de I/O-programmeringsmenu's 
programmeren. 

U kunt in dit scherm eventuele optionele I/O's zien waarmee de FP1100/1200/2000 is 
uitgerust. 

*Zie I/O-menu's, Pagina 121 voor het programmeren van ingangen en uitgangen. 
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5.1.5 Versie 

(CONFIGURATIE 1, ) 

 
VERSIE

Product : FP2000
Host :
FEP :

meer <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

Druk op [Meer ] als u Site Version wilt weergeven Pagina 32 

 
Met dit menu wordt het versienummer en de compilatiedatum van de geïnstalleerde 
HOST- en FEP-software weergegeven, en de controletotalen hiervan in de hexadecimale 
notatie. 

 

 
 
  
 7.xx xxxx-xx xx.xx.xx xxxxH 
 7.xx xxxx-xx xx.xx.xx xxxxH 

 
 

0 0 0 1
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5.1.6 Site Version  

(CONFIGURATIE 1, , ) 

PANEEL VERSIE

Aant.  Datum    Tijd    Chksm
Paneel :
Blok :

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

Druk op [Meer ] als u Hardwareconfiguratie 2 wilt weergeven Pagina 33 

 
In dit menu worden de diagnostische gegevens van het FP1100/1200/2000-systeem 
weergegeven.  

Site - 
De site verwijst naar het paneel zelf. ‘Vers.’ (versies) is het aantal keren dat de gegevens 
zijn gewijzigd nadat de gebeurtenissenbuffer de laatste keer is leeg gemaakt. De datum 
en de tijd geven aan wanneer de gegevens op het brandpaneel de laatste keer zijn 
gewijzigd. De kolom Check bevat het controletotaal dat is berekend nadat het paneel de 
laatste keer is gewijzigd. 

Blok – 
Elke functie van het brandpaneel heeft gegevens die in verschillende blokken in het 
geheugen zijn opgeslagen. Er zijn 23 van deze blokken en deze worden net zo 
behandeld als de sitegegevens, alleen wordt elk afzonderlijk blok onafhankelijk 
bijgehouden. 

 
 
  
  00044 20.07.01 11:46:18 47680 
 0 00001 03.04.01 15:43:11 64808 

 
 

0 0 0 1
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5.1.7 Hardwareconfiguratie 2 

(CONFIGURATIE 1, ) 

HARDWARE CONFIGURATIE

Host : DEN ZON ZON ZON ZON LED
: PSH ARC VD2 … … … …

FEP : LPA LPA LPA REL VdS FSK
ANDERE : FEP HST KBD LCD PSF … …
meer <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Druk op  [Meer ] als u Hardwareconfiguratie 1 wilt weergeven Pagina 29 

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

  De cursor gebruiken om de printkaartcode te selecteren 

 Meer details over de geselecteerde printkaart bekijken  

 
Dit menu wordt gebruikt om de details te bekijken van de printkaarten (pc-kaarten) die in 
het FP1100/1200/2000-systeem zijn gebruikt. Het pc-kaartoverzicht wordt in drie secties 
getoond: 

1 Adresseerbare kaarten in de host-CPU-sectie (voorplaat). 
2 Adresseerbare kaarten in de FEP-sectie (bodemplaat). 
3 Extra niet-adresseerbare kaarten in zowel host- als FEP-systeem. 

Hieronder vindt u de beschrijving en een typisch adres van de kaart in een centrale met 
twee lussen en zestien groepen. 

Printkaart Beschrijving Adres 

DEN Algemene display (EN-type) 0 

ZON Groepenkaart met 16 kanalen 1 

PSH Voeding host 8 

VD2 FP1200 voedingseenheid 8 

LPA Klasse A-driver met 2 lussen 16 

VDS Algemene ingang/uitgang 17 

FSK VDS2000 met FSK-functionaliteit 17 

FEP Front-endprocessor 24 

HST Host-CPU 25 

KBD Toetsenbord 26 

LCD Liquid Crystal Display 27 

PSF FEP-voeding 28 

LON LON2000 29 
 

 
 

 
 
 
 

 
0 0 0 1
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5.1.8 Hardware-informatie 

(CONFIGURATIE 2, of  , ) 

PRINT INFORMATIE

Adres : Bew1 : passief Ing5 : kort
ID : Bew2 : actief Ing6 : open
Type : VdS Bew3 : open Ing7 : actief

Bew4 : kort Ing8 : passief
X

Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

  Terug naar hardwareconfiguratie Pagina 29 

 
Hierbij inbegrepen zijn: 

• Beschrijving kaart 

• Feitelijk kaartadres 
Het kaartadres wordt bij bepaalde I/O-programmering gebruikt 

Opmerking: de kaartadressen worden automatisch gewijzigd als er printkaarten worden 
toegevoegd of verwijderd.  

Als in een systeem meer dan één lusdriver of groepenkaart aanwezig is, krijgt elk van 
deze kaarten een uniek adres. 

Sommige PCB’s in het systeem hebben aanvullende technische gegevens voor een 
ondersteuningstechnicus: 

• PSH/CH2: Deze selectie levert de bewakingsdetails over de stroomtoevoer naar het 
paneel voor respectievelijk het FP2000- en het FP1200-paneel. De 
volgende beschrijvingen zijn van toepassing: 

FP2000 PSH2000 FP1200 CH2 

Ing1  Lage accuspanning Ing1  Aardfout naar aarde (0V) 

Ing2  Laderfout Ing2  Aardfout naar +24V 

Ing3  Aardfout Ing3  Netspanningsfout 

Ing4  Accutest Ing4  Laderfout 

Ing5  Netspanning verbroken Ing5  Lage accuspanning 

Ing6  Accu's losgekoppeld Ing6  Accutest 

Ing7  Niet gebruikt Ing7  Fout met hulpspanning 

Ing8  Niet gebruikt Ing8  Fout met andere bron 
 

• VDS: Deze selectie biedt de bewakingsdetails van de bewaakte uitgangen, Sup1 
t/m Sup4, en de bewaakte ingangen, Ing5 t/m Ing8 die normaal gesproken 
aanwezig zijn op de SD2000 PCB. 

• FEP: Deze selectie biedt de ingangdetails van de ingangen die beschikbaar zijn 
op de FEP2000 PCB, Ing1 t/m Ing4. 

 
 

18 
7 

 
 

 
0 0 0 1
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5.1.9 Geheugentoewijzing 1 

(CONFIGURATIE, 2, ) 

GEHEUGEN INSTELLING Onbeschermd :
Beschermd :

Logic : Ingang Tekst :
Ingang : Uitgang Tekst :
Uitgang : Groepen tekst :
Gebeurt : Zone tekst :
meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Druk op  [Meer   als u Geheugentoewijzing 2 wilt zien Pagina 36 

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

   of kies 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Wijziging bevestigen 

 

 
Als u de geheugentoewijzing verandert, wist u alle bestaande geprogrammeerde 
gegevens uit het geheugen!  
De gebruiker dient alle installatiegegevens opnieuw te programmeren als er items in de 
geheugentoewijzing zijn gewijzigd. 

 

Het RAM-geheugen van het brandmeldpaneel is onderverdeeld voor verschillende 
gegevenstypen. Een deel van deze gegevens bevindt zich in geblokkeerd geheugen. 
Andere gegevens zijn in het vrije geheugen te vinden. 

De standaardgeheugentoewijzing voor de FP2000 wordt weergegeven. U kunt meer 

informatie weergeven door [Meer ] te gebruiken (pagina 36). De 
standaardgeheugentoewijzing zou voor de meeste toepassingen correct moeten zijn. 
Breng hierin alleen veranderingen aan als de gebruiker specifieke vereisten heeft die de 
gegeven parameters te boven gaan. 

De hoeveelheden voor Niet beschermd / beschermd geheugen worden dynamisch op het 
scherm weergegeven naarmate toewijzingen worden verhoogd of verlaagd. 

 

!  
 

Bij het afsluiten van dit menu wordt de gebruiker gevraagd of deze de toewijzing wil 
opslaan of niet. Deze prompt wordt ook gegeven als er geen parameters zijn gewijzigd. 
Als de toewijzing wordt opgeslagen, wordt alle RAM gewist en moet het brandmeldpaneel 
opnieuw worden geprogrammeerd. 

Druk op   als u niet wilt opslaan 

Druk op  voor JA en klik dan op  om de toewijzing op te slaan (geheugen eerst 
vrijgeven!) 

  90106 
   71988 
 600 40 
 150 40 
 150 40 
 999 40 
 
 0 0 0 1



36 FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 

5.1.10 Geheugentoewijzing 2 

(CONFIGURATIE, 2, , ) 

GEHEUGEN INSTELLING
Lus Melders Tekst Lus Melders Tekst

meer X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Druk op  [Meer ] als u Geheugentoewijzing 1 wilt zien Pagina 35 

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

 

Met dit scherm kunt u de hoeveelheid RAM-geheugen (aantal tekens) bekijken die aan 
de melders zijn toegewezen. De gebruiker kan voor elk melder 80 tekens tekst 
aanbrengen. Het is niet mogelijk de toegewezen hoeveelheid geheugen te wijzigen. Er is 
per lus ruimte voor 126 of 128 apparaten, ongeacht het aantal daadwerkelijk 
geïnstalleerde apparaten. De gebruikte hoeveelheid geheugen is alleen afhankelijk van 
het aantal lussen waarmee het brandmeldpaneel is uitgerust. 

 

!  
 

Bij het afsluiten van dit menu wordt de gebruiker gevraagd of deze de toewijzing wil 
opslaan of niet. Deze prompt wordt ook gegeven als er geen parameters zijn gewijzigd. 
Als de toewijzing wordt opgeslagen, wordt alle RAM gewist en moet het brandmeldpaneel 
opnieuw worden geprogrammeerd. 

Druk op  als u niet wilt opslaan 

Druk op  voor JA en klik dan op  om de toewijzing op te slaan (geheugen eerst 
vrijgeven!) 

   
    
1 128 80 5 0 0 
2 128 80 6 0 0 
3 0 0 7 0 0 
4 0 0 8 0 0 
 

0 0 0 1
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5.1.11 Paneel-ID  

( CONFIGURATIE, 3, ) 

IDENTIFICATIE
Wijzigen van ID wist de Logboek!
Node : / Max. Config. : /
Paneel :

Alpha,  A..z,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Configuratie Pagina 28 

  Item dat moet worden gewijzigd selecteren 

  of 0..9 gegevens in item wijzigen (Geheugen ontgrendelen!) 

 Wijziging bevestigen 

 
 
Voor tekstvelden van Paneel-ID (2 regels van 40 tekens): 

Gebruik   om de tekstregel te selecteren die moet worden gewijzigd  

Druk op  (geheugen ontgrendelen!) 

Druk op  om heen en weer te schakelen tussen cijfers en letters  
Druk zonodig op de toets alfa/numeriek  

Druk op   om de cursor binnen de regel te verplaatsen  

Druk op  wanneer u klaar bent 

Standaardinstellingen: 
ID: 1/0 
Paneel: 1 
Max. Config.: 15/15 

Elke FP1200/2000 brandmelder kan net als de globale nevenpanelen, globale 
zonenevenpanelen en lokale nevenpanelen binnen een netwerksysteem worden herkend 
aan een unieke paneel-ID. De paneel-ID wordt gebruikt voor het uploaden/downloaden 
van gegevens via de seriële poort en voor informatie-overdracht via het netwerk. In 
aanvulling op de paneel-ID kunt u voor elk brandmeldpaneel en nevenpaneel ook nog 
twee regels beschrijvende tekst toevoegen. Deze beschrijvende tekst wordt weergegeven 
op het scherm Systeemstatus en wordt gebruikt bij het vastleggen van alle (algemene) 
systeemfoutmeldingen op  het paneel. 

De paneel-ID bestaat uit twee cijfers: paneelnummer/nevenpaneelnummer (p/n). 

In het geval van brandmelders is het nevenpaneelnummer altijd 0 (nul) 
bijv.:  0/0 - brandmelder 0 
 12/0 - brandmelder 12 

In het veld "Paneel" wordt het paneelnummer bevestigd. De paneel-ID wordt ook 
weergegeven op regel 8 van de display: P:p.  

   
    
  1 0   15 15 
  1    
      
      
 

0 0 0 1
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In het geval van globale nevenpanelen verschijnt de tekst "Gx-nevenpaneel" in plaats van 
"Paneel" en verschijnt op regel 8 de aanduiding G:h. Bij lokale nevenpanelen verschijnt 
op de display de tekst "L-nevenpaneel" en op regel 8 L:p/n. 
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5.1.12 Globaal nevenpaneel- ID  

(CONFIGURATIE, 3, ) 

IDENTIFICATIE
Wijzigen van ID wist de Logboek!
Node : / Max. Config. : /
G-Nevenpan. : UN-N : / UN-M : /

^v,  <>,  X
Brand : Fouten : Cond. : G :  

 Terug naar menu Configuratie Pagina 28 

  Item dat moet worden gewijzigd selecteren 

  of 0..9 gegevens in item wijzigen (Geheugen ontgrendelen!) 

 Wijziging bevestigen 
 

Bij globale nevenpanelen en globale zonenevenpanelen (alleen netwerksystemen) is het 
paneelnummer nul. Het nevenpaneelnummer is bepalend voor het adres van het globale 
nevenpaneel. Bijv.: 0/1 - globaal nevenpaneel nummer 1 
  0/3 - globaal nevenpaneel nummer 3 

Het veld Max. config. : paneel/nevenpaneel geeft het maximum aantal panelen en 
nevenpanelen, lokaal en globaal, dat kan worden 
geconfigureerd. De opties zijn:   7/31 
    15/15 
    31/7 

Tijdens de overdracht van gegevens tussen een computer en een brandmelderpaneel, 
moet de ID van het paneel in het gegevensbestand overeenkomen met de ID van het 
brandmelderpaneel. 

Als het apparaat is ingesteld als een globaal nevenpaneel, zijn aanvullende Universal 
Node-instellingen mogelijk: 

un-n voor een Universal Node op de poort Setup/NET1/NET2 Port 
un-m voor een Universal Node op de modempoort 

• Als de instelling 0/0 wordt gebruikt, wordt voor de ID van de Universal Node 
automatisch de ID gebruikt van de aangesloten PC of het aangesloten paneel 

Als de instelling 0/x wordt gebruikt (waarbij x een geldig nevenpaneelnummer is) werkt de 
Universal Node alleen als de aangesloten PC of het aangesloten paneel dezelfde ID 
heeft. 

   
    
  0 1   15 15 
  1 0 0 0 0 
      
      
 

0 0 0 1
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5.1.1 Lokale nevenpaneel-ID 

(CONFIGURATIE, 3, ) 

IDENTIFICATIE
Wijzigen van ID wist de Logboek!
Node : / Max. Config. : /
L-Nevenp. :

^v,  <>,  X
Brand : Fouten : Cond. : L : / S D G  

 Terug naar configuratiemenu      Pagina 28 

  Item dat moet worden gewijzigd selecteren 

  of 0..9 gegevens in item wijzigen (Geheugen ontgrendelen!) 

 Wijziging bevestigen 
 

Bij lokale nevenpanelen die zijn aangesloten op een gegeven brandmeldpaneel binnen 
het netwerk, wordt het nevenpaneel geïdentificeerd door het paneelnummer en het 
nevenpaneelnummer 
Bijv.: 1/3 - nevenpaneel 3 van brandmeldpaneel 1 
 3/1 - nevenpaneel 1 van brandmeldpaneel 3 

 

 

   
    
  1 1   15 15 
  1     
      
      
 

0 0 0 1 1
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5.1.2 Communicatiemenu 

(CONFIGURATIE 4, ) 

COMMUNICATIE MENU

1 Poort configur. 2 Netwerk
3 Modem 4 CL Apparaten
5 LON Apparaat

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

 

 

1 Poortconfiguratie Pagina 42 
De communicatiepoorten op de vereiste functies instellen. 

2 Netwerk Pagina 45 
Panelen 
Lokale herhaalborden 
Globale herhaalborden 

3 Modem Pagina 49 
Alarmrapportage 
Onderhoud 
Configuratie 

4 CL-apparaten Pagina 56 
Het paneelnummer en de werkingsmode instellen. 

5 LON Devices  Pagina 58 
Installatie van LON-apparaten. 

   
    
      
      
      
      
 

0 0 0 1
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5.1.3 Poortconfiguratie 

(COMMUNICATIE, 1, ) 

POORT CONFIGURATIE

Poort : INT Baudrate :
Instelling : FEP Protocol : 8, 1, n

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar communicatiemenu Pagina 41 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  Wijzig gegevens in het item (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Wijziging bevestigen 

 

Dit menu wordt gebruikt om de functie en, indien van toepassing, de gegevenssnelheid 
(communicatiesnelheid) van de fysieke communicatiepoorten in te stellen. 

1. Selecteer de vereiste poort (u kunt alleen geïnstalleerde poorten selecteren): 

 
INT  Niet beschikbaar voor de gebruiker. 

 CL  De CL-poort die alleen voor lokale brandweerpanelen 
wordt gebruikt. 
De communicatiesnelheid moet 600 zijn. 

 SER1 
SER2  De standaard seriële poorten die op FP2000-

brandmeldpanelen aanwezig zijn. 

 
ARC1  ARCNET-netwerkkaart 1 (optioneel). 

 LON  LON-netwerkkaart (optioneel). Deze poort is alleen 
zichtbaar voor de gebruiker als er een LON-kaart is 
geïnstalleerd in het paneel. 

 COM  Netwerkrapportenprinter. 
 

2. Selecteer de functie die u met het toewijzingsveld aan de poort wilt toewijzen: 

 
Geen  De geselecteerde poort heeft geen functie. Dit is de 

standaardinstelling, behalve voor de CRL- en FEP-
poorten. Voor deze laatste items gelden wel vooraf 
gedefinieerde functies. 

 NET1  De FP2000 kan twee netwerken tegelijkertijd 
ondersteunen. 

 NET2  Alle communicatie die aan NET1 is toegewezen (zie 
Menu Netwerk, pagina 4-18) wordt naar de poorten 
gezonden die aan de NET1-functie zijn toegewezen. Op 
soortgelijke wijze wordt alle communicatie die aan NET 
2 is toegewezen via de NET2-poort verzonden. Over het 
algemeen wordt de ARC1-poort op NET1 ingesteld. Als 
er een grafisch systeem op de seriële poort 

   
    
 9600 
      
      
      
 

0 0 0 1
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(bijvoorbeeld SER1) is aangesloten, krijgt de SER1-
poort de functie NET1 toegewezen. ARC1, SER1 en 
SER2 zijn de enige poorten met ondersteuning voor 
NET1 en NET2. 

 Lb.pri  Hiermee stelt u de geselecteerde poort in als 
logboekprinter. Alle gebeurtenissen op het 
brandmeldpaneel worden zodra ze zich voordoen naar 
deze poort gestuurd. Ook gegevens die de gebruiker 
handmatig naar de Lb.pri stuurt worden afgedrukt. Het 
brandmeldpaneel geeft een storingsmelding als het 
melder dat op de logboekprinterpoort is aangesloten 
niet verbonden of niet gereed is (bijvoorbeeld omdat het 
papier op is). 

 Rp.pri  Hiermee stelt u de geselecteerde poort in als 
rapportenprinter. De rapportenprinterpoort wordt 
gebruikt om handmatig rapporten te verzenden naar 
bijvoorbeeld een printer of laptopcomputer. De poort 
wordt voornamelijk gebruikt voor het geselecteerd 
afdrukken van de gebeurtenissenbuffer, testrapporten 
en dergelijke. Als een rapportenprinter off line is of niet 
is aangesloten, wordt er geen storing gemeld. U kunt 
rapportenprinters dus op elk gewenst tijdstip 
verwijderen. Als het melder dat op de poort is 
aangesloten, niet on line is, worden rapporten in een 
buffer opgeslagen. U kunt zelf het type printer 
(bijvoorbeeld intern) opgeven. 

 VDU  Deze functie werkt op dezelfde manier als de functie 
Tp.pri hierboven, behalve dat het rapport steeds na 20 
regels wordt stopgezet. Dit is gelijk aan één VDU-
scherm. U kunt de volgende 20 regels zichtbaar maken 
door op het VDU-apparaat op een teken te drukken. 
Deze functie is vooral nuttig als u rapporten op het 
beeldscherm van een laptopcomputer wilt bekijken. 
VDU wordt alleen door de seriële poorten ondersteund. 

 EMU  De poort is op emulatiemode ingesteld. EMU wordt 
alleen door de seriële poorten ondersteund. Met deze 
functie kunt u het brandmeldpaneel op afstand via een 
computer aansturen. In deze mode zijn het gehele 
voorplaattoetsenbord en de gehele display van het 
brandmeldpaneel toegankelijk via de seriële poort. U 
hebt speciale software nodig op de computer 
(PCM2000) als u in de emulatiemode wilt werken. 

 CL-apparaat  Dit is de standaardfunctie voor de CL-poort. De functie 
wordt gebruikt voor communicatie met de 
brandweerpanelen die op de CL-poort zijn aangesloten. 
Deze functie mag niet aan een andere poort worden 
toegewezen. 

 Configuratie  Hiermee kunt u installatiegegevens op afstand uploaden 
of downloaden via de seriële poort. Deze functie wordt 
gebruikt om de installatiegegevens in het 
brandmeldpaneel te programmeren. Voor het gebruik 
hiervan hebt u upload/downloadsoftware nodig op de 
computer. Configuratie wordt alleen door de seriële 
poorten ondersteund. 

 FEP  De functie FEP wordt alleen voor de INT-poort gebruikt. 

 
Modem  Met deze functie wordt één van de seriële poorten als 

interface aan een modem toegewezen. 

 CMSI  Hiermee is communicatie met een Frans CMSI-paneel 
mogelijk. Hoewel beide seriële poorten kunnen worden 
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ingesteld voor communicatie met een CMSI-paneel, kan 
een PE2485 CMSI-interfacekaart alleen worden 
aangesloten op SER2. Voor SER1 is een externe 
interface nodig. Wanneer de CMSI-functie is 
geselecteerd, kunnen de SDI-adressen worden 
geconfigureerd. Op een CMSI-paneel kunnen maximaal 
15 brandpanelen worden aangesloten. Per brandpaneel 
kunnen twee verschillende SDI-adressen worden 
geconfigureerd, zodat één paneel kan worden gezien 
door het CMSI-paneel op twee verschillende SDI’s. Als 
beide SDI’s zijn ingesteld voor een paneel met 255 
ingangen, wordt SDI-A toegewezen aan de ingangen 1-
127 en SDI-B aan de ingangen 128-254. Alleen de 
eerste 45 ingangen die brand melden per SDI worden 
weergegeven door de CMSI. De baudrate voor de CMSI 
is vastgesteld op 4800 baud.  

 
3. Selecteer de communicatiesnelheid voor de seriële poorten (standaard 9600) 

 

 

 
 

300 

 
 

   
 
 

 
600 

 
    

 
 

 
1200 

 
 

 
 

 
2400 

 
 

 
 

 
4800 

 
    

 
 

 
9600 

 
Standaardwaarde    

 
 

 
19200 

 
  

 

 
 

38400 

 
 
 

 

Selecteer de werkingsmode voor de ARCNET-poorten: 

 

 

 
 
Bus 

 
 

 
 Enige optie voor CE-FP-344-

x 
 

 

 
 
Dual Bus 

 
 

 
 

 
 

 
Ring Half Duplex 

 
 

 
 

 
 

 
Ring Half Duplex (Master) 

 
 

 
 

 
 

 
Ring Full Duplex 

 
 

 
 

 

4. Het protocol voor de seriële poorten ligt vast: Acht databits, één stopbit en geen 
pariteit. Voor de CMSI-poort is dit zeven databits, één stopbit en gelijke pariteit. 

Voorbeeld: 
Als u de ingebouwde printer als logboekprinter wilt activeren, moet Ser2 aan Lb.pri. zijn 
toegewezen. 
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5.1.4 Netwerkmenu 

(COMMUNICATIE, 2, , ) 

NETWERK MENU

1 Centrales 2 L-Nevenpanelen
3 G-Nevenpanelen

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar communicatiemenu Pagina 41 

 

1 Panelen Pagina 46 
Definieer andere brandmeldpanelen in het netwerk die met dit brandmeldpaneel gaan 
communiceren. 

2 L-herhaalborden Pagina 47 
Definieer lokale herhaalborden in het netwerk die met dit brandmeldpaneel gaan 
communiceren. 

3 G-herhaalborden Pagina 48 
Definieer globale herhaalborden die in het netwerk met dit brandmeldpaneel gaan 
communiceren. 

   
    
      
      
      
      
 

0 0 0 1
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5.1.5 Panelen 

(NETWERK, 1, ) 

CENTRALES

Centrale Nr. :
Status : uit
Start :
Einde :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : G : S D G  

 Terug naar netwerkmenu Pagina 45 

 of 0..9 om paneelnummer te selecteren 

 Naar statusveld gaan 

 Overschakelen tussen uit/NET1 controle/NET2 controle/ NET1 geen controle/NET2 
geen controle  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

 Invoer bevestigen 

 

U dient de brandmeldpanelen toe te wijzen die via het netwerk met dit FP2000-
brandmeldpaneel gaan communiceren. 

Brandmeldpanelen die aan het netwerk worden toegewezen, worden gecontroleerd op 
communicatie via het systeem. Als een paneel aan "NET1/2 CHECK" wordt toegewezen, 
ziet u een foutmelding als er een storing optreedt. Als een paneel aan "NET1/2 NO 
CHECK" wordt toegewezen, verschijnt de storing alleen als een in de 
gebeurtenissenbuffer vastgelegde handeling. 

 
Elk brandmeldpaneel op het systeem dient van de juiste ID-set te zijn voorzien (zie 
pagina 37). 

 

Welk brandmeldpaneel wordt geprogrammeerd, dient bij het uitschakelen te worden 
ingesteld. Met andere woorden: een brandmeldpaneel voert geen controle op zichzelf uit: 
wijs alleen andere brandmeldpanelen toe. 

Als de functionaliteit is ingesteld op globale zonerepeater, wordt aan elk paneel een 
begin- en een eindingang toegewezen. De ingangsbereiken kunnen elkaar niet 
overlappen. 

 

   
    
 1   
      
  0  
  0 
   
 0 0 0 1
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5.1.6 Lokale herhaalborden 

(NETWERK, 2, ) 

LOKALE NEVENPANELEN

L-Nevenp. nr. :
Status : NETWERK1 check

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar netwerkmenu Pagina 45 

  of 0..9 om herhaalbordnummer te selecteren 

Naar statusveld gaan 

 Overschakelen tussen uit/NET1 controle/NET2 controle/ NET1 geen controle/NET2 
geen controle  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

 Invoer bevestigen 

 
U dient de lokale herhaalborden toe te wijzen die via het netwerk met dit FP2000-paneel 
gaan communiceren. 

Lokale herhaalborden die aan het netwerk worden toegewezen, worden gecontroleerd op 
communicatie via het systeem. Als een lokaal herhaalbord aan "NET1/2 CHECK" wordt 
toegewezen, ziet u een foutmelding als er een storing optreedt. Als een paneel aan 
"NET1/2 NO CHECK" wordt toegewezen, verschijnt de storing alleen als een in de 
gebeurtenissenbuffer vastgelegde handeling. 

   
    
 1   
      
    
   
   
 0 0 0 1
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5.1.7 Globale herhaalborden 

(NETWERK, 3, ) 

GLOBALE NEVENPANELEN

G-Nevenpan. Nr. :
Status : NET1 no check

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Terug naar netwerkmenu Pagina 45 

  of 0..9 om hoofdnummer te selecteren 

 Naar statusveld gaan 

 Overschakelen tussen uit/NET1 controle/NET2 controle/ NET1 geen controle/NET2 
geen controle  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

 Invoer bevestigen 

 
U dient de globale herhaalborden toe te wijzen die via het netwerk met dit 
FP1100/1200/2000-paneel gaan communiceren. 

Globale herhaalborden die aan het netwerk worden toegewezen, worden gecontroleerd 
op communicatie via het systeem. Als een globaal herhaalbord aan "NET1/2 CHECK" 
wordt toegewezen, ziet u een foutmelding als er een storing optreedt. Als een paneel aan 
"NET1/2 NO CHECK" wordt toegewezen, verschijnt de storing alleen als een in de 
gebeurtenissenbuffer vastgelegde handeling. 

Als de functionaliteit is ingesteld op globaal zonenevenpaneel, wordt aan elk paneel een 
begin- en eindzone toegewezen.  De zonebereiken van de verschillende panelen mogen 
elkaar niet overlappen. 

 

   
    
 1   
      
    
   
   
 0 0 0 1
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5.1.8 Modemmenu 

(COMMUNICATIE, 3, ) 

MODEM MENU

1 Verzend Alarmen 2 Onderhoud
3 Config

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik    en druk op  

 Terug naar communicatiemenu Pagina 41 

 

1 Alarmrapportage Pagina 50 
Stel de condities voor alarmrapportage en de telefoonnummers in. 

2 Onderhoud Pagina 52 
In- of uitschakelen van onderhoud op afstand. 

3 Configuratie Pagina 53 
Opdrachten voor modemconfiguratie. 

   
    
    
      
    
   
   
 0 0 0 1
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5.1.9 Modemalarmrapportage 1 

(MODEM, 1, ) 

MODEM ,ALARM VERZENDEN
Telefoon nummer Br. Ft. Cnd Verb.

in uit uit verw.
uit in uit verw.
uit uit in local
in in in verw.

meer Numeric,  A..z,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar modemmenu Pagina 49 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

  Voor het wijzigen van de selectie (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Invoer bevestigen 

Voor telefoonnummers: 

Gebruik   om naar de regel met het vereiste telefoonnummer te gaan 

Gebruik  om waar nodig tussen letters en cijfers over te schakelen en druk op de 
vereiste knop  

Gebruik    om de cursor binnen de regel te verplaatsen 

Druk op wanneer u klaar bent (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Druk op om naar Modemalarmrapportage 2 te gaan  Pagina 51 

 

Met dit menu stelt u de telefoonnummers in waarnaar alarmrapporten moeten worden 
verzonden en stelt u de condities in die er de oorzaak van zijn dat de rapporten worden 
verzonden. 
U kunt in de laatste kolom melder selecteren dat moet worden losgekoppeld: 

ext: De "externe apparaat" (de PC) dat moet worden losgekoppeld. 
lokaal: Het paneel/globale herhaalbord wordt automatisch losgekoppeld zodra het 

bericht is uitgezonden. 

   
    
    
      
    
   
   
 0 0 0 1
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5.1.10 Modemalarmrapportage 2 

(MODEMALARMRAPPORTAGE 1, ) 

MODEM ,ALARM VERZENDEN

Vtr. Brand : s Rapport : in
Vtr. Storing : s Testmeld. : in
Vtr. Cond. : s Test lijn : uit

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar modemmenu Pagina 49 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

  Voor het wijzigen van de selectie (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Bevestig de invoer 

Druk op  om naar Modemalarmrapportage 1 te gaan Pagina 50 

 

Vertraging brand, storing en cond. : 
Hiermee wordt rapportage aan het controlestation vertraagd. Als het paneel opnieuw 
wordt ingesteld voordat de vertraging is verlopen, wordt er geen alarm/storingsconditie 
gerapporteerd. Bij de kortste vertraging wordt de rapportage aan het centrale station 
gestart en worden alle onafgedane alarmen/storingen/condities gerapporteerd. 

Rapport: 
Dit menu biedt een snel uitschakelingsmechanisme voor rapporten, dat u kunt gebruiken 
in plaats van de methode uit het vorige menu (Modemalarmrapportage 1). Als u dit menu 
gebruikt om rapporten uit te schakelen, worden alle rapporten uitgeschakeld, ongeacht 
de configuratie in het voorgaande menu (Modemalarmrapportage 1). 

Testmelding: 
Met dit menu schakelt u voor elke onderhoudsperiode een testmelding in. 

Test lijn: 
Met dit menu schakelt u een lijntest met hardwaretest in. Deze kan handmatig 
geschieden of kan elk uur automatisch plaatsvinden. 

   
    
 0   
  0    
  0  
   
   
 0 0 0   1 
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5.1.11 Modemonderhoud 

(MODEM, 2, ) 

ONDERHOUD via MODEM

Onderhoud : in
Bel terug : uit

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Terug naar modemmenu Pagina 49 

  Om de selectie te wijzigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

 Invoer bevestigen 

 

U kunt onderhoud op afstand via de modem uitschakelen terwijl de modeminterface 
operationeel is. 

Als Terugbellen is uitgeschakeld, wordt de terugbelopdracht vanaf de externe locatie 
(PC) genegeerd. 

   
    
    
      
    
   
   
 0 0 0   1 
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5.1.12 Modemconfiguratie 1 

(MODEM, 3, ) 

MODEM CONF.

Wacht op verbinding : s
Pauze tussen kiezen : s
Max. aantal pogingen :

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar modemmenu Pagina 49 

 Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

  Voor het wijzigen van de selectie (eerst geheugen vrijgeven!) 

Gebruik 0..9 of   om veldwaarden te wijzigen 

 Invoer bevestigen 

Druk op  om naar Modemconfiguratie 2 te gaan  Pagina 54 

 

Stel de modem-time-outs en het maximumaantal kiespogingen in. 

   
    
 60   
  10    
  3  
   
   
 0 0 0   1 
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5.1.13 Modemconfiguratie 2 

(MODEMCONFIGURATIE 1, ) 

MODEM CONF.

Init :

Kiezen :
Escape :
meer 0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar modemmenu Pagina 49 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Gebruik   waar nodig tussen tekst en cijfers te wisselen en 
druk op de vereiste knop 

Druk op  om te bevestigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Druk op  om naar Modemconfiguratie 3 te gaan Pagina 55 

 

Stel de opdrachtreeksen voor de modem in. 

Raadpleeg uw modemhandleiding voor een gedetailleerde beschrijving van de 
opdrachten: 
Initialisatie:   Initialisatiereeks voor modem 

US Robotics:  AT&F1M1L1 
   S0=1&W0 
Fast link:  AT&F1M1L1 
   S0=1&W0 
DataSystems: AT&F0M1L1 
   S0=1&W0 
Bausch:  AT&F1M1L1 
   S0=1&W0 
Kiezen:  Kiescode voor modem 
Escape:  Escape-reeks voor modem 

   
    
 AT&F1M0L1\N0&Q0%C0   
  S0=1&W0   
  ATDWT  
  +++ 
   
 0 0 0 1
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5.1.14 Modemconfiguratie 3 

(MODEMCONFIGURATIE 2, ) 

MODEM CONF.

Hangop :
Test :
ID :

meer 0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar modemmenu Pagina 49 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Gebruik   om waar nodig tussen tekst en cijfers te wisselen en 
druk op de vereiste knop 

Druk op om te bevestigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Druk op  om naar Modemconfiguratie 1 te gaan  Pagina 53 

 

Stel de opdrachtreeksen voor de modem in 

Lijn verbreken: Legt de modem "op de haak" 
Test: Testreeks voor lijntest 
ID: Een tekenreeks waarmee de modem bij de 

onderhoudsprogramma's wordt geïdentificeerd. 

   
    
 ATH0   
  ATDWT   
  PLAZA  
   
   
 0 0 0 1
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5.1.15 CL-apparaten 

(COMMUNICATIEMENU, 5, ) 

CL APPARATEN

CLAdr. : Ingang :
Mode : Groep Uitgang :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar communicatiemenu Pagina 41 

   Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ nummer 0..9 of   om het paneelveld te wijzigen 

  Selecteer de Mode 

 Invoer bevestigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

 

CL-apparaten: 
Met dit menu kunt u alle brandweerpanelen inschakelen die op de huidige lus van het 
FP2000-brandmeldpaneel zijn aangesloten. Elk brandweerpaneel dient een uniek adres 
te hebben (zie FM800 Installation, Configuration & Detailed Operation Manual of FR800 
Installation, Configuration & Detailed Operation Manual.) Voor brandweerpanelen die zijn 
ingeschakeld wordt getest of de communicatie goed verloopt. Er wordt een foutmelding 
gegenereerd als er een storing optreedt. 

Mode: 
Het brandweerpaneel kan als Groep, Melder, I/O of Gebied worden toegewezen.  
(Zie ook Menu CL-apparaten onder Menu Ingang/Uitgang, pagina 121.) 

Ingang en Uitgang: 
Hier wordt het aantal ingangen/uitgangen weergegeven dat op het brandweerpaneel 
beschikbaar is. (Er moet uiteraard communicatie bestaan tussen de twee systemen, 
anders kan het paneel niet over deze informatie beschikken.) 

   
    
 1 0  
   64  
 
    
   
 0 0 0 1
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5.1.16 LON Devices 
Het instelmenu voor LON-apparaten bestaat uit vier schermen.  Het eerste scherm is het 
scherm ‘LON-apparaten config’. Hier wordt het niet-vluchtige geheugen weergegeven.  
Informatie in het niet-vluchtige geheugen kan alleen worden gewist als de 
geheugenvergrendeling wordt opgeheven.  De gegevens worden op dit scherm 
weergegeven in de volgorde waarin ze door het paneel worden gebruikt.  Het tweede 
scherm is het scherm ‘Service-pin lijst’. Dit scherm wordt gebruikt voor het instellen van 
de volgorde waarin de LON-apparaten aan het niet-vluchtige geheugen worden 
toegevoegd.  Het derde scherm is het scherm ‘LON Node Map’. Hier worden alle 
apparaten vermeld die zijn aangesloten op de LON-bus, ongeacht of deze tot het eigen 
domein of een vreemd domein behoren.  Het vierde scherm, ‘LON fout status’, is een 
hulpmiddle bij het foutzoeken. Hier wordt de status vermeld van alle in- en/of uitgangen 
van een LON-apparaat dat op het apparaat is geïnstalleerd.  Op de LON-poort van de 
FP1200/2000 kan elke willekeurige FP700-module (vanaf hostversie 7.xx) en elk product 
dat is gebaseerd op de FBP700 worden aangesloten.  Hiervan kunnen 32 modules uniek 
worden geïdentificeerd aan de hand van de Neuron-ID.. 

In de configuratieschermen voor LON-apparaten worden de volgende afkortingen 
gebruikt:: 

Type, FldType Type apparaat dat is aangesloten op de node, bijv.  
FBP700.  (Fld = Field) 

ID, FldID Node-ID die eraan is toegekend 

NID, FldNID Unieke Neuron-ID van het LON-apparaat.  (Als de service-
pin op een aangesloten LON-apparaat wordt ingedrukt, 
wordt het ‘NID’ veld van die node aangegeven) 

Ver., FldVer. Versie van de software in het apparaat 

Mode De actuele bedrijfsmodus die op het apparaat is 
geconfigureerd 

ProdCode, FldProdCode Extra informatie betreffende het type apparaat dat op het 
paneel is aangesloten, voornamelijk als aanvullend 
hulpmiddel bij het opsporen van fouten. 

H/W Rev., FldH/W Rev. Extra informatie betreffende het type apparaat dat op het 
paneel is aangesloten, voornamelijk als aanvullend 
hulpmiddel bij het opsporen van fouten. 

OEM, FldOEM Extra informatie betreffende het type apparaat dat op het 
paneel is aangesloten, voornamelijk als aanvullend 
hulpmiddel bij het opsporen van fouten. 

FldSeq Huidige plaats van het geselecteerde apparaat binnen de 
volgorde.  De plaats wordt vermeld als de positie binnen 
het totale aantal geselecteerde LON-apparaten.  De 
aanduiding 3/19 betekent dat het geselecteerde apparaat 
nummer 3 is van 19 apparaten. 
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5.1.17 LON Devices Setup 1 

(COMMUNICATIEMENU, 5, ) 

 
LON APPARATEN CONFIG Add Rem - Alles Led
Node : Stat : uit Mode : Geen
Type : Geen ProdCode :
ID : H/W Rev. :
NID : OEM :
Versie : Loc. : / /
meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar communicatiemenu Pagina 41 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ nummer 0..9 of  om het veld Node te wijzigen 

  Selecteer de Mode 

Invoer bevestigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Druk op  om naar LON Devices Setup 2 te gaan  Pagina 60 

 

De basisinstallatie van een LON-apparaat verloopt als volgt: 

• Ga eerst naar LON Apparaten Config 3 (pagina 61) en vraag alle aangesloten 
LON-apparaten op.  Alle niet-geconfigureerde apparaten kunnen aan het 
systeem worden toegevoegd.  Als er apparaten zijn die in een vreemd domein 
thuishoren, moet de gebruiker de configuratie daarvan eerst opheffen. 

• Op LON Apparaten Config 2 (pagina 58) stelt u de volgorde in waarin de LON-
apparaten moeten worden weergegeven door in de gewenste volgorde de 
service-pin van de LON-apparaten in te drukken.  Als geen specifieke volgorde 
vereist is, kunt u alle apparaten in een keer toevoegen voor op LON Apparaten 
Config 3 op ‘Toevoegen alle’. 

• Op LON Apparaten Config 1 (pagina 58) brengt u de volgorde, zoals ingesteld in 
de vorige stap, over naar het niet-vluchtige geheugen. 

• Er is een alternatief voor de bovenstaande instalatiemethode. U kunt een 
versnelde installatie uitvoeren door de service-pin knop op de LON2000-module 
in te drukken terwijl het geheugen ontgrendeld is en de serviceschakelaar is 
geactiveerd.  De volgorde van de handelingen is als volgt: eerst wordt de 
configuratie van alle nodes op de LON-bus ongedaan gemaakt en het niet-
vluchtige geheugen gewist. Vervolgens worden alle nodes toegewezen en de 
node-ID's van alle controller-nodes op de LON-bus omgezet. Ten slotte worden 
alle nodes toegevoegd in de volgorde waarin ze zijn toegewezen.  

Zie pagina 64 voor een stap-voor-stap voorbeeld van de installatie van een LON-
apparaat 

Met behulp van de toetsen ,  en  kunt u de gewenste functie selecteren. Als 
u ‘Add’ (Toevoegen) selecteert, wordt het apparaat dat wordt vermeld op het tweede of 
derde scherm opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen. Als u 'Rem' (verwijderen) 
selecteerd, wordt het geselecteerde apparaat verwijderd uit het niet-vluchtige geheugen. 

 
 
 0   
 000 0  
 000000000000 0 
 00.00 00 00 00 
   
 0 0 0 1
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Als u 'All' (Verwijder alle) selecteert, worden alle niet-vluchtige gegevens gewist. Als u 
‘Led’ selecteert, wordt de service-LED van het geselecteerde apparaat aan of 
uitgeschakeld. Bij producten die zijn gebaseerd op de FBP700 verschijnt het woord 
‘Actief’ or ‘Passief’ op het LCD-scherm. Wanneer u ‘Add-All’ (Toevoegen alle) selecteert 
op het tweede scherm, worden alle apparaten waarvan de serviceschakelaar voor die tijd 
is ingedrukt aan het niet-vluchtige geheugen toegevoegd. Op het moment dat u ‘Add-All’ 
(Toevoegen alle) selecteert op het derde scherm, worden alle apparaten die nog niet zijn 
geconfigureerd aan het niet-vluchtige geheugen toegevoegd. Als u ‘ClrAll’ (Alles wissen) 
selecteert op het tweede scherm, worden alle nodes op de service-pinlijst gewist. 

De status van alle 32 nodes kan worden ingesteld op ‘in’ (ingeschakeld) of ‘uit’ 
(uitgeschakeld). Als en node wordt ingescteld io uitgeschakeld en voordien een module 
was toegewezen aan die node; toont het paneel een melding. 

Op de LON-poort kunnen de volgende typen apparaten worden aangesloten:  

FC700: FP700 Front CPU card 
FCD700: FP700 Front CPU card met scherm 
SD700: FP700 Sounder card 
ZE708: FP700 Zone Indicating Module 
ZI708:  FP700 Zone Input Module 
PS700: FP700 voedingseenheid 
SIB716: FP700 Supervised Input board 
OCB724: FP700 Open Collector board 
SOB708: FP700 Supervised Output board 
FM740: Brandweerpaneel 
FBP700: Nevenpaneel (voor oudere versies van de FBP700) 
FBP700-D: Nevenpaneel Nederlands 
FRP700-S: Nevenpaneel Scandinavisch 
FRL700: Lokaal LCD-nevenpaneel 
FRD700: Brandweer vertragingspaneel 
RB700: FP700 Relaiskaart 
NC771: LON Netwerkkaart 
 
Als op de LON-poort een FP700-module is geconfigureerd, kan de locatie (LOC) van de 
kaart hier worden opgslagen om latere verwijzing ernaar te vereenvoudigen. 

LOC: 04/02/03 

04 - Verwijst naar de behuizing waarin de module zich bevindt 
02 - Verwijst naar het compartiment in de behuizing 
03 - Verwijst naar de sleuf in het compartiment 

Opmerking: Als de redundante bits op een NC771-module worden gereset op het moment dat de 
module is aangesloten op een redundant netwerk, wordt het volledige LON-netwerk vastgezet 
totdat één zijde van het netwerk wordt geopend. Als u de configuratie van een NC771-module 
ongedaan maakt met een FP2000-paneel, worden de redundante bits standaard automatisch 
ingesteld. De configuratie van de module kan echter ook ongedaan worden gemaakt door een 
ander systeem en in dat geval worden de redundante bits mogelijk niet ingesteld. 
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5.1.18 LON Devices Setup 2 

(LON DEVICE SETUP 1, ) 

SERVICE-PIN LIJST Add - Alles ClrAll
Fldseq. : /
Meldtyp : Geen FldProdCode :
FldID : FldH/W Rev. :
FldID : FldOEM :
FldVer. :
meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar communicatiemenu Pagina 41 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

 Invoer bevestigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Druk op  om naar LON Devices Setup 1 te gaan  Pagina 58 

 

Dit scherm wordt gebruikt om de volgorde in te stellen waarin de LON-apparaten moeten 
worden geïnstalleerd. U bepaalt de volgorde door de service-pins van alle LON-
apparaten in de gewenste volgorde in te drukken.  

Met behulp van de toetsen ,  en  kunt u de gewenste functie selecteren.  

Met ‘Add‘ (Toevoegen) slaat u de geselecteerde node op op de geselecteerde positie van 
het niet-vluchtige geheugen op het eerste scherm. Als die positie al bezet is, wordt de 
eerstvolgende vrije positie gebruikt.  

Met ' Add-All' (Toevoegen alle) slaat u alle nodes in de service-pinlijst op in de volgorde 
waarin ze zijn toegevoegd, vanaf de eerste vrije positie in het niet-vluchtige geheugen.  

Met ‘ClrAll’ (Wissen alle) wist u de service-pinlijst.  

Als u de apparaten in een vaste volgorde wilt installeren, moet u het volgende doen: 

• Op LON Apparaten Config 3 (pagina 61) laat u de gegevens van alle aangesloten 
LON-apparaten inlezen in het vluchtige geheugen. Alle apparaten met de 
aanduiding ‘geen domein’ zijn klaar om te worden toegevoegd aan het niet-
vluchtige geheugen. Alle apparaten die zijn gemarkeerd als geconfigureerd in het 
eigen domein zijn al toegevoegd aan het niet-vluchtige geheugen. Als een 
apparaat is geconfigureerd als ‘vreemd’, wordt het apparaat door een ander 
paneel gebruikt. Als een dergelijk apparaat moet worden toegevoegd, moet de 
configuratie ervan eerst worden opgeheven. 

• Druk de serviceknoppen op de LON-apparaten in de gewenste volgorde in. 

• Met behulp van de toetsen ,  kiest u ‘Add’ of ‘All’ (Toevoegen alle) om de 
apparaten toe te voegen, zoals hierboven beschreven. 

   
0 0   
 0 
000 0  
000000000000 0 
0.00 
 
 0 0 0 1
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5.1.19 LON Apparaten Config 3 

( LON APPARATEN CONFIG 2, ) 

LON NODE MAP Add - Alles UnCfg - Alles Map Led
Fldseq. : / eigen domein niet geinst.
Meldtyp : Geen FldProdCode :
FldID : FldH/W Rev. :
FldNID : FldOEM :
FldVer. :
meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar communicatiemenu      Pagina 41 

  Het veld selecteren dat u wilt wijzigen 

 Invoer bevestigen (Geheugen ontgrendelen!) 

Druk op  om naar LON Apparaten Config 4 te gaan     
 Pagina 62 

 

Het scherm voor toewijzing van LON-nodes wordt gebruikt om alle gegevens op te halen 
uit het LON-apparaat en deze in een lijst te plaatsen. Op een scherm worden alle type, 
kenmerkgegevens vermeld als setupgegevens van een enkele node.  

Met behulp van de toetsen ,  en  kunt u de gewenste functie selecteren. Als 
u ‘Add’ (Toevoegen) selecteert, wordt een node toegevoegd aan de eerstvolgende 
ongebruikte ID binnen het niet-vluchtige blok. Als u 'Add-All' (Toevoegen alle) selecteert, 
worden alle niet-geconfigureerde nodes overgebracht naar het niet-vluchtige geheugen. 
Als u ‘UnCfg’ (configuratie opheffen) selecteert, verandert de toestand van de node in 
‘geen domein’. Als u ‘UnCfg-All’ (UN-configuratie alle) selecteert, wordt de toestand van 
alle nodes gewijzigd in ‘geen domein’ status. Als u ‘Map’ selecteert, worden alle nodes 
opnieuw toegewezen en worden ambiguïteiten bij de controllernodes opgelost. Als u ‘Led’ 
selecteert, wordt de status-LED van de weergegeven node aan- of uitgeschakeld. 

Als een node is geconfigureerd als ‘eigen domein geïnstalleerd’, leidt het gebruik van de 
functie ‘UN-configuratie’ er toe dat de gegevens worden verwijderd uit het niet-vluchtige 
geheugen. 

 

   
0 0   
 0 
000 00 0  
000000000000 0 
0.00 
 
 0 0 0 1



62 FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 

5.1.20 LON Apparaten Config 4 

(LON APPARATEN CONFIG 3, ) 

LON fout status
Node : Type : Geen NID :

i / p status :
o / p state :
crc - err : ti - out : missed :
meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar communicatiemenu      Pagina 41 

  Het veld selecteren dat u wilt wijzigen 

 Invoer bevestigen (Geheugen ontgrendelen!) 

Druk op  om naar LON Apparaten Config 1 te gaan     
 Pagina 58 

 

Dit scherm kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het opsporen van systeemfouten. Hier 
wordt de toestand vermeld van alle ingangen en uitgangen op de aangesloten LON-
apparaten.  

Afhankelijk van het type LON-apparaat dat op het paneel is aangesloten, zijn diverse in- 
en/of uitgangen beschikbaar voor de gebruiker. Alle in- en uitgangen kunnen rechtstreeks 
worden ingesteld via de ingang- en uitganglogica (zie pagina 121). 

De volgende ingangs- (i/p) en uitgangs- (o/p) toestanden kunnen worden vermeld: 

N - Normaal 

O – Open 

P – Passief 

A – Actief 

K – Kort 

F – Fout (alleen SIB716) 

B – Brand (alleen ZI708/ZI708N) 

S – Stroombegrenzing (alleen OCB724) 

0 – Uit / Laag 

1 – Aan / Hoog 

“crc-err”, “ti-out” en “missed” zijn registers voor de betreffende node. Tijdens de installatie 
tellen deze registers de fouten binnen het LON-netwerk. Als deze allemaal nul zijn, is de 
communicatie normaal. 

   
0  000000000000 
  
 00000000 00000000 00000000 
 00000000 00000000 00000000 
 00000 00000 00000 
 
 0 0 0 1 
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PS700 statusbits 

0 0 0 0 0 0 0 0  

       1 Externe voeding fout 

      1  Externe bron fout 

     1   Accu fout 

    -    Niet gebruikt 

   1     Oplader fout 

  1      Aarde fout 

 1       Lichtnet fout 

1        Accutest mislukt 
 

NC771 statusbits 

0 0 0 0 0 0 0 0  

       1 Kanaal A redundantie fout 

      1  Kanaal B redundantie fout 

     -   Niet gebruikt 

    -    Niet gebruikt 

   1     24V voedingseenheid spanning laag 

  1      24V voedingseenheid uit 

 -       Niet gebruikt 

-        Niet gebruikt 
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5.1.21 Stap-voor-stap demonstratie van installatie van LON-apparaat 
Alle LON-apparaten en -modules kunnen op een FP1200/2000-brandmeldpaneel worden 
aangesloten via een LON2000-module. Hier is een stap-voor-stap voorbeeld van de 
installatie van de FBP700: 

 
1. Sluit de FBP700 aan op de FP1200/2000 (24V op voeding, communicatie op 

LON2000) 

2. Schakel de LON-poort in (standaard ingeschakeld als een LON2000 wordt herkend) 

Toegangscode / 1-Systeem / 1-Configuratie / 4-Communicatie / 1-Poortinstelling 

Poort omschakelen naar LON 

Toewijzing omschakelen naar LON 

3. Installeer de FBP700 

Toegangscode / 1-Systeem / 1-Configuratie / 4-Communicatie / 5-LON Devices 

Druk op “MEER” om naar het derde scherm van LON Apparaten Config te gaan 

Selecteer ‘Add’ (Toevoegen) 

4. Druk op de serviceschakelaar van de FBP700 

Fldseq: 1/1 

FldType: FBP700 

FldId: 001  

FldNID:???????????? (Neuron-ID, 12 tekens) 

Ver:  1.09 (Afhankelijk van de firmwareversie van de module) 

5. Als de informatie eruitziet als in ‘4’ hierboven, drukt u op “MEER” om naar het tweede 
scherm van LON Apparaten Config te gaan. 

Selecteer ‘Add’ (Toevoegen) 

Druk op Enter. 

De informatie uit (4) wordt overgebracht naar het eerste scherm van LON Apparaten 
Config 

Opmerking: Als de geselecteerde node op het eerste scherm is voorzien van de 
aanduiding "type: geen", is de FBP daar geïnstalleerd. Als de node al in gebruik is, 
wordt de FBP geïnstalleerd in de eerstvolgende vrije node.  

6. Reset het paneel 

7. De FBP700 is geïinstalleerd. 
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5.1.22 Systeemsetup (alleen FP2000) 
(SYSTEEMMENU, 5, ) 

SYST. SETUP
FbrigReturn : FSK verwarming: uit
FBF : uit FSK/terugm : uit

FSK/Alarm : uit
Doorm : continu
FSK direct : uit

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

  Selecteer de Mode 

 Invoer bevestigen (Eerst geheugen vrijgeven!)  

Druk op  om te gaan naar Syst  Setup 2  Pagina 67 

 

FbrigReturn: 
De functie FbrigReturn kan alleen worden toegewezen aan een brandmeldpaneel in VdS-
mode. De vertragingstijd kan worden ingesteld tussen 10 en 180 seconden. 

FBF: 
De functie FBF kan alleen worden toegewezen aan een brandmeldpaneel in VdS-mode.   
Hiermee wordt het ‘Bedienfeld’ in- of uitgeschakeld. De volgende ‘Bedienfelden’ worden 
ondersteund: 

FBF800 Bedienfeld 
FBF800B Berlin Bedienfeld 
DIN2000-00 Bedienfeld  

FSK: 
De functies FSK Heater, Return en Alarm kunnen alleen worden toegewezen aan een 
brandmeldpaneel met een VdS2000 German Sounder board waarop een FSK-
verwarming is aangesloten. De volgende typen FSK-verwarming kunnen worden 
aangesloten: 

FSK700 (Opmerking: moet worden aangepast om te kunnen werken op 24V) 
FSK800 

Fbrig: 
De Fbrig-uitgang kan zodanig worden ingesteld dat een ononderbroken signaal op de 
uitgang wordt gegeven,of alleen een puls. De gebruikte hardware-instellingen moeten 
gelijk zijn aan die op de VdS-kaart. 

FSK Direct: 
Als deze functie is ingeschakeld, is geen antwoord van de  "hauptmelder" vereist voor 
activering. 
 

   
 10     
    
 
 
     
   
 0 0 0 1
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5.1.23 Systeemsetup (alleen FP1200) 

(SYSTEEMMENU, 5, ) 

SYST. SETUP
FbrigReturn : FSK verwarming: uit
FBF : uit FSK/terugm : uit
Werking : EN FSK/Alarm : uit
Protocol : ARITECH 2000 Doorm : continu
Taal : English FSK direct : uit
meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

 Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

   Selecteer de Mode 

 Invoer bevestigen (Eerst geheugen vrijgeven!)  

Druk op  om te gaan naar Syst  Setup 2  Pagina 67 

 

Voor de opties bij de menu-items Fbrig, FBF en FSK, zie pagina 65. 

Werking: 
Hier kunt u de werking van het brandmeldpaneel instellen. Dit is van toepassing op de 
producten uit de FP1200-serie en op de FR2000. (Zie Appendix A van de FP1200/2000 
Aansluitings- en bedradingsschema’s handleiding voor de verschillende bedrijfsmodes.) 

Protocol: 
Hier kunt u het protocol instellen dat door het brandmeldpaneel moet worden gebruikt. Dit 
is van toepassing op de producten uit de FP1200-serie en op de FR2000. (Zie Appendix 
A van de FP1200/2000 Aansluitings- en bedradingsschema’s handleiding voor de 
verschillende protocoltypen.) 

Taal: 
Hier kunt u de vaste taal voor de bediening van het brandmeldpaneel instellen. Dit is van 
toepassing op de producten uit de FP1200-serie en op de FR2000.  

 
De talengroep is afhankelijk van de software die op het paneel is geïnstalleerd. (Zie 
Appendix A van de FP1200/2000 Aansluitings- en bedradingsschema’s handleiding voor 
de talen die worden ondersteund in de verschillende talengroepen.) 

 

   
   10     
    
       
       
      
   
 0 0 0 1
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5.1.24 Syst. Setup 2 

(SYSTEEMMENU, 5, , ) 

 

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

  Het veld selecteren dat u wilt wijzigen 

  De mode selecteren 

 Invoer bevestigen (Geheugen ontgrendelen!)  

Druk op  om te gaan naar Syst  Setup 3  Pagina 68 

 

I/U Cond.: 
De geschakelde in- en/of uitgangen moeten worden weergegeven. Het paneel vermeldt 
nu 4 categorieën van gebeurtenissen: alarm, fout, conditie en  I/U conditie. Als de 
weergave van I/U condities is ingeschakeld, worden ingangen en uitgangen als conditie 
geregistreerd. Globale nevenpanelen ondersteunen deze functie ook. De I/U condities 
kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld (in/uit). 

Tijdssynchron.: 
Synchroniseert de tijd op alle panelen van het netwerk met de tijd op het paneel waarop 
deze functie is ingeschakeld. Dit gebeurt dagelijks om 00.00 u. De tijdssynchronisatie kan 
worden ingeschakeld (in) of uitgeschakeld (uit). 

EAS Mode: 
Op alle automatische apparaten (behalve MCP) en I/U-eenheden die zijn ingesteld op 
automatisch kan deze functie worden ingeschakeld. Dit wordt gedaan door 
ingeschakeling van de EAS-mode (Enable with Alarm Storage). De EAS-mode kan 
worden ingeschakeld of uitgeschakeld (in/uit). 

Finn.Fault: 
Als deze functie is ingeschakeld, wordt bij stroomuitval geen fout geregistreerd, maar een 
conditie. 

Onderzoek tijd (mode): 
Deze instelling verlengt de doormeldvertraging met een programmeerbare periode. Dit 
werkt alleen als doormeldvertraging is ingeschakeld en een waarde is ingesteld. De 
onderzoektijd kan worden ingesteld op een waarde tussen 180 en 600 seconden. Dit 
geeft de gebruiker een vastgestelde tijd om de alarmsituatie te onderzoeken. Nadat de 
vertragingstijd is verstreken, vindt de normale doormelding plaats. 

 

   
 180      
    
      
  
        
        

 0 0 0 1

SYST. SETUP
i/u Cond. : uit
Time sync. : uit
EAS mode : uit
Finn.Fault : uit
onderzoek tijd : s
meer ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G

   
        
    
      
  
      180  
        

0 0 0 1
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5.1.25 Syst. Setup 3 

(SYSTEEMMENU, 5, , , ) 

 

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

  Het veld selecteren dat u wilt wijzigen 

  De mode selecteren 

 Invoer bevestigen (Geheugen ontgrendelen!)  

Druk op  om te gaan naar Syst. Setup 1  Pagina 65 

 

De zoemer van het brandmeldpaneel kan afzonderlijk worden uitgeschakeld voor brand, 
fout of conditie. Standaard zijn deze allemaal ingeschakeld. De zoemers op de FCD700, 
FRL700 en FM740 worden ook door deze instellingen beïnvloed. 

 

 

 

SYST. SETUP
Stop Zoemer : brand  stor.  cond

in in in

meer ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G

   
        
    
       
        
      
   
 0 0 0 1
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5.1.26 Systeeminformatie  

(SYSTEEMMENU, 6, ) 

SYSTEEM INFORMATIE

1 Instelling 2 Centrales
3 L-Nevenpanelen 4 G-Nevenpanelen
5 System 6 Stack
7 Speciale Chars. 8 Text Debugging

meer 0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

Selecteer nummer of gebruik   en druk op   

Druk op [Meer ] om naar Systeeminformatie 2 te gaan Pagina 69 

 

5.1.27 Systeeminformatie 2 

(SYSTEEMMENU, 6, , ) 

SYSTEEM INFORMATIE

1 FEP 2 SER
3 Modem 4 ARC1
5 ARC2 6 LON
7 LON Karakters

meer 0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar configuratiemenu Pagina 28 

 Selecteer nummer of gebruik    en druk op  

Druk op [Meer ] om naar Systeeminformatie te gaan  Pagina 69 
 

!  
De informatie in deze twee menusets wordt alleen gebruikt voor verificatie van de 
programmering en heeft geen door de gebruiker gedefinieerde functies. Alle informatie in 
deze menu's kan op elk moment worden gewijzigd zonder dat de eindgebruiker hiervan 
vooraf op de hoogte is gesteld. 

 

 

   
        
    
       
   
      
   
 0 0 0 1

   
        
    
       
   
      
   
 0 0 0 1
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5.1.28 Toegangsmenu 

(SYSTEEMMENU, 2, ) 

TOEGANGS MENU

1 Toegangscodes 2 Scherm Toegang

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar systeemmenu Pagina 27 

 

1 Toegangscode Pagina 71 
Bekijken of wijzigen van toegangscodes voor gebruikers en de toegangsniveaus voor 
deze codes. 

2 Schermtoegang  (alleen FP2000) Pagina 72 
Het toegangsniveau voor individuele menu's instellen. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat 
geselecteerde menu's worden uitgesloten voor toegangscodes waarvoor lagere 
toegangsniveaus gelden. 

   
        
    
       
   
      
   
 0 0 0 1
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5.1.29 Toegangscodes 

(TOEGANGSMENU, 1, ) 

TOEGANGSCODES

Toegangsnummer :
Toegangscode :
Toegangsniveau :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Terug naar toegangsmenu Pagina 70 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Invoer bevestigen 

*Zie ook pagina 72 

 

Voor het gebruik van de menuschermen zijn zes toegangscodes toegestaan, te weten 
Toegangsnr. 1 tot en met Toegangsnr. 6. Aan elk van deze toegangsnummers kan een 
numerieke code van 1-4 cijfers worden toegewezen. Aan elk van de zes 
toegangsnummers is bovendien een toegangsniveau toegewezen: 1-Laag niveau; 2-
Hoog niveau; 0-Geen toegang. 

Het toegangsnummer van de invoercode die voor toegang tot de menu's wordt gebruikt, 
wordt in de gebeurtenissenbuffer vastgelegd. Na drie mislukte toegangspogingen 
verschijnt een toegangsstoringsmelding. 

Voor elk menuscherm van het FP2000-brandmeldpaneel geldt een toegangsniveau. 
Toegangsnummers met een toegangsniveau 1 kunnen geen gebruikmaken van menu's 
die op niveau 2 zijn ingesteld. Verder kunnen toegangscodes van niveau 1 in dit menu 
(Toegangscodes) geen inzage krijgen in de toegangscodes van niveau 2. In dit geval 
verschijnt het bericht "GEEN TOEGANG". 

De standaardcodes en -niveaus zijn als volgt: 

Toegangsnummer Toegangscode Toegangsniveau 

1 1 2 

2 2 1 

3 3 1 

4 4 1 

5 5 1 

6 6 1 

   
        
 1   
 1      
 2  
      
   
 0 0 0 1



72 FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 

5.1.30 Schermtoegang (alleen FP2000) 

(TOEGANGSMENU, 2, ) 

SCHERM MENU

Scherm nummer :
Toegangsniveau :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar toegangsmenu Pagina 70 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Invoer bevestigen 

*Zie ook pagina 71 

 

Aan elk menu kan een toegangsniveau worden toegewezen: 1-Laag niveau; 2-Hoog 
niveau. Invoercodes met een toegangsniveau 1 kunnen geen gebruikmaken van menu's 
met een toegangsniveau 2. Menu's die op toegangsniveau 1 zijn ingesteld, kunnen door 
alle invoercodes worden gebruikt. 

Voor alle menu's behalve de menu's Schermtoegang, Datum/tijd en Toewijzing geldt 1 
als standaardtoegangsniveau. Standaard is dus een toegangscode van niveau 2 vereist 
voor het wijzigen van de toegangsniveaus voor de diverse menu's. (De toegangsniveaus 
van de eerder met name genoemde menu's kan overigens in 1 worden veranderd.) 

Elk menu van de FP1100/1200/2000 wordt door een veldnummer gedefinieerd. (*Zie 
Bijlage A voor het schermnummer dat bij elk menu hoort.) 

Het toegangsniveau wordt ingesteld door eerst het schermtoegangsnummer van het 
menu te typen en vervolgens het toegangsniveaunummer te wijzigen. 

   
        
 0   
 1      
   
      
   
 0 0 0 1
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5.1.31 Wis programmering 1 

(SYSTEEMMENU, 3, ) 

WIS PROGRAMMERING

1 Melders 2 Groepe
3 Zones 4 Ingang
5 Uitgang 6 Systeem
7 Lussen 8 Logische Tabel

meer 0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer een getal of gebruik   en druk op  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Wanneer u om bevestiging wordt gevraagd: 

Selecteer een lusnummer voor Melders of gebruik   en druk op  

Gebruik bij alle andere opties  voor JA en druk op  

Terug naar systeemmenu Pagina 27 

*Zie ook Standaard instelling, pagina 76. 

 

Het RAM-geheugen kan geheel of gedeeltelijk worden gewist. Bepaalde gegevens zijn 
daarnaast van tevoren ingesteld, zoals u hierna kunt zien. De volgende gegevensblokken 
kunnen worden gewist (geïnitialiseerd): 

1 Melders – Selecteer het lusnummer (voor alle lussen) 
De melders aan de geselecteerde lus(sen) worden als volgt ingesteld: 
Status: Uitgeschakeld 
Type: Geen 
Groep: 0 
Dagstand: 3 
Soaktest: Uitgeschakeld 
Testwaarde: 0 
Vervuiling: 0 
Statistieken: Gewist 

2 Groepen – Alle groepen worden als volgt ingesteld: 
Status: Ingeschakeld 
Mode: Normaal 
Zone: 0 
Veilige zone: Uitgeschakeld 
In/Uit: Uitgeschakeld 
Dag/Nacht: Uigeschakeld 
Vertraging alarmgevers: Ingeschakeld 
Vertraging doormelding brandweer: Ingeschakeld 

3 Zones – Alle Zones worden als volgt ingesteld: 
Status: Ingeschakeld 
Coïncidentie: Geen log 
Aangrenzend gebied 1-5: 0 

   
        
    
       
   
      
   
 0 0 0 1
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4 Ingangen – Alle ingangen worden als volgt ingesteld: 
Type: Geen 

5 Uitgangen – Alle uitgangen worden als volgt ingesteld: 
Type: Geen 

6 Systeem 
Paneel-ID: 1/0 (voor alle panelen); 0/5 voor de UN2011 

Poort: INT - op FEP ingesteld; communicatiesnelheid 9600 
  CL - op CL-apparaat ingesteld; communicatiesnelheid 600 
  SER1 - op Configuratie ingesteld; communicatiesnelheid 9600 
  SER2 - op Geen ingesteld; communicatiesnelheid 9600 

Overige poorten - functie: Geen 

Netwerk: Panelen uitgeschakeld 
  Herhaalborden uitgeschakeld 
  Globale herhaalborden uitgeschakeld 

Toegangscodes: *Zie pagina 71 

Schermtoegang: Alle menu's hebben toegangsniveau 1, behalve  Schermtoegang,  
  Datum/tijd en Toewijzing, die niveau 2 hebben. 

Vertraging alarmgever/doormelding brandweer: 0 s 

Alle tijden: 00u00 

Tijd signaalgever uit, Tijd  
groepen aan en Tijd dagstand:  Nergens aan verbonden 

7 Lussen – lusgegevens ingesteld op: Ingeschakeld 

8 Logicatabel 
Alle logica-instructies worden gewist en in regel 1 wordt een "EIND" geplaatst. 

 
Als er sitegegevens zijn gewist, wordt het paneel opnieuw opgestart als u het scherm Site 
Data afsluit. 
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5.1.32 Wis programmering 2 

(WIS PROGRAMMERING 1, ) 

WIS PROGRAMMERING

1 Modem 2 CL Apparaten
3 LON Apparaat 4 Alles

meer 0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer een getal of gebruik   en druk op  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Wanneer u om bevestiging wordt gevraagd: 

Selecteer een lusnummer voor Melders of gebruik   en druk op  

Gebruik bij alle andere opties  voor JA en druk op  

 Terug naar systeemmenu Pagina 27 

*Zie ook Standaard zetten, pagina 76. 

 

1 Modem 
Alle tijden op 0 
Alle telefoonnummers wissen 
Alle modemopdrachtreeksen wissen 

2 CL-apparaten 
Alle brandweerpanelen uitschakelen 

3 LON Devices 
Alle LON-apparaten en gegevens van LON-apparaten wissen 

4 Alles 
De hiervoor vermelde opties (1-8 in het eerste menu en 1-2 in het tweede menu) tegelijk 
wissen. 

 Als er sitegegevens zijn gewist, wordt het paneel opnieuw opgestart als u het scherm Site 
Data afsluit. 

   
        
    
       
   
      
   
 0 0 0 1
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5.1.33 Standaard instellingen 

(SYSTEEMMENU, 4, ) 

NAAR DEFAULT MENU

1 Melders 2 Groepe
3 Zones 4 Systeem
5 Lussen 6 Configuratie
7 Logische Tabel 8 Modem

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer een getal of gebruik   en druk op  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Wanneer u om bevestiging wordt gevraagd: 

Selecteer een lusnummer voor Melders of gebruik  en druk op  

Gebruik bij alle andere opties voor JA en druk op  

 Terug naar systeemmenu Pagina 27 

*Zie ook Installatiegegevens wissen, pagina 73. 

 

Bepaalde parameters van de installatiegegevens kunnen op standaardwaarden (vooraf 
bepaalde waarden) worden ingesteld. Op deze manier kunt u het FP1100/1200/2000-
brandmeldpaneel snel programmeren. Daarnaast kan het makkelijk zijn de 
standaardwaarden voor de diverse groepen in te stellen en vervolgens selectief die items 
te wijzigen die niet met de standaardwaarden overeenkomen. Met Standaard worden 
alleen geselecteerde items overschreven. Er worden geen gegevens gewist die niet door 
de standaardinstelling worden beïnvloed. 

Over het algemeen is het aan te bevelen eerst Installatiegegevens wissen te gebruiken 
om het geselecteerde blok te wissen en dat blok pas daarna op de standaardwaarden in 
te stellen. 

!  

Met Standaardconfiguratie (zie 6 hieronder) verwijdert u alle installatiegegevens uit het 
geheugen. Het geheugen wordt vervolgens gepartitioneerd. Gebruik deze optie (indien 
vereist) voordat u een eventuele andere standaardbewerking uitvoert. (Zie 
Geheugentoewijzing, pagina 35.) 

Het volgende is een overzicht van de standaardblokken en de bijbehorende instellingen: 

1 Melders - Selecteer lusnummer (Ø voor alle lussen) 
 
Standaard is alleen van invloed op apparaten die op dat moment in de lus worden 
geadresseerd  
 Status: Ingeschakeld 
 Type: Schermtype 
 Testwaarde: 255 

   
        
    
       
   
      
   
 0 0 0 1
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2 Groepen 
Het totale aantal groepen waarmee het FP1100/1200/2000-brandmeldpaneel is uitgerust, 
wordt aangepast aan het totale aantal apparaten dat door het brandmeldpaneel kan 
worden geadresseerd. 

Bijvoorbeeld: Brandmeldpaneel met 16 groepen en 2 lussen 
 maximumaantal melders = 2 x 128 = 256 
 groepsdistributie = 256 / 16 = 16 
 
 Lus 1/1 aan Lus 1/16 wordt aan groep 1 toegewezen 
 Lus 1/17 aan Lus 1/32 wordt aan groep 2 toegewezen etc. 
 Lus 2/1 aan Lus 16/32 wordt aan groep 9 toegewezen etc. 
 Lus 2/2 aan Lus 2/128 wordt aan groep 16 toegewezen 

64 groepen 4 lussen (melders = 512) 
groepsdistributie = 8 melders per groep 

3 Zones 
De zestien zones worden evenredig verdeeld over de groepen waarmee het 
FP1100/1200/2000-brandmeldpaneel is uitgerust. 

Bijvoorbeeld: brandmeldpaneel met 16 groepen 
 Groep 1 = Zone 1 
 Groep 2 = Zone 2, etc. 

 brandmeldpaneel met 64 groepen 
 Groep 1-4 = Zone 1 
 Groep 5-8 = Zone 2, etc. 

4 Systeem 
Gereserveerd 

5 Lussen 
Ingeschakeld 

6 Configuratie 
Het geheugen wordt volgens de standaardconfiguratie ingedeeld (zie 
Geheugentoewijzing, pagina 35). 

7 Logica 
De logicatabel wordt op een standaardvergelijking ingesteld: 
 Ingang 1 = Uitgang 1 
 Ingang 2 = Uitgang 2, etc. 

Deze vergelijking wordt uitgebreid tot de laagste waarde uit de volgende lijst: 
 - de helft (zie opmerking) van het maximumaantal logicaregels die in de 
    geheugenallocatie voor logica is toegestaan  
 - het maximumaantal ingangen 
 - het maximumaantal uitgangen 

 
Eén vergelijking bestaat uit twee logicaregels. Een logicatoewijzing van 300 zou een 
uitbreiding van de vergelijking toestaan tot: Ingang 150 = Uitgang 150. Dit vooropgesteld 
dat het aantal ingangen en uitgangen 150 of meer bedraagt. 
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8 Modem: Selecteer modem 

Vertraging brand = 60s 
Vertraging storing = 60s 
Vertraging conditie = 60s 
   
Wacht voor aansluiting = 60s 
Pauze tussen oproepen = 60s 
Max. aantal kiespogingen = 3 
 

Init. string:  Geen:  - 
     - 
 
US Robotics: AT&F1M1L1 
 S0=1&W0 
Fast link: AT&F1M1L1 
 S0=1&W0 
DataSystems: AT&F0M1L1 
 S0=1&W0 
Bausch: AT&F1M1L1 
 S0=1&W0 
 

Kiezen: ATDTW 
Escape: +++ 
OphangenHangup: ATH0 
Testen: ATDTW 
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5.1.34 Datum/tijd-menu 

(SYSTEEMMENU, ) 

TIJDEN MENU

1 Datum & Tijd 2 Uitgang vertrag
3 Doorm. vertr. uit 4 Sign. Vertr. uit
5 Groepen uit 6 Groepen in
7 Dag Mode 8 Nacht mode

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar systeemmenu Pagina 27 

 

1 Datum en tijd brandmeldpaneel Pagina 79   
De systeemdatum en -tijd instellen 

2 Vertragingstijden systeemuitgang Pagina 80 
De vereiste vertragingen instellen voor de uitgangen Signaalgever,  
Doormelding brandweer, Storing en Brandbeveiliging 

3 Doormelding vertraging uit Pagina 81 
De tijden instellen waarop de vertraging van de doormelding  van AAN op UIT wordt 
overgeschakeld 

4 Vertraging signaalgevers uit Pagina 83 
De tijden instellen waarop de vertraging signaalgevers van AAN op UIT wordt 
overgeschakeld.  

5 Groepen uit (alleen FP2000) Pagina 84 
De tijden instellen waarop groepen worden uitgeschakeld waarvoor de aan/uit-Mode is 
ingeschakeld 

6 Groepen aan (alleen FP2000) Pagina 85 
De tijden instellen waarop de groepen waarvoor de aan/uit-Mode is ingeschakeld, worden 
ingeschakeld en de groepen in de verbinding instellen 

7 Dagmode (alleen FP2000) Pagina 86 
De tijden instellen waarop de groepen die voor dag/nachtwerking zijn ingeschakeld van 
het dagalarmniveau gebruikmaken en de dagstandverbinding instellen 

8 Nachtmode (alleen FP2000) Pagina 87 
De tijden instellen waarop de groepen die voor dag/nachtwerking zijn ingeschakeld van 
het nachtalarmniveau gebruikmaken 

   
        
    
       
   
      
   
 0 0 0 1
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5.1.35 Datum en tijd zetten 

(DATUM/TIJD-MENU, ) 

DATUM & TIJD MENU Maa / / : :

Huidige Datum : / / (dd/mm/jj)
Huidige Tijd : : : (uu/mm/ss)
Zomer tijd : / / (dd/mm)
Vooruit : h

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Datum/tijd-menu Pagina 79 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 - gegevens wijzigen 

 Wijziging bevestigen 

 

U gebruikt dit menu om de datum en tijd voor het brandmeldpaneel in te stellen. De tijd 
wordt in 24-uursindeling weergegeven (00:00-23:59) 

De datum en tijd worden gebruikt voor gebeurtenissenrapportage en voor het aan- of 
uitzetten en van dag op nacht zetten van geselecteerde groepen. Daarnaast worden ze 
gebruikt als invoer bij logische bewerkingen. 

De wijziging in de datum/tijd wordt in de vorm van de volgende items in de 
gebeurtenissenbuffer vastgelegd: 
Oude tijd 
Nieuwe tijd 

Zomertijd en Vooruitzetten worden gebruikt als er een verschil is tussen zomer- en 
wintertijd. U kunt de begin- en einddatums (dag en maand) van de zomertijd instellen. 

Het vooruitzetten vindt plaats om 03:00u. 

 23 07 01 14 45 02 
        
 23 07 01 
 14 50 34    
 00 00 00 00 
 0    
   
 0 0 0 1
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5.1.36 Uitgangsvertragingen 

(DATUM/TIJD-MENU, 2, ) 

UITGANG VERTRAGINGEN

Signaalg : s Vertr. : uit
Doorm : s Vertr. : in
Foutr : s Vertr. : uit
BsApp : s Vertr. : uit

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Datum/tijd-menu Pagina 79 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Wijziging bevestigen 

 

In dit menu kunt u de vertragingen instellen die optreden voordat de uitgangsrelais voor 
Signaalgever, Doormelding brandweer, Brandbeveiliging en Storingsuitgang worden 
geactiveerd.  

De vertragingen voor Signaalgever en Doormelding brandweer worden ingeschakeld 
vanaf de voorplaat van het FP1100/1200/2000-brandmeldpaneel. Als u de Signaalgever 
of Doormelding brandweer tijdens de vertragingsperiode uitzet, wordt de vertraging 
geannuleerd en wordt de vereiste uitgang onmiddellijk in werking gesteld. 

U kunt vertragingen met een lengte van 0 tot 600 seconden instellen. 

De vertragingen voor Brandbeveiliging en Storingsuitgang staan vast op nul (0) 
seconden. 

  
        
 00   
 00      
 00    
 00    
   
 0 0 0 1
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5.1.37 Tijden vertraging doormelden uit 

(DATUM/TIJD-MENU, ) 

DOORM. VERTR. UIT Maa / / : :

Maandag : : Vrijdag : :
Dinsdag : : Zaterdag : :
Woensdag : : Zondag : :
Donderdag : :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Datum/tijd-menu Pagina 79 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Wijziging bevestigen 

 

In dit menu vindt u voor iedere dag het tijdstip waarop de Vertraging doormelding 
brandweer automatisch van AAN op UIT wordt overgeschakeld. U kunt voor elke dag van 
de week een tijd toewijzen.  

NB: u kunt de vertraging alleen handmatig van UIT op AAN zetten. Gebruik hiervoor de 
knop Vertraging doormelding IN/UIT terwijl de sleutelschakelaar is ingeschakeld. 

Als er geen automatische uitschakeling van de vertraging nodig is, dient u de tijd 00:00 te 
gebruiken. Deze tijd wordt door het FP1100/1200/2000-brandmeldpaneel genegeerd. U 
kunt de Vertraging doormelding brandweer ook op elk gewenst tijdstip handmatig 
uitschakelen. Gebruik hiervoor de knop Vertraging IN/UIT op de voorplaat. 

*Zie Uitgangsvertragingen, pagina 81 

 23 07 01 14 45 02 
        
 00 00 00 00 
 00 00 00 00  
 00 00  00 00 
 00 00   
   
 0 0 0 1
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5.1.38 Tijden vertraging alarmgever uit 

(DATUM/TIJD-MENU, 4, ) 

SIGNAALGEVERS VERTR. UIT Maa / / :

Maandag : : Vrijdag : :
Dinsdag : : Zaterdag : :
Woensdag : : Zondag : :
Donderdag : : Lnk : geen

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Datum/tijd-menu Pagina 79 

 Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Wijziging bevestigen 

 

Als “Lnk” op Geen is ingesteld, kunt u in dit menu instellen op welke tijd de vertraging 
signaalgevers elke dag van AAN op UIT wordt gezet. U kunt voor elke dag van de week 
een tijd toewijzen.  

NB: u kunt de vertraging alleen handmatig van UIT op AAN zetten. Gebruik hiervoor de 
knop vertraging signaalgevers IN/UIT terwijl de sleutelschakelaar is ingeschakeld. 

Als er geen automatische uitschakeling van de vertraging nodig is, dient u de tijd 00:00 te 
gebruiken. Deze tijd wordt door het FP1100/1200/2000-brandmeldpaneel genegeerd. U 
kunt de vertraging signaalgevers ook op elk gewenst tijdstip handmatig uitschakelen. 
Gebruik hiervoor de knop Vertraging IN/UIT op de voorplaat. 

Lnk: als de “Lnk” op “Doorm.”  (doormelding brandweer) is ingesteld, worden de tijden 
voor designaalgevers Uit op 00:00 ingesteld en worden de uitschakelingstijden voor 
doormelding aan de brandweer (pagina 82) gebruikt om de vertraging van de 
signaalgevers aan te sturen. Dit houdt in dat er één en dezelfde tijdenset wordt gebruikt 
indien zowel de vertraging voor de signaalgevers als die voor doormelding aan de 
brandweer tegelijkertijd zijn uitgeschakeld. Verbinding dient op Geen te zijn ingesteld als 
u de uitschakelingstijden voor de signaalgevers wilt gebruiken. 

*Zie Uitgangsvertragingen, pagina 81 

 23 07 01 14 45 
        
 00 00 00 00 
 00 00 00 00  
 00 00  00 00 
 00 00   
   
 0 0 0 1
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5.1.39 Tijden groepen uit (alleen FP2000) 

(DATUM/TIJD-MENU, 5, ) 

GROEPEN UIT Maa / / : :

Maandag : : Vrijdag : :
Dinsdag : : Zaterdag : :
Woensdag : : Zondag : :
Donderdag : :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Datum/tijd-menu Pagina 79 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Wijziging bevestigen 

* Zie ook Tijden groepen aan, pagina 85 

 

Groepen die voor de Mode IN/UIT zijn geactiveerd (zie pagina  108) worden 
UITgeschakeld op de tijden die u in dit menu instelt. U kunt voor elke dag van de week 
een afzonderlijke tijd invoeren. Bij een tijdinstelling van 00:00 wordt geen actie 
ondernomen. 

 23 07 01 14 45 02 
        
 00 00 00 00 
 00 00 00 00  
 00 00  00 00 
 00 00   
   
 0 0 0 1
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5.1.40 Tijden groepen aan (alleen FP2000) 

(DATUM/TIJD-MENU, ) 

GROEPEN AAN Maa / / : :

Maandag : : Vrijdag : :
Dinsdag : : Zaterdag : :
Woensdag : : Zondag : :
Donderdag : : Lnk : geen

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Datum/tijd-menu Pagina 79 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Wijziging bevestigen 

* Zie ook Tijden groepen uit, pagina 84 

 

Groepen die voor de Mode IN/UIT zijn geactiveerd (zie pagina  108) worden als “Lnk” op 
Geen is ingesteld ingeschakeld op de tijden die u in dit menu instelt. U kunt voor elke dag 
van de week een afzonderlijke tijd invoeren. Bij een tijdinstelling van 00:00 wordt geen 
actie ondernomen. 

Lnk: Als de “Lnk”  op “Ext.” (extern)  is ingesteld, worden de inschakeltijden voor de 
groepen op 00:00 ingesteld en worden de groepen door de groepen aan-uitgang 
aangestuurd. Verbinding dient op Geen te zijn ingesteld als u de inschakelingstijden voor 
de groepen wilt instellen. 

 23 07 01 14 45 02 
        
 00 00 00 00 
 00 00 00 00  
 00 00  00 00 
 00 00   
   
 0 0 0 1



86 FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 

5.1.41 Dagstandtijden (alleen FP2000) 

(DATUM/TIJD-MENU, 7, ) 

DAG MODE Maa / / :

Maandag : : Vrijdag : :
Dinsdag : : Zaterdag : :
Woensdag : : Zondag : :
Donderdag : : Lnk : geen

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Datum/tijd-menu Pagina 79 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Wijziging bevestigen 

* Zie ook NachtModetijden, pagina 87 

 

Als “Lnk” op Geen is ingesteld, worden groepen waarvoor Dag/Nachtwerking is 
ingeschakeld (zie pagina 108 ) op de aangegeven tijdstippen in de dagstand gezet. U 
kunt voor elke dag van de week een afzonderlijke tijd invoeren. Bij een tijdinstelling van 
00:00 wordt geen actie ondernomen. 

Lnk: als “Lnk”  op “Doorm.” (doormelding brandweer) is ingesteld, worden de Dagstand-
tijden op 00:00 ingesteld en wordt gebruik gemaakt van de tijden die voor het 
uitschakelen van doormelding aan de brandweer zijn ingesteld (pagina 82). Als “Lnk” op 
“Ext.” (extern) is ingesteld, worden de dagstandtijden door de dagstanduitgang 
aangestuurd.De Lnk dient op Geen te zijn ingesteld als u de dagstandtijden wilt 
gebruiken. 

Voor Dagstand wordt de dagniveau-alarmdrempel gebruikt die in de 
melderconfiguratiemenu's is ingesteld. 

 23 07 01 14 45 
        
 00 00 00 00 
 00 00 00 00  
 00 00  00 00 
 00 00   
   
 0 0 0 1
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5.1.42 Nachtstandtijden (alleen FP2000) 

(DATUM/TIJD-MENU, 8, ) 

NACHT MODE MENU Maa / / :

Maandag : : Vrijdag : :
Dinsdag : : Zaterdag : :
Woensdag : : Zondag : :
Donderdag : :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Datum/tijd-menu Pagina 79 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

 of 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Wijziging bevestigen 

* Zie ook dagstandtijden, pagina 86 

 

Groepen waarvoor dag/nachtwerking is ingeschakeld (zie pagina 108) worden op de 
ingestelde tijden in de nachtMode (gevoeliger) gezet. U kunt voor elke dag van de week 
een tijd instellen. 

Bij een tijdinstelling van 00:00 wordt geen actie ondernomen. 

De nachtmode-alarmdrempel is één lager dan het dagniveau dat in de 
melderconfiguratiemenu's is ingesteld, tenzij het dagniveau op 1 (één) is ingesteld.  

 23 07 01 14 45
       
 00 00 00 00 
 00 00 00 00  
 00 00  00 00 
 00 00   
   
 0 0 0 1
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5.1.43 Menu Herstart 

(SYSTEEMMENU, ) 

HERSTART

Herstart Paneel : nee

^v,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar systeemmenu Pagina 27 

  Om INSCHAKELEN te selecteren 

 Bevestigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

 

Hiermee kunt u het paneel op dezelfde manier herstarten als wanneer het eerst uit en 
dan weer aan wordt gezet.  

      
        
     
      
      
     
   
 0 0 0 1
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5.1.44 Meldermenu 

(HOOFDMENU, 2, ) 

MELDER MENU

1 Config 2 Groepe
3 Zones 4 Groepen grafieken
5 Grafieken Melders 6 Zone Bereik

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Typ het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar hoofdmenu Pagina 25 

 

1 Configuratie 
Het algemene configureren en bekijken van melders - alle typen Pagina 90 
Rook- en hittemelders Pagina 94 
Handbrandmelder, Drukknopmelding, Bewaakte handbrandmelder, 
Gasinstallatiedrukknop Pagina 96 
Aanwijzende schakelcontroller Pagina 100 
Alarmgeverscontrole-unit Pagina 100 
Bewakingsunits - Groepenmonitormelder en Bewaakte controle-unit Pagina 102 
I/O-units - Eén-kanaals en met drie kanalen, Schakelcontrolesysteem Pagina 104 
Gasinstallatie (I/O) Pagina 106 

Individuele melderparameters configureren en melderstatistieken bekijken 

2 Groepen Pagina 108 
Individuele groep-opties toewijzen — Inschakelen/Uitschakelen, 
Mode, Gebied, IN/UIT Dag/Nachtmode, Vertraging alarmgever en Vertraging 
doormelding brandweer 

3 Zones Pagina 111 
Aangrenzende zones voor een zone definiëren, afhankelijkheid vastleggen of uit het 
logboek verwijderen en het gebied in- of uitschakelen. 

4 Groepengrafiek (alleen FP2000) Pagina 113 
Een staafdiagram voor de bewakingssensoren in een groep bekijken. 

5 Meldergrafiek (alleen FP2000) Pagina 115 
Een grafiek bekijken waarin de activiteit van een individuele sensor tegen een tijdsbalk 
wordt afgezet. 

6 Zonebereik Pagina 120 
Het eerste meldergroepnummer configureren. 

      
        
     
      
      
     
   
 0 0 0 1
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5.1.45 Algemene configuratie en weergave (alle typen) 

(MELDERMENU, 1, ) 

SCHERM 1 

MELDER CONFIGURATIE Prot : X95 LED
Adres : / Status : in Cond : NML
Grp : Type : OPT Waard :
Dag Niv : VoorAlm : AlarmNiv :

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

 Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of    om de gegevens te wijzigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

 Bevestig de invoer 

Druk op [Meer ] voor meer meldergegevens (Scherm 2) 

*Zie pagina 89 voor het specifieke meldertype 

Voor tekstvelden melder (2 regels x 40 tekens): 

Gebruik  om de tekstregel te krijgen die u wilt wijzigen 

Druk op  (eerst geheugen vrijgeven!) 

Gebruik  om tussen alfabetische en numerieke tekst over te schakelen 
Druk op de vereiste alfanumerieke knop 

Gebruik   om de cursor binnen de regel te verplaatsen 

Druk op  wanneer u klaar bent 

*Zie pagina 73 voor het wissen van meldergegevens 

*Zie pagina 75 voor de standaard-melderconfiguratie 

 

Voor elk adresseerbaar melder dienen bepaalde parameters te worden ingesteld voordat 
het brandmeldpaneel naar behoren kan functioneren. Behalve deze parameters kunt u in 
de twee hier besproken schermen ook de status en statistieken van elke melder bekijken. 

Gebruik de knop [Meer ] om tussen deze twee schermen over en weer te schakelen. 

Scherm 1 bevat voor alle melders dezelfde informatie, met uitzondering van rook- en 
hittemelders. Voor deze laatstgenoemde melders zijn er ook instellingen voor 
alarmniveau en dagniveau. Welke informatie in Scherm 2 wordt weergegeven, is 
afhankelijk van het meldertype. Dit wordt op de volgende pagina's per geval beschreven. 

Configuratieparameters kunnen het beste groepsgewijs worden ingesteld door middel 
van uploaden/downloaden vanaf een computer. U kunt vanuit de systeemmenu's een 
standaardconfiguratie activeren. 

      
1 1    
1   50 

 3    90   110 
   
        
   
 0 0 0 1
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De volgende parameters worden door de gebruiker ingesteld: 

• Adres: lus/adres Selecteer de melder dat u wilt weergeven 

• Status: inschakelen/uitschakelen/soaken/EAS 
Hiermee wordt bepaald of de melder momenteel 
actief is of niet.  Wanneer een melder in "soak"-
toestand is, worden er geen alarmcondities of 
uitgangen geactiveerd wanneer de melder een alarm 
ondergaat. Dit alarm wordt alleen als gebeurtenis 
gerapporteerd. Voor EAS-mode, zie pagina 67. 

• Groep: 1—255 Melders worden aan groepen toegewezen.   
Groepen kunnen zich in het weergeefbare bereik van 
de FP1100/1200/2000 bevinden, zoals bepaald door 
de voorplaat. 

• Type: gebruikerstype Het specifieke meldertype dat de gebruiker op de 
geselecteerde lus/het geselecteerde adres nodig 
heeft. Dit wordt vergeleken met het meldertype 
(scherm 2) dat het feitelijke meldertype is dat op die 
lus/dat adres op het brandmeldpaneel reageert. Een 
verkeerde combinatie van type en meldertype 
veroorzaakt één van de volgende drie foutmeldingen 

 

Type Meldertype Storing 

elk type Geen Communicatiefout 

geen elk type Melder uitgeschakeld 

elk type ander type Verkeerd type 

 
Het Meld.typ dat door het brandmeldpaneel wordt herkend, is één van de volgende types. 
Deze types worden verder door de gebruiker uitgebreid om het specifieke type te 
definiëren. Het specifieke gebruikerstype definieert Scherm 2, en definieert in een aantal 
gevallen de werking van deze melder. 

Type Meldertype Beschrijving 

1I 1I Unit met één-kanaalsingang 

1O[1 I/O Unit met één-kanaalsuitgang 

1I/O[1 I/O Unit met één-kanaalsingang en één-kanaalsuitgang 

2I/O[2 2I2O Unit met twee-kanaalsingang en twee-
kanaalsuitgang 

2I1O[1 I/O Unit met twee-kanaalsingang en één-
kanaalsuitgang 

3I/O[1 I/O Drie-kanaals I/O-unit 

4I/O[2 4I4O Unit met vier-kanaalsingang en vier-kanaalsuitgang 

4I[2 4I Unit met vier-kanaalsingang 

ADD[3 ADD Uitschakeling rookmelder 

ASP1[3 ASP1 Rookmelder waarbij beide uitgangen één ingang 
activeren (één-ingangsunit) 
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Type Meldertype Beschrijving 

ASP2[3 ASP2 Rookmelder waarbij twee uitgangen twee 
opeenvolgende ingangen activeren (twee-
ingangenunit) 

CUM[1 MON Bewaakte controle-unit 

GCU1[1 I/O I/O-sectie van gasunit 

GCU2[1 DRUK Handbrandmelder gasinstallatie 

ICC[2 ICC Aanwijzende schakelcontroller 

ION ION Ionisatierookmonitor 

LCC[2 LCC Lusgevoede circuitcontroller 

DRUK DRUK Handbrandmelder 

MCPM DRUK Monitor handbrandmelder 

DKKV DRUK Ontruimingshandbrandmelder 

MUL[1 MUL Multisensor (Optische detector/hittemelder) 

OPT OPT Optische rookmonitor 

SMI[1 DRUK Schakelcontrolesysteem met interrupt 

SMU [1 MON Schakelcontrolesysteem 

SMU+[1 MON Schakelcontrolesysteem plus 

SIM[2 SIM Module voor enkelvoudige input 

SIGN[1 SIGN Alarmgeverscontrole-unit 

TEMP TEMP Hittemelder 

ZMU[1 MON Groepbewakingsmelder 

ZMU[2 ZMU Groepbewakingsmelder 

 
 

De gascontrolemelder bezet twee opeenvolgende adressen. Het eerste (even) adres is 
een I/O-eenheid. Dit adres moet op GCU1 worden ingesteld. Het tweede (oneven) adres 
is een DRUK en moet op GCU2 worden ingesteld. 

 
Het is afhankelijk van het communicatieprotocol welke van deze typen aanwezig zijn. 

 
[1 Alleen Aritech Series 900  
Zie de handleiding bij de gascontrolemelder (GC900 handleiding) voor meer informatie 

[2 Alleen Aritech Series 2000  

[3 Alleen  voor Noorwegen 

• Dagniveau 1 — 5 Standaardwaarde 3 (alleen rook- en hittemelders) 
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•   Het brandalarm en de vooralarmdrempel voor rook- 
en hittemelders wordt ingesteld. Het ingevoerde 
niveau (1-5) resulteert in een initieel alarmniveau. 
Waarden die van de melders worden ontvangen, 
worden met het huidige alarmniveau vergeleken. 
Zodra het alarmniveau wordt overschreden, wordt 
brandalarm gegeven. Met dit niveau wordt ook een 
vooralarmdrempel gedefinieerd — *Zie onderstaande 
tabel. Het alarmniveau wordt verder aangepast door 
middel van de compensatie die op de melder wordt 
toegepast. Waar groepen voor een verschillende 
dag/nachtwerking worden ingeschakeld, bedraagt het 
nachtniveau altijd één minder dan het dagniveau, 
behalve  wanneer het dagniveau op één is ingesteld. 
Dagniveau 3 is de aanbevolen EN54-drempelwaarde 
voor ionisatie- en optische rookmonitoren. 

 
 ROOKMELDERS HITTEMELDERS 

 0% Compensatie Maximale compensatie °C 
Niveau Brand-

alarm 
Vooralarm Brand-

alarm 
Vooralarm Brand-

alarm 
Vooralarm 

1 80 60 170 150 40 30 
2 95 75 170 150  

47.5 
 

37.5 
3 110 90 170 150  

55 
 

45 
4 125 105 170 150 62.5 52.5 
5 145 120 170 150  

72.5 
 

60 
 

• Meldertekst:  Aan elke melder kan een maximum van 80 tekens (2 
regels x 40 tekens) aan door de gebruiker te 
definiëren alfanumerieke tekst worden toegevoegd. In 
het geval van I/O-melders wordt de tekst in deze 
menu's voor foutmeldingen voor die melders gebruikt. 
Voor de feitelijke ingangen en uitgangen van elke I/O-
unit kan nog meer tekst worden gedefinieerd in de 
I/O-programmeringsmenu's (zie pagina  104). Het is 
ten zeerste aan te bevelen het 
upload/downloadprogramma te gebruiken voor tekst. 
Het toetsenbord wordt over het algemeen gebruikt 
om tekst te wijzigen die al is gedownload. 

• Conditie:  U kunt de alarm- of storingsconditie van de melder 
bekijken.  De conditie wordt geblokkeerd zodra deze 
zich voordoet en wordt pas bij herstel gewist. Een 
melder kan de volgende standen hebben: 

•  NML - normaal 
COMM - communicatiestoring 
FOU - fout 
UIT - uitgeschakeld 
VTY - verkeerd type 
DBL - dubbel adres 
PRE - voor-(alarm)conditie/ 
  vooralarm 

OND - onderhoudsconditie 
GTY - geen type 
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5.1.46 Rook- en hittemelders 

(MELDERMENU, 1, , ) 

SCHERM 2 

DEVICE STATUS Wis Stat LED
Adres : / Status : in Cond : NML
ComKwal : % Meldtyp : OPT waard : S90
Testw. : gemidd. : Obsc. : %/m
Brand : Max : / :
Vervuil : % Min : / :
meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of  om gegevens te wijzigen 

 Invoer bevestigen 

Druk op [Meer ] om scherm 1 van de melder te zien Pagina 89 

 

Het bovenstaande scherm wordt weergegeven voor ionisatie-, optische- en hittemelders. 
U kunt het gebruiken om de melderstatus en statistieken te bekijken. 

In dit scherm kunnen slechts twee parameters worden gewijzigd: 

Adres: Lus/adres - selecteer een andere melder 

Wis status: Wis de statistieken van deze melder. 

LED: Schakelt de LED van het geselecteerde apparaat aan of uit 
 

*Zie Melderstatistieken wissen, pagina 182 voor informatie over het wissen van alle 
melders in een lus. 

U kunt de volgende parameters bekijken: 

Status: Ingeschakeld/Uitgeschakeld of Soak: Hiermee kunt u zien of de 
melder momenteel actief is of niet. U kunt dit veranderen op 
Scherm 1 van de melders (pagina  89). 

Cond.: De geblokkeerde alarm- of storingsconditie van de melder.  
*Zie Scherm 1 (pagina 89) 

Comm. Kwal: Communicatiekwaliteit: Het aantal correcte antwoorden van de 
melder als een percentage van het totale aantal navragen bij de 
melder sinds de laatste update.  Communicatiekwaliteit wordt 
elke 20 minuten bijgewerkt, behalve wanneer de melder wordt 
bekeken. In dat laatste geval wordt het één keer per minuut 
bijgewerkt. 

      
2 1    
100   50 
255    49   0.5 
1  133 12 02 17 41 
0  23 16 01 03 15
       

 0 0 0 1
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Meld.typ: Meld.typ: het meldertype zoals dit door het brandmeldpaneel 
wordt gezien.  
*Zie pagina 81 voor beschrijvingen van meldertype. 

Waarde: De waarde (van rook of hitte) die door de melder wordt 
geretourneerd. Deze waarde (0-255) wordt gebruikt om 
brandalarmen of fouten te bepalen (Zie Dagmode, pagina 75). 
De waarde van een rookmelder is voor ionisatiemelders en 
optische melders gerelateerd aan de rookverduistering 
(gemeten in %/meter) en voor hittemelders aan °C. Ook wordt 
het protocol weergegeven dat voor communicatie met dit 
Melder wordt gebruikt.  

 Dit zijn: ARI - Aritech Series 2000 
   DSC - Aritech Series 990 
   X90 - Aritech Series 900 
   X95 - Aritech Series 930/950/970 

Testwaarde: De waarde die tijdens de zelftest van de melder wordt 
geretourneerd. Een waarde die lager is dan de 
alarmdrempelwaarde, resulteert in een onderhoudsconditie. 

Gemidd.: De gemiddelde waarde van de melder, gemeten over een 
periode van 20 minuten. 

Obsc: % verduistering (rookmelders): 

Temp: Temperatuur °C (hittemelders): Een schatting van de 
rookverduistering, uitgedrukt in %/meter, of de hitte in  °C. Dit 
wordt berekend uit de waarde die door het Melder wordt 
geretourneerd. Deze schatting wordt alleen voor 
informatiedoeleinden verstrekt. Het brandmeldpaneel gebruikt 
de waarde voor alarm- en storingsbepaling. 

Brand: Het aantal brandalarmen dat door de melder is geproduceerd 
sinds de laatste keer dat de statistieken zijn gewist. 

Max: De hoogste waarde die door de melder werd bereikt en de 
datum (dd/mm) en tijd (uu:mm) waarop dit plaatsvond. 

Min: De laagste waarde die door de melder werd bereikt en de 
datum (dd/mm) en tijd (uu:mm) waarop dit plaatsvond. 

Contam: Vervuiling: De hoeveelheid vervuiling wordt berekend aan de 
hand van de afwijking die de melder over de lange termijn 
ontwikkelt. Afwijkingen op langere termijn ontstaan doorgaans 
als gevolg van vervuiling. Er zijn hierop echter ook 
dag/nachteffecten van invloed, vooral als een groep overdag 
wordt gebruikt en 's nachts een lagere instellingswaarde heeft. 
*Zie Dagmode, pagina 86. 
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5.1.47 Handbrandmelder 

(MELDERMENU, 1, , ) 

SCHERM 2 

DEVICE STATUS Wis Stat LED
Adres : / Status : in Cond : ALM
ComKwal : % Meldtyp : HBM waard : DSC
Testw. :
Brand :

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of   om gegevens te wijzigen 

Invoer bevestigen 

Druk op [Meer  om scherm 1 van de melder te zien Pagina 89 

 

Het bovenstaande scherm wordt weergegeven voor handbrandmelders, 
drukknopmelding, bewaakte handbrandmelders, gasinstallatiedrukknoppen en mini-
schakelcontrolesystemen met interrupt, opdat u de melderstatus en statistieken kunt zien.  

In dit scherm kunnen slechts twee parameters worden gewijzigd: 

Adres: Lus/adres - selecteer een andere melder 

Wis status: Wis de statistieken van deze melder. 

LED: Schakelt de LED van het geselecteerde apparaat aan of uit 
 

*Zie melderstatistieken wissen, pagina 182 voor informatie over het wissen van alle 
melders in een lus. 

U kunt de volgende parameters bekijken: 

Status: Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Soak: Hiermee kunt u zien of de 
melder momenteel actief is of niet. U kunt dit veranderen op 
Scherm 1 van de melder (pagina  89). 

Cond.: De geblokkeerde alarm- of storingsstand van de melder. *Zie 
Scherm 1 (pagina 89). 

Comm.Kwal: Communicatiekwaliteit: het aantal correcte antwoorden van de 
melder als een percentage van het totale aantal navragen bij de 
melder. Communicatiekwaliteit wordt elke 20 minuten 
bijgewerkt, behalve wanneer de melder wordt bekeken. In dat 
laatste geval wordt het één keer per minuut bijgewerkt. 

      
2 1    
100  128 
255       
1      
  

       
 0 0 0 1
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Meld.typ: Meld.typ: het meldertype zoals dit door het brandmeldpaneel 
wordt gezien. *Zie pagina 81 voor beschrijvingen van 
meldertypen. 

Waarde: Er kunnen vanuit een handbrandmelder drie waarden worden  
geretourneerd: 
 16 - Storing 
 32 - Normaal 
 128 - Brandalarm 

 Ook wordt het protocol weergegeven dat voor communicatie 
met deze melder wordt gebruikt.  

 Dit zijn: ARI - Aritech Series 2000 
  X90 - Aritech Series 900 
  X95 - Aritech Series 930/950/970

 DSC - Aritech Series 990 

 

Testwaarde: De waarde die tijdens de zelftest van de melder wordt 
geretourneerd. Een waarde die lager is dan de 
alarmdrempelwaarde resulteert in een onderhoudsconditie. 

Brand: Het aantal brandalarmen dat door de melder is geproduceerd 
sinds de laatste keer dat de statistieken zijn gewist. 
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5.1.48 Signaalgever 

(MELDERMENU, 1, , )*  

SCHERM 2 

DEVICE STATUS Wis Stat LED
Adres : / Status : in Cond : NML
ComKwal : % Meldtyp : SIGN waard : X95
Mode : Alarm puls

meer <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of   om gegevens te wijzigen 

Invoer bevestigen 

Druk op [Meer ] om scherm 1 van de melder te zien Pagina 89 

 

Het bovenstaande scherm wordt weergegeven voor alarmgeverscontrole-units. U kunt 
het gebruiken om de melderstatus en statistieken te bekijken. 

In dit scherm kunnen slechts twee parameters worden gewijzigd: 

Adres: Lus/adres - selecteer een andere melder 

Wis status: Wis de statistieken van deze melder. 

LED: Schakelt de LED van het geselecteerde apparaat aan of uit 
 

*Zie Melderstatistieken wissen, pagina 182 voor informatie over het wissen van alle 
melders in een lus. 

U kunt de volgende parameters bekijken: 

Status: Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Soak: hiermee kunt u zien of de 
melder momenteel actief is of niet. U kunt dit veranderen op 
Scherm 1 van de melder (Pagina 89). 

Cond.: De geblokkeerde alarm- of storingsstand van de melder. 
 *Zie scherm 1  (Pagina 89). 

Comm.Kwal: Communicatiekwaliteit: het aantal juiste antwoorden van de 
melder als percentage van het totale aantal navragen bij de 
melder. Communicatiekwaliteit wordt elke 20 minuten 
bijgewerkt, behalve wanneer de melder wordt bekeken. In dit 
laatste geval wordt Communicatiekwaliteit één keer per minuut 
bijgewerkt. 

      
2 1    
100   117 
       
     
       
     

 0 0 0 1
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Meld.typ: Meld.typ: het meldertype zoals dit door het brandmeldpaneel 
wordt gezien. *Pagina 89 voor beschrijvingen van Meldertypen. 

Waarde: Een van de twee volgende waarden wordt geretourneerd: 
 16 - Storing 
 32 - Normaal 

 Ook wordt het protocol weergegeven dat voor communicatie 
met deze melder wordt gebruikt.  

 Dit zijn:  X90 - Aritech Series 900 
  X95 - Aritech Series 950 

Mode: De huidige stand van de signaalgever. De signaalgever kan 
zich in één van de volgende drie standen bevinden: 
uit - signaalgever uit 
Warning Pls. - signaalgever werkt met intervallen  
  (ontruiming) 
Alarm Pls. - signaalgever werkt met intervallen 
Alarm cont. - de signaalgever werkt ononderbroken 

 
Of deze melder beschikbaar is, is afhankelijk van het communicatieprotocol. 
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5.1.49 Aanwijzende schakelcontroller 

(MELDERMENU, 1, , )*  

SCHERM 2 

DEVICE STATUS Wis Stat LED
Adres : / Status : in Cond : NML
ComKwal : % Meldtyp : ICC waard : ARI
Mode : Alarm puls

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of   om gegevens te wijzigen 

 Invoer bevestigen 

Druk op [Meer ] om scherm 1 van de melder te zien Pagina 89 

 

Het bovenstaande scherm wordt weergegeven voor alarmgeverscontrole-units. U kunt 
het gebruiken om de melderstatus en statistieken te bekijken. 

In dit scherm kunnen slechts twee parameters worden gewijzigd: 

Adres: Lus/adres - selecteer een andere melder 

Wis status: Wis de statistieken van deze melder. 

LED: Schakelt de LED van het geselecteerde apparaat aan of uit 
 

*Zie Melderstatistieken wissen, pagina 182 voor informatie over het wissen van alle 
melders in een lus. 

U kunt de volgende parameters bekijken: 

Status: Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Soak: hiermee kunt u zien of de 
melder momenteel actief is of niet. U kunt dit veranderen op 
Scherm 1 van det melder (pagina  89). 

Cond.: De geblokkeerde alarm- of storingsstand van de melder. *Zie 
scherm 1 (Pagina 89). 

Comm.Kwal: Communicatiekwaliteit: het aantal juiste antwoorden van de 
melder als percentage van het totale aantal navragen bij de 
melder. Communicatiekwaliteit wordt elke 20 minuten 
bijgewerkt,  behalve wanneer het melder wordt bekeken. In dit 
laatste geval wordt Communicatiekwaliteit één keer per minuut 
bijgewerkt. 

      
2 1    
100   0 
 
 
 
        

 0 0 0 1
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Meld.typ: Meld.typ: het meldertype zoals dit door het brandmeldpaneel 
wordt gezien. *Zie89 voor beschrijvingen van 
 meldertypen. 

Waarde: Een van de twee volgende waarden wordt geretourneerd: 
 0 - Normale werking 
 1 - Opstartfout 
 2 - Bewaakte lijn open 
 3 - Bewaakte lijn kortsluiting 
 4-16 - Schakelingsfout 
 
Ook wordt het protocol weergegeven dat voor communicatie 
met deze melder wordt gebruikt.  

 Dit zijn:  ARI - Aritech Series 2000 
 
Mode: De huidige stand van de signaalgever. De signaalgever kan 

zich in één van de volgende drie standen bevinden: 
uit - ICC uit 
Warning Pls. - ICC werkt met intervallen 
Alarm Pls. - ICC werkt met intervallen 
Alarm cont. - de ICC werkt ononderbroken 

 

 
Of deze melder aanwezig is, is afhankelijk van het communicatieprotocol. 
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5.1.50 Monitor units  

(MELDERMENU, 1, , ) 

SCHERM 2 

DEVICE STATUS Wis Stat LED
Adres : / Status : in Cond : NML
ComKwal : % Meldtyp : MON waard : S90
Testw. :
Brand :

meer <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of   om gegevens te wijzigen 

 Invoer bevestigen 

Druk op [Meer ] om scherm 1 van de melders te zien Pagina 89 

 

Het bovenstaande scherm wordt weergegeven voor groepenmonitorapparaten, bewaakte 
controle-units, schakelcontrolesysteem en schakelcontrolesysteem plus. U kunt hierin de 
melderstatus en de statistieken bekijken. 

 
Het Meldtypee kan hier zowel "MON" als "ZMU" zijn, afhankelijk van het gebruikte 
communicatieprotocol. 

 

In dit scherm kunnen slechts twee parameters worden gewijzigd: 

Adres: Lus/adres - selecteer een andere melder  

Wis status Wis de statistieken van deze melder. 

LED: Schakelt de LED van het geselecteerde apparaat aan of uit 
 

*Zie Melderstatistieken wissen, pagina 186 voor informatie over het wissen van alle 
apparaten in een lus. 

U kunt de volgende parameters bekijken: 

Status: Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Soak: Hiermee kunt u zien of de 
melder momenteel actief is of niet. U kunt dit veranderen op 
Scherm 1 van de melder (pagina  89). 

Cond.: De geblokkeerde alarm- of storingsstand van de melder. *Zie 
Scherm 1 (pagina 89). 

Comm.Kwal: Communicatiekwaliteit: het aantal correcte antwoorden van de 
melder als een percentage van het totale aantal navragen bij de 

      
2 1    
100   0 
255     
1   
 
        

 0 0 0 1
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melder. Communicatiekwaliteit wordt elke 20 minuten 
bijgewerkt, behalve wanneer de melder wordt bekeken. In dat 
laatste geval wordt het één keer per minuut bijgewerkt. 

Meld.typ: Meld.typ: het meldertype zoals dit door het brandmeldpaneel 
wordt gezien. *Zie pagina 81 voor beschrijvingen van 
meldertype. 

Waarde: Er kunnen vanuit een handbrandmelder drie waarden worden 
geretourneerd: 
 16 - Storing 
 32 - Normaal 
 128 - Brandalarm 

 Ook wordt het protocol weergegeven dat voor communicatie 
met deze melder wordt gebruikt.  

 Dit zijn:  X90 - Aritech Series 900 
  X95 - Aritech Series 950 

Testwaarde: De waarde die tijdens de zelftest van de melder wordt 
geretourneerd. Een waarde die lager is dan de 
alarmdrempelwaarde, resulteert in een onderhoudsconditie. 

Brand: Het aantal brandalarmen dat door de melder is geproduceerd 
sinds de laatste keer dat de statistieken zijn gewist. 
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5.1.51 Ingangs/Uitgangs-units 

(MELDERMENU, 1, , ) 

SCHERM 2 

DEVICE STATUS Wis Stat LED
Adres : / Status : in Cond : NML
ComKwal : % Meldtyp : 4I/U waard : ARI
Kanaal :
Ingang : passief actief open kort
Uitgang : in uit uit in
meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of   om gegevens te wijzigen 

 Invoer bevestigen 

Druk op [Meer ] om scherm 1 van de melder te zien Pagina 89 

Het bovenstaande scherm wordt weergegeven voor alle ingang/uitgang (I/O)-units. U 
kunt het gebruiken om de melderstatus en statistieken te bekijken. 

 
Het aangegeven Meld.typ kan één van de volgende zijn (afhankelijk van het 
communicatieprotocol): SIM, 1O, I/O, 2I1O, 2I/O, 4I, 4I/O 

 

Raadpleeg de juiste handleiding voor installatie en ingebruikname van de melder voor 
een overzicht van de apparaten die onder een specifiek protocol door de FP2000 worden 
ondersteund. 

 

In dit scherm kunnen slechts twee parameters worden gewijzigd: 

Adres: Lus/adres - selecteer een andere melder 

Wis status: Wis de statistieken van deze melder. 

LED: Schakelt de LED van het geselecteerde apparaat aan of uit 
 

*Zie Melderstatistieken wissen, pagina 182 voor informatie over het wissen van alle 
melders in een lus. 

 

U kunt de volgende parameters bekijken: 

Status: Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Soak: hiermee kunt u zien of de 
melder momenteel actief is of niet. U kunt dit veranderen op 
Scherm 1 van det melder (pagina  89). 

      
2 1    
100   0 
 1 2 3 4  
   
   
        

 0 0 0   1 
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Cond.: De geblokkeerde alarm- of storingsstand van de melder. *Zie 
scherm 1  (Pagina 89). 

Comm.Kwal: Communicatiekwaliteit: het aantal correcte antwoorden van de 
melder als een percentage van het totale aantal navragen bij de 
melder. Communicatiekwaliteit wordt elke 20 minuten 
bijgewerkt, behalve wanneer het melder wordt bekeken. In dat 
laatste geval wordt het één keer per minuut bijgewerkt. 

Meld.typ: Meld.typ: het meldertype zoals dit door het brandmeldpaneel 
wordt gezien. *Zie pagina 81 voor beschrijvingen van Meld.typ. 

Waarde: De waarde die door een I/O-unit wordt geretourneerd, is 
afhankelijk van de stand van de ingang. 

 Ook wordt het protocol weergegeven dat voor communicatie 
met deze melder wordt gebruikt.  

 Dit zijn:  ARI - Aritech Series 2000 
  X90 - Aritech Series 900 
  X95 - Aritech Series 930/950 

Kanaal: De  status van de ingangs- en uitgangskanalen wordt 
weergegeven 

Ingangen: De ingangsstatus kan Actief, Passief, Open of Kort zijn. 
"Open" en "Kort" zijn alleen geldige uitdrukkingen voor units 
met bewaakte ingangen. 

Uitgangen: De uitgangsstatus kan In of Uit zijn. 

 
Als er units met bewaakte ingangen worden gebruikt, wordt Scherm 1 een beetje anders 
weergegeven. 

SCHERM 1 

MELDER CONFIGURATIE LED
Adres : / Status : in Cond : NML
Grp : Type : 4I/U Waard :
Fout : : uit : uit : uit : uit

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

De laatste regel bepaalt of een storing al dan niet automatisch wordt gerapporteerd. Elke 
bewaakte ingang kan als volgt worden geprogrammeerd: 

uit:  geen automatische storingsrapportage voor die specifieke ingang. 
abn:  er wordt een melderstoring gerapporteerd als de ingang open of kort is         

(abnormaal). 
open: er wordt een melderstoring gerapporteerd als de ingang open is. 
kort: er wordt een melderstoring gerapporteerd als de ingang een kortsluiting 

ondervindt. 

Eenheden die geen verschil maken tussen een open of kortgesloten circuit, kunnen 
alleen worden ingesteld op abn. (abnormaal). 

Als storingsrapportage wordt uitgeschakeld, moet elke storingsconditie via I/O-logica 
worden geprogrammeerd. 

      
2 1    
100   0 
1 2 3 4  
   
   
        

 0 0 0   1 
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5.1.52 Gasmelder I/O (GCU1) 

(MELDERMENU, 1, , )*  

SCHERM 2 

DEVICE STATUS Wis Stat LED
Adres : / Status : in Cond : NML
ComKwal : % Meldtyp : I/U waard : S90
Brand 1 : uit Uit : normaal
Brand 2 : uit Mode : automat.

Gas : normaal
meer <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of  om gegevens te wijzigen 

Invoer bevestigen 

Druk op [Meer ] om scherm 1 van det melder te zien Pagina 89 

*Zie Handbrandmelder (GCU 2), pagina 96 
*Zie handleiding gascontrolemelder 

 

Het bovenstaande scherm wordt weergegeven voor de ingangs/uitgangssectie van een 
gascontrolemelder. U kunt het gebruiken om de melderstatus en statistieken te bekijken. 

In dit scherm kunnen slechts twee parameters worden gewijzigd: 

Adres: Lus/adres - selecteer een andere melder 

Wis status: Wis de statistieken van deze melder. 

LED: Schakelt de LED van het geselecteerde apparaat aan of uit 
 

*Zie Melderstatistieken wissen, pagina 182 voor informatie over het wissen van alle 
apparaten in een lus. 

U kunt de volgende parameters bekijken: 

Status: Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Soak: hiermee kunt u zien of de 
melder momenteel actief is of niet. U kunt dit veranderen op 
Scherm 1 van de melder (pagina  89). 

Cond.: De geblokkeerde alarm- of storingsstand van de melder.  
 *Zie scherm 1  (Pagina 89). 

Comm.Kwal: Communicatiekwaliteit: het aantal correcte antwoorden van de 
melder als een percentage van het totale aantal navragen bij de 
melder. Communicatiekwaliteit wordt elke 20 minuten 
bijgewerkt, behalve wanneer de melder wordt bekeken. In dat 
laatste geval wordt het één keer per minuut bijgewerkt. 

      
2 1    
100   0 
     
   
 
        

 0 0 0 1
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Meld.typ: Meld.typ: het meldertype zoals dit door het brandmeldpaneel 
wordt gezien. *Zie pagina 81 voor beschrijvingen van 
meldertypen. 

Waarde: Welke waarde wordt geretourneerd is afhankelijk van de stand 
van de isolatiemode en de gasafgifte. 

 Ook wordt het protocol weergegeven dat voor communicatie 
met deze melder wordt gebruikt.  

 Dit is: Deze melder  X90 - Aritech Series 900 
 

Verder kunt u in het scherm de status van het gascontrolemelder zien. 

Brand 1, Brand 2  - Brandgroepen die aan de unit zijn toegewezen door middel
  van I/O-programmering UIT of IN 

Isol - Geïsoleerde toets normaal of geïsoleerd 

Mode - Automatisch of handmatig 

Gas - Normaal of ontladen 

 
Of deze melder aanwezig is, is afhankelijk van het communicatieprotocol. 
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5.1.53 Groepenmenu 

(MELDERMENU, 2, ) 

MELDERGROEP I.S. Groep : uit
Grp : in/uit : uit
Status : in Dag/Nacht : uit
Mode : Normal Vertr. Sign. : uit
Zone : Vertr. Doorm. : uit

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of   om gegevens te wijzigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

 Invoer bevestigen 

Voor groepstekstveld (1 regel x 40 tekens): 

Gebruik   om de tekstregel te krijgen die u wilt wijzigen 

Druk op  (eerst geheugen vrijgeven!) 

Gebruik  om tussen alfabetische en numerieke tekst over te schakelen 
Druk op de vereiste alfanumerieke knop 

Gebruik  om de cursor binnen de regel te verplaatsen 

Druk op   wanneer u klaar bent 

 

U kunt met dit menu de werking van elke groep bekijken en wijzigen. 

Het scherm bevat de volgende functies: 

 
• Groep: 1—255 - Selecteer de groep die u wilt bekijken of  wijzigen. 

• Status:  inschakelen/uitschakelen 

   U kunt groepen in- of uitschakelen. Wanneer een groep is 
uitgeschakeld, brandt de groepenfout-LED. 
Daarnaast zijn de LED Uitschakelen actief. Branden 
en storingen die zich in een uitgeschakelde groep 
voordoen, worden niet gerapporteerd. Als er ten tijde 
van het uitschakelen branden of storingen aanwezig 
zijn, dient het paneel op de beginwaarden te worden 
ingesteld om deze condities te wissen.  

Alle melders in de uitgeschakelde groep blijven elektrisch actief en kunnen nog steeds 
worden bekeken in de meldermenu's. (Zie pagina 89.)   

U kunt groepen ook uitschakelen met de functietoets 
UITSCHAKELEN. (Zie pagina 210.) 
U kunt een rapport over uitgeschakelde groepen 
opvragen. (Zie pagina 217.) 

      
2 
    
     

 1   
 
        

 2 0 0 1
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• Mode:  "Mode" bepaalt welke werkwijze geldt - 
: normaal - twee melders veroorzaken coïncidentie 
: bevestigd - er wordt pas na 60 s alarm gegeven 
: twee melders - de eerste brand brengt geen alarm 
teweeg 

− In de mode Normaal wordt in de gebeurtenissenbuffer een coïncidentie vastgelegd 
wanneer voor twee of meer brandcontroleapparaten van de ingang alarm actief is. Een 
coïncidentie kan ook worden gebruikt als invoer voor overschakeling van I/O-logica. Op 
het scherm met de alarmweergave verschijnt de afkorting "COI" naast de status van 
apparaten die bijdragen aan de coïncidentie van de ingang. In dit ingangsmenu knippert 
het woord COINCIDENCE als voor de ingang een coïncidentie geldt. 

 

• Zone: 1—99 De geselecteerde groep kan aan elk van de 99 zones 
worden toegewezen. U kunt een zone (een groep 
groepen) gebruiken voor I/O-schakeling en 
evacuatiebeheersing. (Zie pagina 111.) 

 
• In/Uit         uitschakelen/inschakelen 

Groepen waarvoor in/uit is ingeschakeld, worden elke 
dag in- en uitgeschakeld op de tijden die in het 
Datum/Tijd-menu zijn ingesteld (zie pagina 79). Deze 
functie is bedoeld voor toepassingen van het type 
beveiliging (deur- en I/O-bewaking), en niet voor de 
brandgroepen. Elk brandmelder of elke alarmgever 
die zich in een groep bevindt die op deze manier 
wordt uitgeschakeld, veroorzaakt een 
groepsuitschakeling. 

 
• Dag/Nacht: uitschakelen/inschakelen 

Groepen waarvoor dag/nachtwerking is ingeschakeld, 
worden elke dag van dagstand op nachtMode 
omgeschakeld op de tijden die in het Datum/Tijd-
menu zijn ingesteld (zie pagina 81). De melders in 
deze groepen werken tijdens de nachtmode op een 
niveau dat één trap gevoeliger is dan het niveau dat 
voor de dagmode is ingesteld. (Zie pagina 86). 

 
• Tekst: 40 tekens Aan elke groep kan een gebruikerstekst van 

maximaal 40 tekens worden toegewezen. Deze tekst 
wordt gebruikt bij het rapporteren van 
groepsstoringen en -condities. 

 
• Vertraging alarmgevers: inschakelen/uitschakelen Hiermee kunt u voor elke 

individuele groep de Vertraging alarmgever in- of 
uitschakelen (zie het menu Uitgangsvertragingen en 
de toetsen van de voorplaat). 
De vertraging wordt pas ingeschakeld als deze optie 
is ingeschakeld en de toets Vertraging alarmgever op 
de voorplaat op IN staat.
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• Vertraging doormelding brandweer: 
inschakelen/uitschakelen  Hiermee kunt u voor  
elke individuele groep de “Vertraging doormelding 
brandweer” in- of uitschakelen (zie het menu 
Uitgangsvertragingen en de toetsen van de 
voorplaat). 
De vertraging wordt pas ingeschakeld als deze optie 
is ingeschakeld en de toets Vertraging doormelding 
brandweer op de voorplaat op IN staat. 

 
• *Bewaar-Groep: inschakelen/uitschakelen 

Hiermee kunt u een intrinsiek veilige groep in- of 
uitschakelen. (Er  zijn voor deze groep maximaal 2 
melder-LED's.) 

 
• Coïncidentie:  Geeft aan dat twee of meer melders een brandalarm hebben 

gestart. 

 

 
Er zijn 255 groepen die alleen voor controledoeleinden dienen. 
 
U kunt op de voorplaat van de FP1100/1200/2000 (afhankelijk van de configuratie) 
16//64 (alleen configuratie voor FP1100/1200), 32/128, 48/192 of 64/255 groepen 
weergeven. Het kan voorkomen dat er melders aan groepen worden toegewezen die 
buiten het "zichtbare" bereik van het brandmeldpaneel vallen, zodat er geen LED gaat 
branden wanneer deze melders alarm geven! Gebruik deze groepen daarom niet voor 
brandmelders, tenzij u gebruik maakt van externe groepenindicatoren. 

 
*Of deze optie beschikbaar is, is afhankelijk van het communicatieprotocol. 
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5.1.54 Menu zones 

(MELDERMENU, 3, ) 

ZONES Coïnc.
Zone : Aangrenz. 2 :
Status : in Aangrenz. 3 :
Coïnc. : geen log Aangrenz. 4 :
Aangrenz. 1 : Aangrenz. 5 :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of   om gegevens te wijzigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

 Invoer bevestigen 

 

Voor zone-teksten (1 regel x 40 tekens): 

Gebruik   om de tekstregel te krijgen die u wilt wijzigen 

Druk op  (eerst geheugen vrijgeven!) 

Gebruik  om tussen alfabetische en numerieke tekst over te schakelen 
Druk op de vereiste alfanumerieke knop 

Gebruik   om de cursor binnen de regel te verplaatsen 

Druk op  wanneer u klaar bent 

 

Een zone wordt als een groep groepen gedefinieerd. Er zijn 99 zones beschikbaar. U 
gebruikt het scherm Groepenmenu (zie pagina 108) om groepen toe te wijzen. 

Zodra in één van de groepen die aan de zone zijn toegewezen een brandalarm of 
storingsmelding ontstaat, komt ook de zone in een brandalarm- of storingsstand terecht. 
De gebiedsstatus kan als ingang voor I/O-schakeling worden gebruikt, en is bijzonder 
nuttig voor bewerkingen van het type evacuatie. Brand- en storingsstatussen voor zones 
worden niet in de gebeurtenissenbuffer vastgelegd. Gebiedscoïncidentie wordt, als 
ingeschakeld, vastgelegd zodra de conditie zich voordoet. 

Aan elke zone kunnen vijf aangrenzende zones worden toegewezen. U kunt 
uitgangskoppelingen programmeren voor zones die grenzen aan de zone waarin een 
brand- of storingsconditie bestaat. Bijvoorbeeld: er kan een evacuatiesignaal worden 
verzonden naar de zone met de brand, en een waarschuwingssignaal naar de 
aangrenzende zones. 

      
 2 0 
  0 
 0 

 0 0 
 
        

 2 0 0 1
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Het scherm bevat de volgende functies: 

• Zone: 1—99 Selecteer de zone dat u wilt bekijken of wijzigen. 

• Status:   inschakelen/uitschakelen 
Het uitschakelen van een zone heeft geen actie in de 
I/O-logica, gebeurtenissenbuffer, of werking van een 
aangrenzende zonetot gevolg. 

 
• Coïncidentie: logboek/geen log  

Zonescoïncidentie treedt op als er in twee of meer 
van de groepen die aan het gebied zijn toegewezen 
een brandalarm wordt gegeven. U kunt de 
coïncidentieconditie ook als een ingang voor I/O-
schakeling gebruiken. Als de zone zich in een 
coïncidentiestand bevindt wanneer u dit menu bekijkt, 
ziet u het woord COINCIDENTIE knipperen. Wanneer 
gebeurtenissen in een logboek worden vastgelegd, 
wordt de coïncidentie in de gebeurtenissenbuffer 
gerapporteerd. 
 

• Aang1 - Aang5: 0—99 U kunt voor elke zone maximaal 5 aangrenzende  
zones definiëren. 

 
• Tekst: 40 tekens Aan elke zone kan een gebruikerstekst van maximaal 

40 tekens worden toegewezen. Deze tekst wordt 
gebruikt bij gegenereerde rapporten of logboeken. 
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5.1.55 Groepengrafiek (alleen FP2000) 

(MELDERMENU, 4, ) 

GRAFIEKEN MELDERGROEPEN

Grp :
Toon : Waard

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of   om gegevens te wijzigen 

 Invoer bevestigen 

Druk op [Meer ] om het grafiekscherm te zien Pagina 115 

 

U kunt de toestand van rook- en hittemelders in een groep bekijken in de vorm van een 
staafdiagram. Dit helpt u een overzicht te krijgen van de conditie van een groep. 

De statistieken van een specifieke rook- of hittemelder in de groep kan worden verkregen 
door de  melder te selecteren in het grafiekscherm. 

Groep:  Selecteer de groep die u wilt weergeven. 

Weerg:  Selecteer de parameter die u in het staafdiagram wilt weergeven 

 Waarde  - De huidige waarden van de melders 
 Gemiddeld - De gemiddelde waarde voor de melders 
 Testw  - De testwaarden voor de melder 
 Max.  - De hoogste waarde die door elke melder is bereikt. 
 Min.  - De laagste waarde die door elke melder is bereikt. 
 Contam  - % vervuiling voor elke melder 

 Comm.Kwal - % communicatiekwaliteit voor elke melder 
 

*Zie pagina 94, Melderstatistieken 

      
 

1    
     

    
 
        

 0 0 0 1
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5.1.56 Scherm Groepengrafiek 

(GROEPENGRAFIEK, ) 

meer ^v,  <>,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer een staaf in het staafdiagram 

  Selecteer de schaal van het staafdiagram 

Druk op [Meer ] om de statistieken voor de geselecteerde staaf weer te gevenPagina 115 

Druk op [Meer ], [Meer ] om terug te gaan naar het scherm GroepengrafiekPagina 113 

 

Er wordt een staafdiagram van de rook- en hittemelders weergegeven voor de 
geselecteerde groep en parameter. Het staafdiagram wordt één keer per lusscan 
dynamisch bijgewerkt. 

U kunt de statistieken van een melder weergeven door de staaf voor dat melder te 

selecteren en op [Meer ] te drukken. De geselecteerde staaf wordt weergegeven, 
waarbij de staaf is "ingekleurd". 

De schaal van de grafiek is voor compensatie en communicatiekwaliteit vastgezet op 0-
100%. 

U kunt de schaal voor andere waarden selecteren door op  of te drukken: 

  0—128 
  0—  64 
32—  64 

      
128 
    

64     
    
 

        
 0 0 0 1
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5.1.57 Grafiek Melderstatistieken 

(SCHERM GROEPENGRAFIEK, ) 

DEVICE STATUS
Adres : / Status : in Cond : NML
ComKwal : % Meldtyp : TEMP waard : DSC
Testw. : Gemidd. : Temp. : °C
Brand : Max : / :
Vervuil : % Min : / :
meer X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

Druk op [Meer ] om terug te keren naar Groepengrafiek Pagina 113 

Druk op [Meer ], [Meer ] om terug te gaan naar het scherm GroepengrafiekPagina 114 

 

De statistieken voor de melder dat u in het scherm Groepengrafiek hebt geselecteerd, 
worden weergegeven. 

Dit scherm is identiek aan het scherm dat u bij melderconfiguratie voor rook- en 
hittemelders kunt weergeven. *Zie pagina 94 voor informatie over melderstatistieken. 

      
2 1    
100   50 
255    49   25 
1  133 12 02 17 41 
0  23 16 01 03 15 
      

 0 0 0 1
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5.1.58 Meldergrafiek (alleen FP2000) 

(MELDERMENU, 5, ) 

GRAFIEKEN MELDERS
Adres : / Tijd : / / : :
Periode : / s Waard : Gemidd. :
Toon : Waard Max : Testw. :

Min : Vervuil : %
ComKwal : %

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

Typ 0..9 of   om gegevens te wijzigen 

 Invoer bevestigen 

Druk op [Meer ] om het scherm Meldergrafiek te zien Pagina 118 

 

U kunt voor elke rook- of hittemelder een grafiek weergeven waarin een waarde tegen de 
tijd wordt afgezet. U kunt voor elk van de hieronder genoemde melderstatistieken de Y-as 
van de grafiek selecteren. De tijdschaal van de X-as wordt bepaald door de gekozen 
monstersnelheid. 

Zodra de melder, weergavetype en monstersnelheid zijn ingesteld, worden gegevens 
vastgelegd. De vastgelegde gegevens worden voortdurend met de ingestelde 
monstersnelheid bijgewerkt - zelfs als de gebruiker zich niet in het menu 
Meldergrafiek bevindt. Als u één van de bovenstaande drie parameters wilt wijzigen, 
dient de huidige registratiesessie te worden gewist en dient u een nieuwe registratie te 
starten. De gebruiker wordt gevraagd het wissen van de registratie te bevestigen. Kies J 

(ja) en druk op  om de wijziging te bevestigen. 

Zowel de melderstatistieken als de datum en tijd worden weergegeven. De datum en tijd 
worden bepaald door de cursorpositie die u in het scherm Meldergrafiek hebt 
geselecteerd (pagina 119). Deze functie stelt gebruikers ertoe in staat de 
melderstatistieken voor een bepaald tijdstip van de grafiek weer te geven. 

 
• Adres: lus/adres Selecteer de melder die u wilt registreren. U kunt 

alleen ingeschakelde rook- en hittemelders 
selecteren. 

• Periode:   Selecteer de vereiste periodesnelheid (tijdschaal)  
(zie onderstaande opmerking) 

 1/10 seconden 

 1/min 

 1/20 min 

 1/dag  Op de onderhoudstijd die in het onderhoudsmenu is 
ingesteld (onderhoudstijd mag niet 00:00 zijn) 

      
2 1 23 07 01 08 39 45 
1 10 50 50 
    217   25 
  0   17  
      100  
      

 0 0 0 1
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• Toon:  Selecteer het soort gegevens dat voor de melder 
moet worden vastgelegd. 

 Waarde  De huidige waarden van de melder 

Gemiddel.  De gemiddelde waarde voor de melder 

Testw  De testwaarde voor de melder 

Max.  De hoogste waarde die door het melder is bereikt. 

Min.  De laagste waarde die door het melder is bereikt. 

Contam  % vervuiling van het melder 

 Comm.Kwal % communicatiekwaliteit van het melder 

 
*Zie pagina 115, Melderstatistieken 

 
De melderwaarde is de enige parameter die met hoge snelheid door het paneel wordt 
gescand. 
 Alle andere statistieken worden één keer per 20 minuten bijgewerkt. Het is daarom 
zinloos een hogere periodesnelheid dan 1/20 min in te stellen voor andere statistieken 
dan de melderwaarde. 

Wanneer u 1/dag kiest, is de tijd waarop de periode wordt genomen gelijk aan de tijd die 
bij de testtijden in het onderhoudsmenu is ingesteld (pagina 181). 
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5.1.59 Scherm Meldergrafiek 

(MELDERGRAFIEK, ) 

meer ^v,  <>,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

  Selecteer een tijdpositie in de grafiek 

  Selecteer de schaal van de grafiek 

Druk op [Meer ] om de statistieken voor de geselecteerde melder te bekijkenPagina 115 

Druk op [Meer ], [Meer ] om terug te gaan naar het scherm MeldergrafiekPagina 118 

 

Er wordt aan de hand van de geselecteerde melderregistratie een grafiek weergegeven. 
(Zie pagina 116.) 

De grafiek wordt van links naar rechts getekend. Zodra het scherm vol is, wordt de 
grafieklijn van rechts naar links "doorgeschoven". Het meest rechts gelegen punt van de 
grafiek geeft dus de huidige tijd aan, en ieder punt dat naar links ligt, geeft een eerdere 
monstertijd aan. De grafiek geeft 217 tijdsperioden weer. 

Het weergegeven grafiek voor de diverse periodesnelheden is dus als volgt: 

1/10 seconden 36 minuten 
1/min: 3,6 uur 
1/20 min: 72 uur 
1/dag: 217 dagen 

U gebruikt de cursor om een specifieke tijd in de grafiek te selecteren. De op die tijd 

geldende melderstatistieken worden als u op , drukt, weergegeven in het 
scherm Meldergrafiek (pagina 118). 

De schaal van de grafiek is voor compensatie en communicatiekwaliteit vastgezet op 0-
100%. 

U kunt de schaal voor andere waarden selecteren door op  of  te drukken: 

  0—128 
  0—  64 
32—  64 

      
128 
    

64     
    
 0 

        

 0 0 0 1
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5.1.60 Configuratie meldergrafiek 

(SCHERM MELDERGRAFIEK, ) 

DEVICE STATUS graf
Adres : / Status : in Cond : NML
ComKwal : % Meldtyp : TEMP waard : DSC
Testw. : Gemidd. : Temp. : °C
Brand : Max : / :
Vervuil : % Min : / :
meer <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 

Druk op [Meer ] om terug te keren naar Meldergrafiek Pagina 116 

Druk op [Meer ], [Meer ] om terug te gaan naar het scherm  
Meldergrafiek Pagina 118 

 

De statistieken voor de melder dat u in het scherm Meldergrafiek hebt geselecteerd, 
worden weergegeven. 

Dit scherm is identiek aan het scherm dat u bij melderconfiguratie voor rook- en 
hittemelders kunt weergeven. *Zie pagina 94 voor informatie over melderstatistieken. 

 

      
1 2        
100    50 
255    54   25 
0  89 16 11 12 24 
0  35 14 01 17 50 
      

 0 0 0 1
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5.1.61 Zonebereik 

(MELDERMENU, 6, ) 

ZONE BEREIK

Start :
Einde :
Wijzigingen in groepen zal alles wissen
Groeps relatie en de CMSI poort !

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar meldermenu Pagina 89 
 

 

 
Bij een aansluiting op een globale zonerepeater mogen de zonebereiken van de 
verschillende panelen elkaar niet overlappen! 

      
         

1     
255        

       
        
     

 0 0 0 1
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5.2 Ingang/Uitgang 

(HOOFDMENU, 3, ) 

INGANG/UITGANG

1 Ingang 2 Uitgang
3 Logic 4 CL Apparaten
5 Timers 6 Markers
7 LON Apparaat

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar hoofdmenu Pagina 25 

1 Ingangen 
Systeemingangen bekijken en definiëren 
Gemeenschappelijke functies - alle ingangstypen Pagina 123 
Algemeen Pagina 126 
Groep Pagina 128 
Zone Pagina 129 
Aangrenzend zone Pagina 130 
Intern Pagina 131 
Tijd Pagina 132 
Melderingang Pagina 134 
Melder Pagina 135 
Netwerk Pagina 136 
Actie Pagina 137 
CL-apparaten Pagina 138 
Datum Pagina 139 

2 Uitgangen 
Systeemuitgangen bekijken en definiëren 
Gemeenschappelijke functies - alle uitgangstypen Pagina 142 
Algemeen Pagina 145 
Groep Pagina 146 
Zone Pagina 147 
Intern Pagina 148 
Melderuitgang Pagina 149 
Bewaakt intern Pagina 150 
Bewaakte melderuitgang Pagina 151 
Netwerk Pagina 152 
CL-melder Pagina 153 
Bewaakt CL-apparaat Pagina 154 
Gebeurtenis Pagina 155 
Actie Pagina 156 
 

3 Logica Pagina 161 
Bekijken en definiëren van de logicaprogrammering die het in/uitschakelen van uitgangen 
bepaalt volgens ingangen en uitdrukkingen. Pagina 161 

4 CL-apparaten Pagina 165 
Bekijken en definiëren van de programmering waardoor het schakelen van CL-uitgangen 
wordt bepaald volgens de instellingen van de CL-apparaten.  Pagina 165 

      
         

     
        

       
        
     

 0 0 0 1
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5 Timers  
Controle van de timerstatus. Pagina 168 

6 Markers  
Controle van de markerstatus.   Pagina 169 

7 LON Devices   
Bekijken en definiëren van de uitvoer van LON-apparaten.   Pagina 57 
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5.2.1 Gemeenschappelijke functies - alle ingangstypen 
* Zie Ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

Ingang:  nummer 

 Typ het gewenste nummer of gebruik   om de bestaande 
gedefinieerde ingangen te bekijken/wijzigen of om een nieuwe 
ingang te maken. Elke ingang die voor het I/O-logicasysteem 
vereist is, moet met een uniek ingangsnummer worden 
gedefinieerd. 

 Ongebruikte ingangen hebben het type Geen. U kunt het 
maximale aantal ingangen (Cond.aard 100) instellen bij 
Geheugentoewijzing (pagina 35). 

Type: type 

 U kunt ingangen door middel van de volgende typen en functies, 
die op de volgende pagina's specifiek worden beschreven, op waar 
of Laag instellen. 

 Geen Geen ingang gedefinieerd (standaard) 
 Algemeen Pagina 126 
 Groep Pagina 128 
 Zone Pagina 129 
 Aangrezend zone Pagina 130 
 Intern Pagina 131 
 Tijd Pagina 132 
 Melderingang Pagina 134 
 Melder Pagina 135 
 Netwerk Pagina 136 
 Actie Pagina 137 
 CL-apparatenr Pagina 138 

Datum Pagina 139 
LON Ingang Pagina 140 
Bewaakte LON Ingang Pagina 141 
 

Fct: functie 

 Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van het 
geselecteerde ingangstype. Raadpleeg voor meer informatie de 
pagina waarop de specifieke functie wordt beschreven. 

Cond.: Hoog/Laag 

 In dit weergaveveld ziet u de stand van de ingang. De stand van 
de ingang is de fysieke ingang (in of uit) die is bepaald door de 
Trig. en mode van de ingangsdefinitie. 

Trig: geblokkeerd/niet-geblokkeerd 

 Geblokkeerd 
De ingangsstand blijft als deze eenmaal op Hoog is ingesteld Waar 
tot het paneel weer op de beginwaarden wordt ingesteld, zelfs al 
kunnen de ingangscondities Laag worden voordat de 
beginwaarden worden hersteld. 
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 Niet-geblokkeerd 
De ingangsstand wordt Hoog/Laag in overeenstemming met de 
fysieke ingangsstand en de mode. 

Mode: passief/actief/open/kort/actief2/abnormaal 

 De betekenis van de bovenstaande opties is gerelateerd aan de 
huidige stroom- en voltageniveaus van de specifieke ingang. 

 Een zeer lage spanning correspondeert met "open". Naarmate de 
spanning toeneemt, verandert dit in "passief", en bij hogere 
spanningsniveaus in "actief2" en vervolgens "actief". Een laag 
voltage correspondeert met "kort". "Abnormaal" is een combinatie 
van "open" en "kort" (lage spanning en voltage). 

 continu/impuls 

 Continu 
De ingang is Hoog/Laag volgens de continustand van de 
ingangsfunctie, zoals bepaald door geblokkeerde en niet-
geblokkeerde toestand. 

Impuls 
De ingang wordt op Hoog/Laag ingesteld door middel van het 
pulseren van de ingangsfunctie. Als de ingangstoestand 
geblokkeerd is, blijft de ingang hoog tot het brandmeldpaneel weer 
op de beginwaarden wordt ingesteld. Als de ingangstoestand niet 
geblokkeerd is, schakelt de ingang iedere keer dat zich een impuls 
voordoet tussen Hoog en Laag. 

Gebeurtenis:  geen log/log/brand/storing/conditie 

Geen log 
Ingangsschakeling naar Hoog wordt niet vastgelegd. 

Log 
Elke keer dat de ingang schakelt, wordt in het logboek een 
gebeurtenis vastgelegd. In geval van een geblokkeerde ingang 
wordt het overschakelen van de ingang op Waar vastgelegd. De 
ingang blijft Hoog tot deze opnieuw wordt ingesteld. In geval van 
een niet-geblokkeerde ingang, wordt elke keer dat de ingang van 
stand verandert, een gebeurtenis vastgelegd. Op die manier treedt 
zowel voor Hoog-transities als voor Laag-transities een gebeurtenis 
op. 

Geregistreerd als brand 
(alleen bij geblokkeerde toestand) 
De ingang wordt als hierboven geregistreerd en veroorzaakt 
daarnaast een algemeen brandalarm. De ingangsgebeurtenis wordt 
op het alarmscherm als brand weergegeven. 

Geregistreerd als storing 
De ingang wordt als hierboven geregistreerd en veroorzaakt 
daarnaast een waarschuwing voor een algemene storing. Deze 
ingangsgebeurtenis wordt op het alarmscherm als storing 
weergegeven. 

 
Niet-geblokkeerde ingangen verwijderen de storing automatisch 
zodra de ingang op Laag overschakelt. 
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Geregistreerd als conditie 
De ingang wordt als hierboven geregistreerd en veroorzaakt 
daarnaast een algemene conditie. 

Ingangstekst: tekst 

 Aan iedere ingang kan één regel (40 tekens) gebruikerstekst 
worden toegewezen. De tekst kan in de ingangsdefinitieschermen 
worden bekeken en wordt voor logboekregistratie en rapportage 
gebruikt. 

 
Ingangstekst is alleen toegestaan voor ingangen die de functie "log" 
kunnen gebruiken. 

 

Het invoeren van tekst gaat als volgt in zijn werk: 

Gebruik   of  om de tekstregel te verkrijgen 

 Overschakelen tussen alfabetische en numerieke tekens 

0..9 Druk voor alfabetische tekens herhaaldelijk op de toets tot u bij de gewenste 
hoofdletter, kleine letter of toets bent. 

 Breng de cursor naar de volgende positie 

 Breng de cursor één positie terug 

 Bevestig het einde van de tekstinvoer 
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5.2.2 Ingangsdefinitie - type Algemeen 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : volgend
Type : Algemeen Mode : actief
Fct. : : continu
Algemene Brand Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: ALGEMEEN en druk op  Eerst geheugen vrijgeven!) 

   Selecteer de functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond. en Tekst 

 

Ingangstype Algemeen verwijst naar condities die uit het interne systeem van de FP2000 
afkomstig zijn. De functiebeschrijving wordt aan een ingangsnummer toegewezen. 

Functielijst: 

Brand 
Storing  *Zie opmerking 1 
Voedingsfout 
Storing systeem 
Algemene conditie *Zie opmerking 1 
Uitschakelen  *Zie opmerking 2 
Test   *Zie opmerking 2 
Coïncidentie 
Ext. brand 
Ext. Storing 
Storing alarmgever 
Storing doormelding brandweer 
Uitgangsstoring 
Brandbeveiligingsfout 
Geheugen vrijgegeven 
Deurcontact 
Serviceschakelaar in 
Toegangsfout 
Printer niet verbonden 
Emulatie niet verbonden 
VDU niet verbonden 
Storing globaal herhaalbord 
Paneelstoring 
Storing lokaal herhaalbord 
Storing CL-melder 
Modemfout 
Spanning niet aangesloten 
Batterij niet aangesloten 

      
1         

     
        

       
        
     

 0 0 0 1
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Batterijtest mislukt 
Batterijspanning laag 
Storing batterijlader 
Aardingsfout 
Storing externe voeding 
Hardwarestoring 
Alarmgever uitgeschakeld 
Doormelding brandweer uitgeschakeld 
Storingsuitgang uitgeschakeld 
Brandbeveiliging uitgeschakeld 
Soaktest 
Groepentest 
Test alarmgever 
Test doormelding brandweer 
Test storingsuitgang 
Test brandbeveiliging 
Onderhoud 
BFS uitgeschakeld 
Voorwaarschuwing 
 

1 
Storing/Algemene conditie is actief (IN) als ergens een Storing/Conditie voorkomt. Als 
de oorspronkelijke storing(en)/conditie(s) geblokkeerd is/zijn, wordt ook de 
storing/algemene conditie geblokkeerd. Als deze niet geblokkeerd is, en wordt gewist 
alvorens te worden hersteld, wordt ook de storing/algemene conditie gewist. 

2 
Algemene test en Uitschakelen zijn handmatige bewerkingen en blijven actief tot ze 
handmatig worden gewist. Deze bewerkingen worden bij herstel niet gewist. 

 

Trig. Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Passief/Actief 
 Altijd continu 

Gebeurtenis: Altijd zonder log 

Tekst: Niet van toepassing 

* Zie Ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 
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5.2.3 Ingangsdefinitie - type Groep 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : volgend
Type : Grp Mode : actief
Grp : : continu
Fct. : Brand Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: GROEP en druk op  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

  Selecteer de functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond., Trig. , Mode, Gebeurtenis en Tekst. 

 

Ingangen kunnen voor de volgende functies door groepen worden geactiveerd. Voor dit 
type moet ook het groepsnummer worden opgegeven.  

Functielijst: 

Brand 
Storing 
Coïncidentie 
Conditie 
Uitschakelen 
Voorwaarschuwing 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Passief/Actief 
 Altijd continu 

Gebeurtenis: Altijd zonder log 

Tekst: Niet van toepassing 

* Zie Ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
20        
       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.4 Ingangsdefinitie - type zone 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : volgend
Type : Zone Mode : actief
Zone : : continu
Fct. : Brand Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

 Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: ZONE en druk op  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

  Selecteer de functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond., Trig., Mode, Gebeurtenis en Tekst. 

 

Een zone wordt als een groep groepen gedefinieerd (zie pagina 108). Een ingang kan 
aan een zone worden toegewezen door het zonenummer en de functie te specificeren.  

 

Functielijst: 

Brand 
Fout 
Coïncidentie 
Conditie 
Uit 
Voorwaarschuwing 

 
Er is sprake van een gebiedscoïncidentie als voor twee of meer aan de zone 
toegewezen groepen een brandalarmconditie geldt. Dit is onafhankelijk van groepen in 
coïncidentie. *Zie pagina 108. 

 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Passief/Actief 
 Altijd continu 

Gebeurtenis: Altijd zonder log 

Tekst: Niet van toepassing 

* Zie Ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
20        
       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.5 Ingangsdefinitie - type Aangrenzend gebied 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : volgend
Type : Aangrenzende Mode : actief
Zone : : continu
Fct. : Brand Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: AANG. ZONE en druk op  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

  Selecteer de functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond., Trig., Mode, Gebeurtenis en Tekst. 

 

U wijst aangrenzende zones aan zones toe met de zonesconfiguratiemenu (pagina 111). 
Een ingang kan door een aangrenzend zone worden geactiveerd door het zonenummer 
en de functie te specificeren. Aangrenzende zones zijn van belang voor door een 
krachtbron aangedreven evacuatiesystemen, waarbij één in brand staand zone wordt 
geëvacueerd en in de aangrenzende zone waarschuwingsalarmen afgaan. 

Functielijst: 

Brand 
Fout 
Coïncidentie 
Storing 
Uit 
Voorwaarschuwing 

De aangrenzende gezoneen van het opgegeven gezone zullen de ingang activeren. 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Passief/Actief 
 Altijd continu 

Gebeurtenis: Altijd zonder log 

Tekst: Niet van toepassing 

* Zie Ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         
     
20        
       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.6 Ingangsdefinitie - type Intern 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : Geblokkeerd
Type : Intern Mode : actief
Print : : FEP : continu
Ingang : Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: INTERN en druk op  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Gebruik nummer 0..9 of   om het printkaartadres te selecteren en druk op  

Gebruik nummer 0..9 of   om het ingangsnummer van de printkaart te 

selecteren en druk op  

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond., Trig., Mode, Gebeurtenis en Tekst. 

 

Het geselecteerde ingangsnummer wordt toegewezen aan een fysieke elektrische ingang 
op een printkaart in het FP1100/1200/2000-brandmeldpaneel. Als u een fysieke ingang 
wilt toewijzen, moeten zowel het printkaartadres zie pagina 35 voor kaartadressering) als 
het ingangsnummer op die kaart gedefinieerd zijn. Bijvoorbeeld: de FP2000 zonet 
standaard vier ingangen op de FEP-kaart (adres 24). 

In dit scherm wordt het printkaarttype bevestigd wanneer het kaartadres wordt ingevoerd. 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Passief/Actief/Open/Kort/Actief2/Abnormaal 
 Continu/Impuls 

Gebeurtenis: Geen log/Log/Brand/Storing/Conditie 

Tekst: Toegestaan 

* Zie Ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
24        
10       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.7 Ingangsdefinitie - type Tijd 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 
 
 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : Geblokkeerd
Type : Tijd Mode : actief
Tijd : : : continu
Dag : Dagelijks Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: TIJD en druk op (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Gebruik nummer 0..9 of   om de tijd in te stellen en druk op (Geheugen 
vrijgeven!) 

  om Dag te selecteren en druk op  

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond., Trig., Mode, Gebeurtenis en Test. 

Ingangen kunnen op een opgegeven tijd op een specifieke dag van de week of op elke 
dag van de week worden geactiveerd. 

De tijdfunctie kan als een contact worden beschouwd, dat op de aangegeven tijd en dag 
wordt gesloten en dat één minuut lang gesloten blijft. U kunt er door een andere 
Toestand. en mode te kiezen voor zorgen dat de ingang blokkeert of pulseert. U kunt de 
functies voor instellen en opnieuw instellen van LOGICA met twee of meer tijdingangen 
gebruiken  om complexere tijd-golfvormen te maken. 

Tijd: Tijd van de dag in 24-uursindeling: 
 

uu:mm uu 0-23 mm 0-59 
 De ingang schakelt op het geselecteerde uur (uu) en de  
 geselecteerde  minuut (mm). 

 

 
Bij een tijdinstelling van 00:00 wordt geen actie ondernomen 

 

Dag: Dagelijks 
 Maandag 
 Dinsdag 
 Woensdag 
 Donderdag 
 Vrijdag 
 Zaterdag 
 Zondag 

      
1         

     
16 00       

       
        
     

 0 0 0 1
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Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 
Als de toestandsconditie geblokkeerd is en de mode op continu is 
ingesteld,  verandert de stand één keer op de ingestelde tijd en dag. 
Dit blijft zo tot het paneel opnieuw wordt ingesteld. Als de mode op 
pulserend is ingesteld, verandert de stand op de ingestelde tijd en 
dag. Als deze stand HOOG was, wordt dit LAAG en vice versa.  
Als de toestandsconditie niet geblokkeerd is, verandert de stand 
één minuut lang op  de ingestelde dag en tijd. 

Mode: Passief/Actief 
 Continu/Impuls 

Gebeurtenis: Geen log/Log/Brand/Storing/Conditie 

Tekst: Toegestaan 

* Zie Ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 
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5.2.8 Ingangsdefinitie - type Melderingang 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : Geblokkeerd
Type : Melder Ingang Mode : actief
Adres : / : 1I/O : continu
Kanaal : Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: MELDERINGANG en druk op  (Geheugen vrijgeven!) 

Gebruik het nummer of   en druk op  om de melderlus/het melderadres en 
het ingangskanaalnummer te selecteren 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond., Trig. , Mode, Gebeurtenis en Test. 

 

Het geselecteerde ingangsnummer wordt beheerst door de ingang van een 
melder(lus)apparaat van het type I/O. Het melder wordt gedefinieerd aan de hand van 
zijn lus/adres en het ingangskanaalnummer van het apparaat.  Het meldertype wordt in 
het scherm bevestigd wanneer de lus/het adres wordt ingevoerd. 

 
Ook de vooraf toegewezen ingangen van een gascontrole-unit (type GCU1) kunnen in dit 
menu worden gebruikt. *Zie handleiding gascontrole-unit 

 

Trig. : Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Passief/Actief/Open/Kort/Actief2/Abnormaal 
 Altijd continu 

Gebeurtenis: Geen log/Log/Brand/Storing/Conditie 

Tekst: Toegestaan 

      
1         

     
1 70       
1       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.9 Ingangsdefinitie - type Melder 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : Geblokkeerd
Type : Melder Mode : actief
Adres : / : OPT : continu
Fct. : Brand Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: MELDER en druk op  (Geheugen vrijgeven!) 

Gebruik het nummer of   en druk op  om de functie en het 
ingangskanaalnummer te selecteren 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond., Trig. , Mode, Gebeurtenis en Test. 

 

Het geselecteerde ingangsnummer door een brand, storing of conditie van een 
melder(lus)apparaat. Een brandfunctie is alleen geldig voor apparaten die normaal 
gesproken een brandalarm zouden genereren (bijvoorbeeld een rookmelder, 
handbrandmelder of groepbewakingsmelder). 

De melder wordt gedefinieerd aan de hand van zijn lus/adres en aan de hand van de 
functie van de melder (brand, storing of conditie).  Het meldertype wordt in het scherm 
bevestigd wanneer de lus/het adres wordt ingevoerd. 

Functielijst: 

Brand 
Storing 
Conditie 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Passief/Actief 
 Altijd continu 

Gebeurtenis: Geen log 

Tekst: Niet van toepassing 

* Zie Ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         
     
1 70       

       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.10 Ingangsdefinitie - type Netwerk 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : Geblokkeerd
Type : Netwerk Mode : actief
Node : / : continu
Uitg. : Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: NET en druk op  (Geheugen vrijgeven!) 

  Selecteer de functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond., Trig. , Mode, Gebeurtenis en Test. 

 

Deze ingangsdefinitie wordt voor inter-paneelingangen op het netwerk gebruikt. De 
ingang wordt geschakeld door de uitvoer van een andere node (paneel) die op het 
netwerk is aangesloten. 

Node: De node-ID vanwaar invoer wordt ontvangen 

Uitgang: De uitgangsnummerconfiguratie in de uitgangsdefinitie van het 
geselecteerde knooppunt. 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Passief/Actief 
 Altijd continu 

Gebeurtenis: Geen log/Log/Brand/Storing/Conditie 

Tekst: Toegestaan 

* Zie Ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
7 0       
40       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.11 Ingangsdefinitie - type Actie 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : Geblokkeerd
Type : Actie Mode : actief
Fct. : : continu
Dag Mode Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: ACTIE en druk op  (Geheugen vrijgeven!) 

  Selecteer de functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond. en Test 

Ingangen worden ingesteld volgens acties die door de gebruiker of door het paneel zelf 
worden ondernomen. De soorten actie worden door de functieset gedefinieerd, en 
worden hierna beschreven. Aangezien alle acties op eigen verdiensten worden 
vastgelegd, zijn logboek en tekst niet beschikbaar in dit menu. 

De beschikbare actiefuncties zijn als volgt: 
Dagstand 
Groepen AAN 
Schoolbellen aan 
Stop zoemer 
Sleutelschakelaar vrij 
Signalering aan 
Signaal vert. uit 
Signaal vert. aan 
Doormelding aan 
Doormelding gestopt 
Vertraging doormelding aan 
Storingsuitgang aan 
Vertraging storingsuitgang aan 
Besturingsapp. aan 
Vertraging brandbeveiliging aan 
Herstart 
Herstel 
In programmering  
Logboek vol 
Logboek gewist 
Onderhoud gewenst 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 
Mode: Actief /Continu 
Gebeurtenis: Geen log 
Tekst: Niet van toepassing 
 
* Zie Ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
      

       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.12 Ingangsdefinitie - type CL-apparaat 

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : Geblokkeerd
Type : CL Apparaat Mode : actief
CLAdr. : : continu
Ingang : Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: ACTIE en druk op  Geheugen vrijgeven!) 

  Selecteer functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle ingangstypen (pagina 123) voor een beschrijving 
van Ingang, Cond. en Test 

 

De ingangen op een CL-apparaat (FM800/FR800 Series) kunnen voor verdere 
verwerking via I/O-logica worden gebruikt. De ingangen worden genummerd zoals bij de 
ingangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling. 

De I/O werkt alleen als het algemene in het menu CL-apparaat wordt uitgeschakeld  (zie 
pagina 165). 

      
1         

     
10      
129       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.13 Ingangsdefinitie – type Datum  

(INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : Geblokkeerd
Type : Dat : Mode : actief
Dat : : : : : continu

Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

    Selecteer Type: Dat : en druk op  (Geheugen vrijgeven!) 

   Selecteer functie 

Ingangen kunnen op een opgegeven datum worden geactiveerd.                                
Deze schakeling zal plaatsvinden in de eerste minuut na middernacht (00:00:00 en 
00:01:00). 

 

 

      
1         

     
27 07 02    

       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.14 Ingangsdefinitie – type LON-ingang  

( INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : Geblokkeerd
Type : LON Ingang Mode : actief
LON nr : Geen : continu
Ingang : Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Ingang/Uitgang     
 Pagina 121 

  Zet de cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: LON INGANG en druk op  (Geheugen ontgrendelen!) 

  Selecteer functie 

Zie Gemeenschappelijke functies - alle ingangstypen, pagina 123 voor een beschrijving 
van Ingang, Status, Schakelaar, Mode en Gebeurtenis 

 

Deze ingangsdefinitie wordt gebruikt voor rechtstreekse sturing van een apparaat binnen 
het LON-netwerk dat een onbewaakte ingang heeft. Momenteel heeft alleen de FM740 
onbewaakte ingangen. Daarnaast zijn de volgende functies beschikbaar: 

LON nr.: De positie van het LON-apparaat binnen de volgorde, zoals geconfigureerd 
in LON Apparaten Config. (Zie pagina 57) 

Ingang: Aan alle ingangen en uitgangen van aansluitbare LON-apparaten is een 
nummer toegewezen. Deze ingangsverwijzing verwijst naar de positie van 
de ingang op het geselecteerde LON-apparaat. 

Schakelaar: Vergrendeld/Ontgrendeld 

Mode: Passief/Actief 
  Altijd ononderbroken 

Gebeurtenis: Geen log/Gelogd/Brand/Fout/Conditie 

      
1         

     
1    

 1      
        
     

 0 0 0 1
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5.2.15 Ingangsdefinitie – type Bewaakte LON-ingang  

( INGANG/UITGANG, 1, ) 

MENU INGANGEN Cond : laag
Ingang : Trig. : Geblokkeerd
Type : gectrLON Ing Mode : actief
LON nr : Geen : continu
Ingang : Gebeu. : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Ingang/Uitgang    Pagina 121 

  Zet de cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: BEWAAKTE LON INGANG en druk op  (Geheugen 
ontgrendelen!) 

  Selecteer functie 

Zie Gemeenschappelijke functies - alle ingangstypen, pagina 123 voor een beschrijving 
van Ingang, Status, Schakelaar, Mode en Gebeurtenis 

 

Deze ingangsdefinitie wordt gebruikt voor rechtstreekse sturing van een apparaat binnen 
het LON-netwerk dat een bewaakte ingang heeft.   De volgende apparaten hebben 
bewaakte ingangen: 

SIB716:  Bewaakte ingangen module 
SD700:  Signaalgevers module 
ZI708:  Groepen ingangen module (mode ingesteld op I/U) 

LON nr.: De positie van het LON-apparaat binnen de volgorde, zoals geconfigureerd 
in LON Apparaten Config.   (Zie pagina 57). 

Ingang: Aan alle ingangen en uitgangen van aansluitbare LON-apparaten is een 
nummer toegewezen. Deze ingangsverwijzing verwijst naar de positie van 
de ingang op het geselecteerde LON-apparaat. 

Schakelaar: Vergrendeld/Ontgrendeld 

Mode: Passief/Actief 
  Altijd ononderbroken 

Gebeurtenis: Geen log/Gelogd/Brand/Fout/Conditie 

 

 

      
1         

    
1    

 1       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.16 Gemeenschappelijke functies - alle uitgangstypen 
* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

Uitgang: nummer 

 Typ het gewenste nummer of gebruik   om de bestaande 
gedefinieerde uitgangen te bekijken/wijzigen of om een nieuwe 
uitgang te maken. Elke uitgang die voor het I/O-logicasysteem 
vereist is, moet met een uniek uitgangsnummer worden 
gedefinieerd. Ongebruikte uitgangen hebben het type Geen. U 
kunt het maximale aantal uitgangen (standaard 100) instellen bij 
Geheugentoewijzing (pagina 35). 

Type: type 

 Uitgangsnummers worden door middel van logica op Hoog of Laag 
ingesteld. De actie van het uitgangsnummer wordt in de volgende 
typen gedefinieerd. 

 Geen geen uitgang gedefinieerd (standaard) 
Algemeen Pagina 145 
Groep Pagina 146 
Zone Pagina 147 
Intern Pagina 148 
Melderuitgang Pagina 149 
Bewaakt intern Pagina 150 
Uitgang bewaakte melderuitgang Pagina 151 
Netwerk Pagina 152 
CL-apparaat Pagina 153 
Bewaakt CL-apparaat Pagina 154 
Gebeurtenis Pagina 155 
Actie Pagina 156 

 

Fct: functie 

 Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van het 
geselecteerde uitgangstype. Raadpleeg voor meer informatie de 
pagina waarop de specifieke functie wordt beschreven. 

Cond.: Hoog/Laag 

 In dit weergaveveld ziet u de stand van de uitgang. De 
uitgangsstand wordt ingesteld door middel van logica en wordt 
geconditioneerd door de toestand en mode van de 
uitgangsdefinitie. 

Trig: geblokkeerd/niet-geblokkeerd 

 Geblokkeerd 
De uitgangsstand blijft als deze eenmaal op Hoog is ingesteld 
Hoog tot het paneel weer op de beginwaarden wordt ingesteld, 
zelfs al kunnen de uitgangscondities Laag worden voordat de 
beginwaarden worden hersteld. 

Mode: normaal/omgekeerd 

Normaal 
De uitgangsmelder is actief als de uitgangsstand Hoog is. 

Omgekeerd 
De uitgangsmelder  is actief als de uitgangsstand Laag is. 
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 continu/impuls/pulserend 

Continu 
De uitgangsmelder  is Hoog/Laag volgens de continustand van de 
uitgang, zoals bepaald door geblokkeerde en niet-geblokkeerde 
toestand. 

Impuls 
De uitgangsmelder  werkt iedere keer dat de uitgangsstand op 
Hoog wordt ingesteld één seconde lang. 

Pulserend 
De uitgangsmelder  werkt doorlopend in een pulserende mode 
zolang de uitgangsstand Hoog  is. 

 

Gebeurtenis: geen log/log/brand/storing/conditie 

Geen log 
Uitgangsschakeling naar Hoog wordt niet vastgelegd. 

Log 
Elke keer dat de uitgang schakelt, wordt in het logboek een 
gebeurtenis vastgelegd. In geval van een geblokkeerde uitgang 
wordt het overschakelen van de uitgang op Hoog vastgelegd.  
In geval van een niet-geblokkeerde uitgang, wordt elke keer dat de 
uitgang van stand verandert, een gebeurtenis vastgelegd. Op die 
manier treedt zowel voor Hoog-status als voor Laag-status een 
gebeurtenis op. 

Geregistreerd als brand 
(alleen als type gebeurtenis) 
De uitgang wordt als hierboven geregistreerd en veroorzaakt 
daarnaast een algemeen brandalarm. De uitgangsgebeurtenis 
wordt op het alarmscherm als brand weergegeven. 

Geregistreerd als storing  
(alleen als type gebeurtenis) 
De uitgang wordt als hierboven geregistreerd en veroorzaakt 
daarnaast een waarschuwing voor een algemene storing. Deze 
uitgang wordt in het storingswaarschuwingsscherm weergegeven. 

 

 
Niet-geblokkeerde uitgangen verwijderen de storing 
automatisch zodra de uitgang op Laag overschakelt. 

 
Geregistreerd als conditie 
(alleen als type gebeurtenis) 
De gebeurtenis zorgt ervoor dat zich een conditie voordoet en dat 
deze op de hiervoor beschreven manier wordt vastgelegd. Condities 
worden automatisch door niet-geblokkeerde uitgangen verwijderd 
zodra deze uitgangen op Laag overschakelen. 
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Uitgangstekst: tekst 

 Aan iedere uitgang kan één regel (40 tekens) gebruikerstekst 
worden toegewezen. De tekst kan in de uitgangsdefinitieschermen 
worden bekeken en wordt voor logboekregistratie en rapportage 
gebruikt. 

 
Uitgangstekst is alleen toegestaan voor uitgangen die de functie "log" 
kunnen gebruiken. 

 

Het invoeren van tekst gaat als volgt in zijn werk: 

Gebruik   of  om de tekstregel te krijgen 

 Omzetten voor alfabetische of numerieke tekens 
0..9 Druk voor alfabetische tekens herhaaldelijk op de toets tot de gewenste hoofdletter of 
kleine letter of de toets wordt verkregen. 

 Breng de cursor naar de volgende positie 

 Breng de cursor één positie terug 

 Bevestig het einde van de tekstinvoer 
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5.2.17 Uitgangsdefinitie - type Algemeen 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : volgend
Type : Algemeen Mode : normaal
Fct. : continu
Algemene Brand geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: ALGEMEEN en druk op  (Geheugen vrijgeven!) 

  Selecteer de functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle uitgangstypen (pagina 142) voor een 
beschrijving van Uitgang, Cond. en Tekst 

 

Algemene uitgangen zorgen ervoor dat de geselecteerde functie optreedt binnen het 
interne systeem van de FP1100/1200/2000 De functiebeschrijving wordt aan een 
uitgangsnummer toegewezen. 

De volgende algemene functies zijn beschikbaar: 
Algemene Brand 
Algemene Storing 
Algemene conditie 
(Ext)erne brand 
(Ext)erne storing 
(Ext)erne voedingsfout 
Deurcontact 
Serviceschakelaar in 
Signaalgevers uit  
Doormelding uit  
Storingsuitgang uit 
Besturings App. uit  
Test Sign. Gevers 
Test doormelding  
Test storingsuitgang 
Test besturings App. 

Trig.: Geblokkeerd of niet-geblokkeerd 

Mode: alleen Normaal 
 alleen Continu 
 alleen Geen log 

Tekst: Niet van toepassing 

* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
    

       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.18 Uitgangsdefinitie - type Groep 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : volgend
Type : Grp Mode : normaal
Grp : continu
Fct. : Brand DRUK geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: GROEP en druk op (Eerst geheugen vrijgeven!) 

  Selecteer de functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle uitgangstypen (pagina 142) voor een 
beschrijving van Uitgang, Cond., Trig., Mode, Gebeurtenis en Tekst. 

 

Uitgangen kunnen voor de volgende functies groepen activeren. Voor dit type moet ook 
het groepsnummer worden opgegeven. 

Functielijst: 
Brand DRUK (handbrandmelder) 
Brand Detect 
Fout 
Coïncidentie 
Conditie 
Uitschakelen 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: alleen Normaal 
 alleen Continu 
 alleen Geen log 

Tekst: Niet van toepassing 

* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
27      

       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.19 Uitgangsdefinitie - type  Zone 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : volgend
Type : Zone Mode : normaal
Zone : continu
Fct. : Brand geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: ZONE en druk op (Geheugen vrijgeven!) 

  Selecteer de functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle uitgangstypen (pagina 142) voor een 
beschrijving van Uitgang, Cond., Trig., Mode, Gebeurtenis en Tekst. 

 

Een zone wordt als een groep groepen gedefinieerd (zie pagina 111). Een uitgang kan in 
een zone een conditie activeren door het zonenummer 1-99 en de functie op te geven. 
Zonesfuncties kunnen geblokkeerd of niet-geblokkeerd zijn, maar kunnen niet als 
gebeurtenis worden gerapporteerd. 

Functielijst: 
Brand 
Fout 
Coïncidentie 
Conditie 
Uitschakelen 

 

 
Er is sprake van een zonecoïncidentie als voor twee of meer aan de zone toegewezen 
groepen een brandalarmconditie geldt. Dit is onafhankelijk van groepen in coïncidentie. 
*Zie pagina 111. 

 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: alleen Normaal 
 alleen Continu 
 alleen Geen log 

Tekst: Niet van toepassing 

* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         
     
51      

       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.20 Uitgangsdefinitie - type Intern 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : Geblokkeerd
Type : Intern Mode : normaal
Print : : VdS continu
Uitg. : geen log

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: INTERN en druk op  (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Gebruik nummer 0..9 of   om het printkaartadres te selecteren en druk op  

Gebruik nummer 0..9 of   om het ingangsnummer van de printkaart te 

selecteren en druk op  

Druk op [Meer ] om scherm 2 van de uitgangen te zien. 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle uitgangstypen (pagina 142) voor een 
beschrijving van Uitgang, Cond., Trig., Mode, Gebeurtenis en Tekst. 

 

Het uitgangsnummer selecteert het relais dat op een printkaart in het FP1100/1200/2000-
brandmeldpaneel aanwezig is. Als u een fysiek relais wilt toewijzen, moeten zowel het 
printkaartadres zie pagina 35 voor kaartadressering) als het relaisnummer op die kaart 
gedefinieerd zijn. 

De FP2000 biedt standaard vier programmeerbare relais op de signaalgevers (adres 17). 
*Zie Hardwareconfiguratie (pagina 29) voor de adressen van geïnstalleerde PCB's. 

In dit scherm wordt het printkaarttype bevestigd wanneer het kaartadres wordt ingevoerd. 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Normaal/omgekeerd 
 Continu/impuls/pulserend 
 Geen log/Log 

Tekst: Toegestaan 

* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
18      
8       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.21 Uitgangsdefinitie - type Melderuitgang 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : Geblokkeerd
Type : Melder Uitg. Mode : normaal
Adres : / : 1I/O continu
Kanaal : geen log

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: MELDERUITGANG en druk op  (Geheugen vrijgeven!) 

0..9 of   en druk op  om de melderlus/het adres en het nummer van het 
uitgangskanaal te selecteren 

Druk op [Meer ] om scherm 2 van de uitgangen weer te geven. 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle uitgangstypen (pagina 142) voor een 
beschrijving van Uitgang, Cond., Trig., Mode, Gebeurtenis en Test. 

 

Het geselecteerde uitgangsnummer schakelt de uitgang van een zone(lus)apparaat van 
het type I/O. De melder  wordt gedefinieerd aan de hand van zijn lus/adres en het 
uitgangskanaalnummer van de melder.  Het meldertype wordt in het scherm bevestigd 
wanneer de lus/het adres wordt ingevoerd. 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Normaal/omgekeerd 
Continu/impuls/pulserend (Pulserend wordt niet ondersteund voor 
standaardapparaatuitgangen.) 

 Geen log/Log 

Tekst: Toegestaan 

* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
1 8      
4       
        
     

 0 0 0   1 
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5.2.22 Uitgangsdefinitie - type Bewaakt intern 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : volgend
Type : Bew. Intern Mode : normaal
Print : : VdS continu
Uitg. : geen log

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina  121 

 Selecteer Type: BEW INTERN en druk op  

0..9 of  Selecteer kaartadres en druk op  

0..9 of  Selecteer relaisnummer en druk op  

Druk op [Meer ] om scherm 2 van de uitgangen weer te geven. 

 

Het geselecteerde relais wordt aangestuurd door de logica die Hoog of Laag aan de 
uitgang toewijst. 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Normaal/omgekeerd 
 Continu/impuls/pulserend 
 Geen log/Log 

Tekst: Toegestaan 

* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
18      
1       
        
     

 0 0 0   1 
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5.2.23 Uitgangsdefinitie - type Bewaakte melderuitgang 

 (INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : volgend
Type : Bew. ExtUitg Mode : normaal
Adres : / : ICC continu

geen log

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Selecteer Type: BEW MELDERUITG en druk op  

0..9 of   Selecteer lus/adres alarmgever-unit en druk op  

Druk op [Meer ] om scherm 2 van de uitgangen weer te geven. 

 

Het geselecteerde uitgangsnummer schakelt de uitgang van een Alarmgever-unit van het 
type Bew.Melder Uitg. De melder wordt gedefinieerd aan de hand van zijn lus/adres en 
het uitgangskanaalnummer van de melder.  Het meldertype wordt in het scherm 
bevestigd wanneer de lus/het adres wordt ingevoerd. 

De geselecteerde melder wordt aangestuurd door de logica die Hoog of Laag aan de 
uitgang toewijst. Daarnaast wordt de melder verder aangestuurd door: 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Normaal/omgekeerd 
 Continu/impuls/pulserend 
 Geen log/Log 

Tekst: Toegestaan 

* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
1 8      
1       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.24 Uitgangsdefinitie - type Netwerk 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : volgend
Type : Netwerk Mode : actief
Node : / continu
Ingang : geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina  121 

  Selecteer Type: NETWERK en druk op  

Gebruik nummer of 0...9   om het Paneeladres te selecteren waarnaar de 
uitvoer wordt gezonden 

Gebruik nummer of 0...9   om de Ingang te selecteren op hett paneel dat door 
de uitvoer geactiveerd dient te worden 

 

De uitvoer schakelt de ingang van een andere node (paneel) die op het netwerk is 
aangesloten. 

Node: De node-ID waarnaar de uitvoer wordt verzonden 

Ingang: De ingangsnummerconfiguratie in de ingangsdefinitie van het 
geselecteerde (ontvangende) knooppunt. 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Normaal/omgekeerd 
 alleen Continu 
 Geen log/Log 

Tekst: Toegestaan 

Raadpleeg de netwerkconfiguratiehandleiding voor de exacte werkwijze. 

* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
2 1      
15       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.25 Uitgangsdefinitie - type CL-apparaat 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : Geblokkeerd
Type : CL Apparaat Mode : actief
CLAdr. : continu
Uitg. : geen log

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Ga naar het veld TYPE 

  Selecteer Type: NETWERK en druk op  

Druk op [Meer ] om scherm 2 van de uitgangen te zien. 

 

Rep.: Het adres van het brandweerpaneel of een ander CL-apparaat 

Uitgang: De uitgang die bij het CL-apparaat moet worden omgeschakeld 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: Normaal/omgekeerd 
Continu/impuls/pulserend (Pulserend wordt niet ondersteund voor CL-
apparaten.) 
Geen log/Log 

Tekst:  Toegestaan 

* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

De uitgangen worden genummerd zoals bij de uitgangsbeschrijving in de seriële 
communicatie-indeling. 

 

      
1         

     
1       
16       
        
     

 0 0 0 1



154 FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 

5.2.26  Uitgangsdefinitie - type Bewaakt CL-apparaat 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : Geblokkeerd
Type : Bew CL App. Mode : actief
CLAdr. : continu
Uitg. : geen log

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 104 

  Selecteer Type: BEW CL-APP en druk op  

0..9 of   Selecteer kaartadres en druk op  

0..9 of   Selecteer relaisnummer en druk op  

Druk op [Meer ] om scherm 2 van de uitgangen weer te geven. 

 
Op dit moment zijn er geen bewaakte CL-apparaten beschikbaar. 

      
1         

     
2       
14       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.27 Uitgangsdefinitie - type Gebeurtenis 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : Geblokkeerd
Type : Gebeu. Mode : actief

continu
geen log

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Selecteer Type: GEBEU. en druk op   
Typ tekst 

  Selecteer TRIG. en MODE 

 

De uitgang wordt wanneer deze door logica op Hoog wordt gezet, in het logboek 
opgeslagen. 

Daarnaast veroorzaakt registratie van de uitgang als brand een brandalarm, registratie 
als storing een foutmelding en registratie als conditie een algemene conditie. 

Registratie als brand, storing of conditie zorgt er bovendien voor dat de 
uitgangsgebeurtenis in de alarmschermen wordt weergegeven. 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: alleen Normaal 
 alleen Continu 
 Geen log/log/brand/storing/conditie 

Tekst: Toegestaan 

* Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling 

      
1         

     
       
       
        
     

 0 0 0 1



156 FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 

5.2.28 Uitgangsdefinitie - type Actie 

(INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : Geblokkeerd
Type : Actie Mode : actief
Fct. : continu
Dag Mode geen log

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats cursor bij TYPE 

  Selecteer Type: ACTIE en druk op  (Geheugen vrijgeven!) 

  Selecteer de functie 

*Zie Gemeenschappelijke functies - Alle uitgangstypen (pagina 142) voor een 
beschrijving van Uitgang, Cond. en Tekst 

De uitgang zorgt ervoor dat de actie wordt uitgevoerd. De soorten actie worden door de 
functieset gedefinieerd, en worden hierna beschreven. Aangezien alle acties op eigen 
merites worden vastgelegd, zijn de opties logboek en tekst niet beschikbaar in dit menu. 

De beschikbare actiefuncties zijn als volgt: 
Dagstand 
Mode Groepen AAN 
Schoolbellen aan 
Stop zoemer 
Sleutelschakelaar vrij 
Alarmgever aan 
Zoemer stopgezet 
Vertraging alarmgever aan 
Brandweer ingeseind 
Doormelding brandweer gestopt 
Vertraging doormelding aan 
Storingsuitgang aan 
Storingsuitgang uit 
Vertraging storingsuitgang aan 
Brandbeveiliging aan 
Brandbeveiliging uit 
Vertraging brandbeveiliging uit 
Herstart 
Herstel 
Tijdsynch. 
Oproep op lijn x 

Trig.: Geblokkeerd/Niet-geblokkeerd 

Mode: alleen Normaal 
alleen Continu 
alleen Geen log 

Tekst: Niet van toepassing 

 * Zie Uitgangsbeschrijving in de seriële communicatie-indeling. 

      
1         

     
       
       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.29 Uitgangsdefinitie – type LON-uitgang  

( INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : Geblokkeerd
Type : LON Uitgang Mode : actief
LON nr : Geen continu
Uitg. : geen log

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Selecteer Type: LON UITGANG en druk op  

1..32 of   Selecteer kaartadres en druk op  

0..24 of   Selecteer uitgangsnummer, afhankelijk van moduletype, en druk op 

 
Druk op [Meer  ] om Scherm 2 van de uitgangen te bekijken.  Pagina  159 

Zie Gemeenschappelijke functies - alle uitgangstypen,pagina 142 voor beschrijvingen 
van Uitgang, Status en Tekst 

 

Het geselecteerde uitgangsnummer schakelt de onbewaakte uitgang van een 
aangesloten LON-apparaat. De volgende apparaten kunnen worden geconfigureerd als 
onbewaakte LON-uitgangen: 

OCB724 
RB708 
FM740 

Het geselecteerde apparaat wordt gestuurd door de logica die bepaalt of de uitgang hoog 
of laag is. Daarnaast wordt het apparaat gestuurd door: 

Schakelaar: Vergrendeld/Ontgrendeld 

Mode: Normaal/geïnverteerd 
  Continu/puls/pulsen 
  Geen log/Gelogd 

Tekst:  Toegestaan 

 

 

      
1         

     
1       
1       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.30 Uitgangsdefinitie – type Bewaakte LON-uitgang  

( INGANG/UITGANG, 2, ) 

MENU UITGANGEN Cond : laag
Uitg. : Trig. : Geblokkeerd
Type : gectrLON uitg Mode : actief
LON nr : Geen continu
Uitg. : geen log

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Selecteer Type: gectrLON Ing en druk op  

0..9 of   Selecteer kaartadres en druk op  

0..9 of   Selecteer relaisnummer en druk op  

Druk op [Meer ] om Scherm 2 van de uitgangen te bekijken.   Pagina 159 

Zie Gemeenschappelijke functies - alle uitgangstypen, pagina 142 voor beschrijvingen 
van Uitgang, Status en Tekst 

Het geselecteerde uitgangsnummer schakelt de onbewaakte uitgang van een 
aangesloten LON-apparaat.  De volgende apparaten kunnen worden geconfigureerd als 
onbewaakte LON-uitgangen: 

SOB708 
 
Het geselecteerde apparaat wordt gestuurd door de logica die bepaalt of de uitgang hoog 
of laag is.  Daarnaast wordt het apparaat gestuurd door: 

Schakelaar: Vergrendeld/Ontgrendeld 

Mode: Normaal/geïnverteerd 
  Continu/puls/pulsen 
  Geen log/Gelogd 

Tekst: Toegestaan 

 

      
1         

     
2       
14       
        
     

 0 0 0 1
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5.2.31 Uitgangsdefinitie - verbinding met apparatuur 

(INGANG/UITGANG,  , , ) 

MENU UITGANGEN
Uitg. :
linken : SIGN
Mode : Grp
Grp :

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Selecteer verbinding: (Sign, Doorm,Foutr,BsApp,Logic) 

en druk op  (Geheugen vrijgeven!) Voer de mode in: (Groep/Zone) 

  Selecteer groep of zone 

Druk op [Meer ] om scherm 1 weer te geven 

De uitgang kan met de logicatabel of met de standaarduitgangsapparatuur worden 
verbonden (signalering [SIGN], Doormelding brandweer., Besturingsapp. en Foutuitgang. 

Wanneer er een verbinding voor logica is, is geen van de apparatuurbewerkingen van 
invloed op de uitgang. Als de uitgang met een van de bovenstaande apparaten is 
verbonden, werkt deze samen met de beschikbare standaardapparatuuruitgangen. 

Vertraging IN/UIT, Uitschakelen IN/UIT, Stop, Geluid, Signaal voor een specifieke 
standaardmelder (toetsen op de voorplaat van de FP1100/1200/2000) zijn wel op deze 
uitgangen van invloed. Ook Evacuatie (Geluid, Signaal) wordt door de werkingsmode 
beïnvloed! (EN, NEN, EP en Vds). 

Voorbeeld 1 

Uitgang: 1 
Verbinding: SIGN 
Mode: Geen 

Dit is een gewone Alarmgeveruitgang. 

 : In EP-Mode gaat de uitgang AAN. 
In de EN/NEN/VdS-Mode gaat de uitgang 
alleen AAN als deze eerder was gestopt. 

 
 

: De uitgang wordt uitgeschakeld. 

 : De uitgang wordt alleen omgeschakeld nadat 
de Vertraging alarmgever is verstreken. 
 

BRAND : De uitgang gaat AAN. 

STOP : De uitgang gaat UIT. 
 

TEST : De uitgang schakelt over op Testmode. 

GELUID 

UITSCHAKELEN 

VERTRAGING IN/UIT 

      
1         
     
       
23       
        
     

 0 0 0 1
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Voorbeeld 2 

Uitgang: 1 
Verbinding: SIGN 
Mode: Groep 
Groep: 11 

 

Dit is een groep Alarmgeveruitgang. 

 : In EP-Mode gaat de uitgang AAN. 
In de EN / NEN / Vds-Mode gaat de uitgang 
alleen AAN als deze eerder was gestopt. 

 
 

: De uitgang wordt uitgeschakeld. 

 : De uitgang wordt alleen omgeschakeld nadat 
de Vertraging alarmgever is verstreken. 

BRAND IN GROEP 11 : De uitgang gaat AAN. 

STOP : De uitgang gaat UIT. 

TEST : De uitgang schakelt over op Testmode. 

GELUID 

UITSCHAKELEN 

VERTRAGING IN/UIT 
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5.2.32 Logica 

(INGANG/UITGANG, 3, ) 

LOGISCHE TABEL

( Ingang
) = Uitg.
einde

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

  Plaats de cursor boven het veld dat u wilt wijzigen en druk op  (Geheugen 
vrijgeven!) 

Vervolgens:   Selecteert u de functie en drukt u op  

of: 0..9 of   selecteert u een nummer en drukt u op   

 

Logica zet de uitgangen die in de Uitgangstabel zijn toegewezen op Hoog of Laag in 
overeenstemming met uitdrukkingen. Een uitdrukking bevat over het algemeen ingangen, 
uitgangen, markeertekens en timers die door Boole-operators zijn verbonden. 

Alle uitdrukkingen in de logicatabel worden één keer per seconde geëvalueerd, en de 
Hoog/Laag-stand wordt overgebracht naar de toegewezen uitgang, markeerteken of 
timer. Logica vormt de verbinding tussen de ingangen die in de Ingangentabel zijn 
gedefinieerd en de uitgangen die in de Uitgangentabel zijn gedefinieerd. 

Voor de eenvoudigste logische uitdrukking zijn al twee stappen in de logicatabel nodig. 
Voor meer complexe uitdrukkingen zijn meer stappen nodig, afhankelijk van het aantal 
termen in de uitdrukking. U kunt de maximale grootte van de logicatabel (standaard  
600 stappen) instellen bij Geheugentoewijzing 1 zie pagina 35). De door de gebruiker 
ingevoerde logicatabel dient als laatste stap een END-statement te bevatten. De END-
statement beëindigt de evaluatie van de tabel op dat punt. Eventuele statements die na 
de END-statement komen, worden nooit uitgevoerd. 

De logicastappen worden achtereenvolgend geëvalueerd van stap 1 tot de stap END. Dit 
houdt in dat uitgangen, markeertekens of timers die in eerdere stappen zijn ingesteld, in 
latere stappen als onderdelen van uitdrukkingen kunnen worden gebruikt. De gebruikte 
Hoog/Laag-waarde wordt de stand die ten tijde van de evaluatie van de uitdrukking 
bestaat. De fysieke uitgangen worden pas aan het EINDE van de tabel ingesteld. Als er 
dus aan het begin van de tabel een uitgang wordt ingesteld die verderop in de tabel 
opnieuw wordt ingesteld, vindt er geen fysieke uitgang plaats. 

Het menu Logicatabel bevat een beperkt aantal bewerkingsfuncties. Er zijn functies 
INVOEGEN en VERWIJDEREN, en NULL-statements zijn toegestaan. U kunt voor het 
maken van lange logicatabellen het beste gebruik te maken van het downloadprogramma 
FPCONF. U kunt ook gebruikmaken van een standaardlogicatabel, die ingangen met 
uitgangen verbindt. (Zie Standaard zetten, pagina 76.) Op die manier kunnen eenvoudige 
I/O-bewerkingen zonder logicaprogrammering worden uitgevoerd. De standaardmode 
wordt in het volgende beschreven. 

      
599         
600     
1       
2       
3        
     
 0 0 0 1
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De algemene vorm van een logicastatement is als volgt: 

veld 1 veld 2 veld 3 veld 4 veld 5 

Stap m ( Term xx  

Stap m+1 Operator Term xx  

 | 
 

| 
 

|  

 | | |  

Stap m+n )= Toewijzing xx yy 

 
xx = term/toewijzingsnummer 
yy wordt alleen voor timertoewijzingen gebruikt 

Uitdrukkingen kunnen elk gewenst aantal door operators gescheiden termen bevatten, 
maar slechts maximaal 7 geneste uitdrukkingen. Elke term wordt van de volgende 
gescheiden door een "(" of operator of operator ")". 

Toewijzing kan gelijk zijn aan Uitgang, Markeerteken of Timer. 

 

De volgende operators zijn beschikbaar: 

 END 
 Verwijderen* 
 Invoegen* 
 NULL 
 )= 
 ) set-s 
 ) reset-s 
 ) set-e 
 ) reset-e 
 AND 
 AND NOT 
 AND ( 
 AND NOT ( 
 OR 
 OR NOT 
 OR ( 
 OR NOT ( 
 ( 
 NOT ( 

 ) 

*INVOEGEN en VERWIJDEREN zijn bewerkingsfuncties, en worden bij het invoeren 
gebruikt. 

De volgende termen/toewijzingen zijn beschikbaar: 

 Input xx 
 Output xx 
 Marker xx 
 Timer xx 
 not Input xx 
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 not Output xx 
 not Marker xx 

 not Timer xx yy 

 

xx - parameter van term 
 Input xx = 1 tot maximum Ingangstabel 
 Output xx = 1 tot maximum Uitgangstabel 
 Marker xx = 1 - 250 
 Timer xx = 1 - 250 
yy tijd van timer = 1 - 32767 seconden 

 
Wanneer timer als een toewijzing wordt gebruikt, wordt de tijd yy gespecificeerd. 
Wanneer de timer als een term in een expressie wordt gebruikt, wordt de Hoog/Laag-
stand van de timer gebruikt. 

 
De eenvoudigste logicastatement (en tegelijkertijd de standaardstatement) is: 
Stap m ( Input n 
Stap m+1 ) = Output n 

Output n wordt op Hoog of Laag ingesteld als Input n Hoog of Laag is. 

Een voorbeeld van een statement met meerdere termen, waarbij geen nesting wordt 
gebruikt, is: 
Stap  1 ( Input 1 
  2 AND Input 2 
  3 OR Input 3 
  4 AND not Input 100 
  5 OR Timer 2 
  6 AND Marker 3 
  7 ) = Output 7 

Een voorbeeld van geneste uitdrukkingen met meerdere termen (Nesting = 4): 
Stap  1 ( Input 1 
  2 AND ( Input 2 
  3 AND ( Marker 100 
  4 AND NOT ( Timer 2 
  5 ) 
  6 ) 
  7 ) 
  8 ) = OUTPUT 6 

Markeertekens gebruiken: 
Een markeerteken is een interne geheugenbit waaraan de waarde Hoog of Laag kan 
worden toegewezen. In tegenstelling tot Uitgangen kunnen markeertekens nooit fysiek uit 
het paneel worden uitgevoerd. Markeertekens worden over het algemeen gebruikt om 
tussenwaarden vast te houden die opnieuw in een uitdrukking zullen worden gebruikt. 

Timers gebruiken: 
(uitdrukking) = Timer xx yy 

Als de uitdrukking Hoog is, begint Timer xx met de tijd. De waarde van Timer xx is Laag. 
Als de uitdrukking Hoog blijft, wordt timer xx na yy tijd Hoog. 
Als de uitdrukking Laag wordt voor tijdstip yy is verstreken, wordt de timer stopgezet.  
Als de uitdrukking Laag wordt nadat tijdstip yy is verstreken, wordt de timer opnieuw op 
Laag ingesteld en wordt deze stopgezet.  
Als de uitdrukking weer Hoog wordt, wordt de timer opnieuw gestart en vervult deze zijn 
aftel- en omschakelfunctie zolang de uitdrukking Hoog blijft.  
De timer wordt iedere keer dat de uitdrukking Laag en vervolgens weer Hoog wordt 
opnieuw opgestart. 
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Speciale operators: 

)Set-e Instellen op voorflank van invoertriggerpuls 
)reset-e Herstellen op voorflank van invoertriggerpuls 
)Set-s Instellen op stand van invoertriggerpuls 
)reset-s Herstellen op stand van invoertriggerpuls 

Uitgangen, markeertekens en timers kunnen met twee onafhankelijke uitdrukkingen 
worden ingesteld en hersteld. 

Set-e Instellen van uitgang of markeerteken of starten van een timer. De 
uitgang blijft ingesteld, zelfs als de uitdrukking weer Laag wordt. 
Een timer blijft lopen. 

reset-e De uitgang herstellen of de timer stoppen. 
Set-s Instellen van uitgang of markeerteken of starten van een timer. De 

uitgang blijft ingesteld, zelfs als de uitdrukking weer Laag wordt. 
Een timer blijft lopen. 

reset-s De uitgang herstellen of de timer stoppen. 

 

Bewerken: 

INVOEGEN Door Invoegen te kiezen en op  te drukken in het operatorveld, 
plaatst u een lege regel boven de huidige regel. 

VERWIJDEREN Hiermee verwijdert u de huidige regel. 
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5.2.33 CL-apparaten 

(INGANG/UITGANG, MENU, 4, ) 

CL APPARATEN
CLAdr. : Start :
Mode : Groep Groepe :
Algemeen : in i/u :

brand  stor.  cond   test  uit
Uitgang :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

Typ nummer 0..9 of   om het adres van het brandweerpaneel te selecteren 

  Selecteer het veld dat u wilt wijzigen 

 Invoer bevestigen 

 

CL-apparaten hebben altijd een algemeen deel en een toegewijd deel. Het algemene 
deel kan worden in- of uitgeschakeld. Wanneer dit algemene deel wordt uitgeschakeld, 
kunnen de knoppen (of ingangen) bij I/O-programmering worden gebruikt (zie ook pagina 
56) De algemene uitgangen kunnen nooit worden geprogrammeerd: ze kunnen alleen 
worden uitgeschakeld. 

In het Communicatiemenu kan onder CL-apparaten (pagina 56) een brandweerpaneel 
worden ingesteld voor de werkingsmode groep, melder, I/O of gebied. De schermen 
worden afhankelijk van de selectie verschillend weergegeven. 

Configuratie CL-apparaat voor GROEPEN 

CL-adr.: Het adres van het CL-apparaat (1-15).  
Algemeen: De algemene ingangen (geluidsalarmen en stille signalen) en de 

algemene uitgangen (Brand, Storing en de interne zoemer) in- of 
uitschakelen.  

 Bij de instelling 'verbonden' zijn de ingangen voor stille signalen en 
geluidsalarmen van het CL-apparaat alleen geldig voor de 
toegewezen groepen.  

Start: De startgroep voor uitvoer naar het CL-apparaat. 
Groepen: Het aantal groepen dat moet worden uitgevoerd. 
Uitgangen: Het uitgangsnummer Hoog uitvoer op het CL-apparaat start. Als er 

bijvoorbeeld 8 groepen zijn toegewezen, kan brand beginnen bij 1, 
storing bij 9, conditie bij 17, test bij 25 en geïsoleerd bij 33. 
Toewijzingen kunnen elkaar overlappen en er kunnen gaten tussen 
toewijzingen worden gelaten. 

i/o: Het uitgangsnummer waar I/O op het CL-apparaat start. Als er 
bijvoorbeeld op een FM816 (een brandweerpaneel met 16 
uitgangen) 8 groepen alleen voor brand zijn toegewezen, kan de 
I/O op uitgang 9 beginnen. Toewijzingen kunnen elkaar overlappen 
en er kunnen gaten tussen toewijzingen worden gelaten. I/O-
uitgangen kunnen zonder obstakels worden geprogrammeerd 
vanuit de paneellogica. 

 

      
5 1  
 32 
 0   
 
1 32 0 0 0   
        

 0 0 0 1
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Toewijzingen kunnen elkaar overlappen of er kunnen gaten tussen toewijzingen worden 
gelaten. 

 

Configuratie CL-apparaat voor MELDER 

CL-adr.: Het adres van het CL-apparaat (1-15). 
Algemeen: De algemene ingangen (geluidsalarmen en stille signalen) en de 

algemene uitgangen (Brand, Storing en de interne zoemer) in- of 
uitschakelen. 

Adr1, Adr2, Adr3,: Er kunnen drie groepen apparaten worden geconfigureerd. Het 
adres van het eerste apparaat dat kan worden ingevoerd, gevolgd 
door het aantal melders. Het totale aantal apparaten dat aan 
uitgangen kan worden toegewezen, is de som van de apparaten 
die aan Adr 1,2,3 zijn toegewezen. 

Uitgangen: Het uitgangsnummer waar uitvoer op het CL-apparaat start. Als er 
in totaal bijvoorbeeld 22 apparaten zijn toegewezen, dan kan brand 
beginnen bij 1, storing bij 23 en conditie bij 45. Toewijzingen 
kunnen elkaar overlappen en er kunnen gaten vallen tussen 
toewijzingen. 

i/o: Het uitgangsnummer waar I/O op het CL-apparaat start. Als er 
bijvoorbeeld voor het bovenstaande voorbeeld geen 
apparaatcondities zijn toegewezen, kan de I/O beginnen bij uitgang 
45. Toewijzingen kunnen elkaar overlappen en er kunnen gaten 
vallen tussen toewijzingen. I/O-uitgangen kunnen zonder obstakels 
worden geprogrammeerd vanuit de paneellogica. 

 

Configuratie CL-apparaten voor I/O 

CL-adr.: Het adres van het CL-apparaat (1-15). 
Algemeen: De algemene ingangen (geluidsalarmen en stille signalen) en de 

algemene uitgangen (Brand, Storing en de interne zoemer) in- of 
uitschakelen. 
Uitgangen die in het menu Uitgangsdefinitie onder het type CL-
apparaat zijn geconfigureerd (zie pagina 56) zorgen ervoor dat de 
corresponderende uitgang het CL-apparaat inschakelt. 

 

Configuratie CL-apparaat voor ZONES 

CL-adr.: Het adres van het CL-apparaat (1-15). 
Algemeen: De algemene ingangen (geluidsalarmen en stille signalen) en de 

algemene uitgangen (Brand, Storing en de interne zoemer) in- of 
uitschakelen. 

 Bij de instelling 'verbonden' zijn de ingangen voor stille signalen en 
geluidsalarmen van het CL-apparaat alleen geldig voor de 
toegewezen zones. 

Start: Het startgebied voor uitvoer naar het CL-apparaat. 
Groepen: Het aantal zones dat moet worden uitgevoerd. 
Uitgangen: Het uitgangsnummer waar uitvoer op het CL-apparaat start. Als er 

bijvoorbeeld 8 zones zijn toegewezen, kan brand beginnen bij 1, 
storing bij 9, conditie bij 17, test bij 25 en geïsoleerd bij 33. 
Toewijzingen kunnen elkaar overlappen en er kunnen gaten tussen 
toewijzingen worden gelaten. 

i/o: Het uitgangsnummer waar I/O op het CL-apparaat start. Als er 
bijvoorbeeld op een FM816 (een brandweerpaneel met 16 
uitgangen) 8 groepen alleen voor brand zijn toegewezen, kan de 
I/O op uitgang 9 beginnen. Toewijzingen kunnen elkaar overlappen 
en er kunnen gaten tussen toewijzingen worden gelaten. I/O-
uitgangen kunnen zonder obstakels worden geprogrammeerd 
vanuit de paneellogica. 



FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 167 

 

 
Toewijzingen kunnen elkaar overlappen of er kunnen gaten tussen toewijzingen worden 
gelaten. 
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5.2.34 Timers 

(INGANG/UITGANG, MENU, 5, ) 

TIMERS

Timer :
Tijd :
Status : passief

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

Voer getal in tussen 0..250 of gebruik   om timer te selecteren 

 Invoer bevestigen 

      
  

1 
10   

 
       
  

 0 0 0   1 
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5.2.35 Markers 

(INGANG/UITGANG, MENU, 6, ) 

MARKERS

Variabele :
Status : hoog

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

Voer getal in tussen 0..250 of gebruik   om marker te selecteren 

 Invoer bevestigen 

 

      
  

1 
   
 

       
  

 0 0 0   1 
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5.2.36 Modes van LON-apparaat 
De mode van LON-apparaten kan worden ingesteld op Ingang/Uitgang, 
Zonenevenpaneel, Gebiedennevenpaneel of Apparaatnevenpaneel. De LON-modules 
ondersteunen de volgende modes: 

Uitgangen Ingangen Tekst 
Gebiedenne
venpaneel 

Module 

Uitgang
en 

Zonene
venpan
eel 

Apparat
enneve
npaneel 

Gebiedenn
evenpaneel 

Ingangen Zones  

Gemeen 
schappelijke  
indicaties 

SD700 Ja - - - Ja - - - 
SOB708 Ja Ja Ja Ja - - - - 
OCB724 Ja Ja Ja Ja - - - - 
RB708 Ja Ja Ja Ja - - - - 
ZI708 - - - - Ja Ja - - 
ZI708N - - - - Ja Ja - - 
SIB716 - - - - Ja  - - 
FM740 Ja Ja Ja Ja Ja  - Ja 
FBP700 - - - - - - Ja Ja 
FRL700 - - - - - - Ja Ja 
FRD700 - - - - - - Ja Ja 
FCD - Ja - - - - - Ja 
FR708 - Ja - - - - - Ja 
FR740 - Ja - - - - - Ja 
FR716LED - Ja - - - - - Ja 
FR748LED - Ja - - - - - Ja 
RP732LED - Ja Ja Ja - - - - 
RP764LED - Ja Ja Ja - - - - 
RP724LED - Ja Ja Ja - - - - 
RP772LED - Ja Ja Ja - - - - 
RP796LED - Ja Ja Ja - - - - 
RP7192LED - Ja Ja Ja - - - - 

 

Variaties op bestaande panelen worden FCD700-apparaten genoemd. FCD700-modules 
worden gefabriceerd met verschillende standaardconfiguraties betreffende het aantal en 
de positie van submodules voor besturing en indicatie. De volgende submodules zijn 
beschikbaar: Algemeen (GE700), Controle (CI700, CI700LED), Apparatuur (CB700) en 
Zone (ZE708, ZE724). 

Nevenpaneel/  
LON Config 

Sleuf1 Sleuf2 Sleuf3 Sleuf4 Sleuf5 Sleuf6 Sleuf7 Sleuf8 

FR708 0 GE700 CI700 CB700 ZE708 - - - - 
FR740 1 GE700 CI700 CB700 ZE708 ZE708 ZE708 ZE708 ZE708 
RP732LED 2 ZE708 ZE708 ZE708 ZE708 - - - - 
RP764LED 3 ZE708 ZE708 ZE708 ZE708 ZE708 ZE708 ZE708 ZE708 
RP724LED 4 ZE708 ZE708 ZE708 - - - - - 
RP772LED 5 ZE724 ZE724 ZE724 - - - - - 
FR716LED 6 CI700LED ZE708 ZE708 - - - - - 
FR748LED 7 CI700LED ZE724 ZE724 - - - - - 
RP796LED 8 ZE724 ZE724 ZE724 ZE724 - - - - 
RP7192LED 9 ZE724 ZE724 ZE724 ZE724 ZE724 ZE724 ZE724 ZE724 

 

Als het aangesloten LON-apparaat een FCD700-apparaat is, moet het veld ‘Config’ 
worden ingesteld in overeenkomst met het nummer dat wordt vermeld naast het type 
configuratie. Daarnaast moet het aantal zones van het FCD700-apparaat worden 
ingesteld. Het veld ‘Fout’ kan worden ingesteld op ‘Zones’ of ‘Algemene storing’. Als 
‘Zones’ is geselecteerd, worden alleen storingen in de toegewezen zones weergegeven. 
Als ‘Algemene storing’ is geselecteerd, worden alle storingen binnen  het algemene 
systeem doorgemeld. 
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5.2.37 LON Apparaten – Mode I/U  

( INGANG/UITGANG, MENU, 7, ) 

LON APPARATEN Geen
Node :
Mode : uit

Algemeen : uit

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

Voer een waarde 0..32 in of   om de node te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

  Het veld selecteren dat u wilt wijzigen of  

  om de I/U mode te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

 

Als een LON-apparaat is ingesteld als I/U-apparaat, kan het rechtstreeks worden 
geprogrammeerd via de interne lgica van het paneel. Alle ingangenen uitgangen op de 
aangesloten LON-apparaten kunnen als zodanig worden geadresseerd. 

Als het aangesloten LON-apparaat een FM740 is, is er een extra optie om de functie 
‘Algemeen’ in of uit te schakelen (in/uit). Als u de optie algemeen inschakelt, worden alle 
algemene fouten op de FM740 doorgegeven aan het paneel, niet alleen de zonefouten. 

 

      
1 

   
 

 
        
 

 0 0 0   1 
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5.2.38 LON-apparaten – Mode Zone  

(INGANG/UITGANG, MENU, 7, ) 

LON APPARATEN Geen
Node : Start :
Mode : Groep Groepe :
i/u :
Algemeen : uit brand  stor.  cond   test  uit
Uitgang :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

Voer een waarde 0..32 in of   om de node te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

  Het veld selecteren dat u wilt wijzigen of  

  om de zone mode te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

 Voer een waarde 0..255 in of   om de zone-offset te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

  Voer een waarde 0..255 in of   om te selecteren welke reeks zones moet 
worden weergegeven 

 Om de invoer te bevestigen 

Voer een waarde 0..127 in of   om een I/U-offset te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

 

De I/U-offset wordt gebruikt als het aangesloten apparaat voor een deel moet worden 
toegewezen aan een zonebereik en ook logisch programeerbaar moet zijn. Het 
zonebereik en de I/U-offset mogen elkaar niet overlappen. 

Als het aangesloten LON-apparaat een ZI708-unit is, kunnen telkens 8 zone-ingangen 
worden geselecteerd. Deze kunnen worden geconfigureerd als ‘HBM’ 
(handbrandmelding) of ‘AUT’ (automatischemelding ). Als de zone-ingang is ingesteld als 
HBM wordt de doormeldvertraging genegeerd als zich een brand voordoet. Als de ingang 
is geconfigureerd als AUT, fungeert de ingang als standaard zone waarop apparaten zijn 
aangesloten. Aangezien een zone-ingang slechts 8 ingangen heeft, kunnen de zones niet 
worden ingesteld op een bereik groter dan 8. Het paneel geeft een foutmelding als u dit 
wel probeert. Stel dat de ZI708-module de zones 100 tot 104 moet controleren en de 
laatste drie ingangen logisch programmeerbaar moeten zijn. In dat geval stelt u de ‘Start’ 
zone in als 100, de ‘Zones’ als 5 en de ‘I/U’ als 6. Als u een zone-ingang instelt op ‘HBM’ 
of ‘AUT’ terwijl deze is ingesteld als ‘I/U’ apparaat, wordt dit genegeerd door het systeem. 

Als het aangesloten LON-apparaat een uitgangsapparaat is, is dezelfde instelling van 
zone-offsets, zonebereiken en I/U-configuratie van toepassing als eerder vermeld. De 
uitgangen kunnen zodanig worden ingesteld dat deze worden geactiveerd op het moment 
dat zich een brand, fout, conditie, test of isolatie optreedt binnen het zonebereik dat aan 
de functie is toegewezen. Als een uitgangsapparaat 4 zones moet weergeven, kunnen de 
uitgangen worden ondergebracht in een van de vier groepen, voor ‘Brand’, ‘Fout’, 
‘Conditie’, Test’ en ‘Geïsoleerd’. Als het veld ‘Brand’ is ingesteld op 1, worden de 

      
1 0 

 0  
 

 
 0 0 0 0 0  
 

 0 0 0   1 



FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 173 

uitgangen 1-4 geschakeld als zich een brand voordoet. Als het veld ‘Fout’ is ingesteld op 
5, worden de uitgangen 5-8 geschakeld wanneer zich een fout voordoet. Overlappende 
velden zorgen ervoor dat de betreffende uitgang wordt geschakeld wanneer binnen het 
systeem een van de toegewezen condities optreedt. Als een veld wordt ingesteld op 0, 
wordt het genegeerd. 
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5.2.39 LON-apparaten – Mode Gebied  

(INGANG/UITGANG, MENU, 7, ) 

LON APPARATEN Geen
Node : Start :
Mode : Zone Groepe :
i/u :
Algemeen : uit brand  stor.  cond   test  uit
Uitgang :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

Voer een waarde 0..32 in of   om de node te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

  Het veld selecteren dat u wilt wijzigen of  

  om de zone mode te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

 Voer een waarde 0..99 in of   om de gebiedsoffset te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

 Voer een waarde 0..99 in of   om te selecteren welke reeks gebieden moet 
worden weergegeven 

 Om de invoer te bevestigen 

Voer een waarde 0..127 in of   om een I/U-offset te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

 

De functionaliteit van en instellingen voor de mode Gebied zijn gelijk aan die van de 
mode Zone. Het maximale aantal gebieden bedraagt 99. 

      
1 0 

 0  
0 

 
 0 0 0 0 0 
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5.2.40 LON-apparaten – Mode Apparaat  

(INGANG/UITGANG, MENU, 7, ) 

LON APPARATEN Geen
Node :
Mode : uit

Algemeen : uit

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Ingang/Uitgang Pagina 121 

Voer een waarde 0..32 in of   om de node te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

  Het veld selecteren dat u wilt wijzigen of  

  om de mode apparaat te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

 Voer een waarde 0..127 in of   om de I/O-offset te selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

 Druk op  ,   om de locatie van het apparaat en het aantal apparaten te 
selecteren 

 Om de invoer te bevestigen 

 

Een uitgangs-LON-apparaat kan worden geconfigureerd voor het bewaken van 
specifieke reeksen detectors die zijn aangesloten op vooraf bepaalde panelen en lussen. 
De uitgangen van het LON-apparaat kunnen zodanig worden geconfigureerd dat deze 
worden geschakeld volgens de uitgangsconfiguratie (zie pagina 172). Het aantal 
bewaakte detectors kan niet hoer zijn dan het aantal uitgangen, aangezien elke bewaakte 
detector wordt toegewezen een een van de uitgangen.  

Als een RB708-apparaat wordt gebruikt voor het controleren van apparaten 80-84 in de 
tweede lus van paneel 9 en de apparaten 1-3 in de eerste lus van paneel 2, wordt de 
groep als volgt ingesteld: 

Groep 1: 09-2/080 #App : 5 
Groep 2: 02-1/001 #App : 3 

 

 

      
1 

   
 

 
        
 

 0 0 0   1 



176 FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 

5.3 Logboekmenu 

(HOOFDMENU, 4, ) 

LOGBOEK MENU

1 Toon logboek 2 Wis logboek
3 Wis alle gebeurt.

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Typ het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar hoofdmenu Pagina 25 

 

 

1 Logboek tonen Pagina 177 
De gebeurtenissenbuffer selectief weergeven of afdrukken op het aangegeven apparaat. 

2 Wis logboek Pagina 179 
De gebeurtenissenbuffer wissen. 

3 Alle gebeurtenissen wissen Pagina 180 
Hiermee wist u de eigen gebeurtenissen en doet u daarnaast het volgende: 

• Als de node-ID als Globaal herhaalbord is ingesteld, worden de 
gebeurtenissenbuffers van alle verbonden panelen en Lokale herhaalborden gewist. 

• Als de node-ID als Paneel is ingesteld, worden de gebeurtenissenbuffers van alle 
verbonden Lokale herhaalborden gewist. 

      
  

 
   
 

       
  

 0 0 0   1 
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5.3.1 Logboek tonen 

(LOGBOEKMENU, 1, ) 

TOON LOGBOEK
Start

Bestemming : LCD
Log Type : Alles Alles
Laatste geb. :
Na : / / :

<>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Logboekmenu Pagina 176 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 voer gegevens in 

 Invoer bevestigen 

Gebruik na het configureren van de gegevens  om de cursor boven "UITVOEREN" 
te plaatsen. 

Druk op  om de gebeurtenissenbuffer weer te geven/af te drukken. 

 

Alle gebeurtenissen die zich binnen het FP1100/1200/2000-brandmeldpaneel voordoen, 
worden in het logboek opgeslagen. U kunt de grootte van het logboek (standaard: 999 
gebeurtenissen) instellen bij Geheugentoewijzing (pagina 35). 

Aan alle gebeurtenissen wordt een uniek gebeurtenisnummer 1-9999 gegeven. Dit dient 
samen met de datum en tijd als referentie. Als het logboek volloopt, wordt de storing 
"LOGBOEK VOL" weergegeven. Alle gebeurtenissen in het logboek worden dan 
"doorgeschoven", zodat de laatste gebeurtenissen altijd worden opgeslagen. 

Het brandmeldpaneel rapporteert gebeurtenissen naar de volgende locaties: 

 LCD-scherm 
 Rapportageprinter 
 Logboekprinter 

 Geen 

In het geval van een LCD-scherm, worden de gebeurtenissen doorgeschoven met de 

toetsen  . 

Gebeurtenissen kunnen selectief worden gerapporteerd door de klasse en het type van 
de gebeurtenis op te geven. 

• Gebeurtenisklasse: 

 Alle typen 
 Brandalarmen 
 Storingsmeldingen 
 Condities - bijvoorbeeld: coïncidentie, onderhoud, etc. 

 Actie - bijvoorbeeld: herstel, geheugen geblokkeerd, etc. 

      
  

 
   

999 
24 07 00 00 00  
       

 0 0 0   1 



178 FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 

• Gebeurtenistype: 

 Alle typen 
 Soak 
 Gebied 
 Zone 
 Melder 
 Algemeen 
 Uitgang 
 Ingang 
 Actie 
 Lus 

 Ingang en uitgang 

Hoeveel gebeurtenissen worden weergegeven, wordt bepaald door "Laatste geb", na de 
opgegeven datum en tijd. 
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5.3.2 Menu Wis logboek 

(LOGBOEKMENU, 2, ) 

LOGBOEK MENU

Wis logboek : nee

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Logboekmenu Pagina 176 

  schakel JA/NEE 

 Invoer bevestigen 

 

De gebeurtenissenbuffer wordt gewist. De gebeurtenissenbuffer kan alleen worden 
gewist als het systeem zich in de stand normaal bevindt. 

      
  

 
   

 
       
  

 0 0 0 1
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5.3.3 Menu Alle gebeurtenissen wissen 

(LOGBOEKMENU, 3, ) 

LOGBOEK MENU

Wis alle gebeurt. : nee

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Logboekmenu Pagina 176 

  schakel JA/NEE 

 Invoer bevestigen 

 

Deze functie wordt normaal gesproken op een Globaal herhaalbord gebruikt. De 
gebeurtenissenbuffer van alle panelen die op het globale herhaalbord zijn aangesloten, 
wordt gewist. De gebeurtenissenbuffer kan alleen worden gewist als het systeem zich in 
de stand normaal bevindt. 

 

      
  

 
   

 
       
  

 0 0 0 1
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5.4 Onderhoudsmenu 

(HOOFDMENU, 5, ) 

ONDERHOUDSMENU

1 Rapport 2 Wis Statistieken
3 Hardware Test 4 Onderhouds-tijden
5 Opties 6 Lus Test
7 Snelle Compens.

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Typ het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar hoofdmenu Pagina 25 

 

1 Rapporten Pagina 182 
Onderhoudsrapporten genereren 

2 Melderstatistieken wissen Pagina 186 
Alle melderstatistieken wissen 

3 Hardwaretest Pagina 187 
Handmatig de hardwaretests uitvoeren 

4 Onderhoudstijden Pagina 188 
De tijden instellen waarop automatisch hardwaretests worden uitgevoerd en de volgende 
onderhoudsdatum instellen. 

5 Opties Pagina 189 
Bekijken en/of tijdelijk instellen van: 

-    Taal 
- Werking 
- Protocol 

6 Lustest (alleen FP1200/2000) Pagina 194 
Algemeen 
Stroombegrenzing 
Alle apparaten aan A-kant 
Alle apparaten aan B-kant 
Alle apparaten aan A+B-kant 
Eén apparaat aan A-kant 
Eén apparaat aan B-kant 
Eén apparaat aan A+B-kant 
Voeding aan A-kant 
Voeding aan B-kant 
Voeding aan A+B-kant 

7 Snelle compensatie Pagina 199 
Het paneel toestaan melders op hun huidige waarden te compenseren. 

      
  

 
   

 
       
  

 0 0 0 1
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5.4.1 Menu Onderhoudsrapport 

(ONDERHOUDSMENU, 1, ) 

ONDERHOUDSRAPPORT MENU

1 Melderwaarden 2 Onderhoud Melders

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Typ het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar onderhoudsmenu Pagina 181 

 

1 Melderwaarden Pagina 183 
De apparaatstatistieken rapporteren 

2 Onderhoud melders Pagina 185 
De apparaten opsommen waarvoor een onderhoudsconditie geldt 

      
  

 
   

 
       
  

 0 0 0 1
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5.4.2 Melderwaarden 

(MENU ONDERHOUDSRAPPORT, 2, ) 

MELDERWAARDEN

Bestemming : LCD

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Onderhoudsrapport Pagina 182 

  Selecteer de bestemming van het rapport 

 Invoer bevestigen 

 

De statistieken van de apparaten in de lus worden aan de geselecteerde bestemmingen 
gerapporteerd. 

 LCD-scherm 
 Rapportageprinter 
 Logboekprinter 

 Geen 

De indeling van het rapport is te zien op pagina 182. Apparaten worden per groep, lus en 
adres opgesomd. 

Het rapport bevat alleen melders die zijn ingeschakeld. Uitgeschakelde melders worden 
in het menu Uitschakelen opgesomd. Wanneer het rapport naar het LCD-scherm wordt 
verzonden, kan de gebruiker het rapport per groep bekijken en kan deze het scherm per 
adres doorschuiven. 

      
  

 
   

 
       
  

 0 0 0 1
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5.4.3 Apparaatwaarde [LCD] 

(MELDERWAARDEN, LCD, ) 

MELDERWAARDEN Grp : / / :
Adr   Type Waa Gem Min Max Tst Comp  Obs

/ TEMP %
/ ION %
/ ION %
/ OPT %

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Onderhoudsrapport Pagina 182 

  Selecteer groep/adres 

Groep geselecteerd: 

Typ 0..9  of gebruik   om een groep te selecteren 

Adres geselecteerd: 

 Scherm omhoogschuiven 

 Scherm omlaagschuiven 

 

Het rapport Melderwaarde wordt gesorteerd op volgorde van groep en lus/adres. Gebruik 
de cursor om van groep op adres (en vice versa) over te schakelen. Het scherm kan 
worden doorgeschoven als Adr. met de cursor wordt geselecteerd. 

*Zie Melderstatistieken, pagina 94 

 1     
  

2 1 50 49 40 62 255 0 25 
2 2 8 37 27 78 255 0 0.7 
2 7 46 38 60 70 255 0  0.2 
3 1 65 64 51 97 255 0  1.1 
        
 0 0 0 1
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5.4.4 Onderhoud melders 

(MENU ONDERHOUDSRAPPORT, 2, ) 

MELDERS IN ONDERHOUD / / :
Adr   Grp  Type  Oorz           Tst Verv

/ OPT Onderhoud %

^v,  <>,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Onderhoudsrapport Pagina 182 

  Selecteer de bestemming van het rapport 

 Invoer bevestigen 

 

Er wordt een lijst van lusapparaten met een onderhoudsconditie naar het bestemmings-
rapportageapparaat gestuurd. 

 LCD-scherm 
 rapportageprinter 
 logboekprinter 

 geen 

Het rapport Onderhoud Melders wordt gesorteerd op volgorde van groep en lus/adres. 
Gebruik de cursor om tussen groep en adres over te schakelen. Het scherm kan worden 
doorgeschoven als Adr. met de cursor wordt geselecteerd. 

*Zie Compensatie, pagina 90 

      
  

2 1 50     255 0  
 
 
 
        
 0 0 0 1
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5.4.5 Melderstatistieken wissen 

(ONDERHOUDSMENU, 2, ) 

WIS MELDER STATISTIEKEN

Geef Groep nr (0 voor all) :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar onderhoudsmenu Pagina 181 

Typ 0..9 of   om een groep te selecteren. Met 0 selecteert u alle groepen 

 Invoer bevestigen 

*Zie Melderstatistieken, pagina 90 
Zie pagina 89 voor informatie over het verwijderen van een individuele melder 

 

De statistieken van de melders in een groep worden gewist en weer op de 
standaardwaarden gezet. U kunt alle melders wissen door groep Ø te kiezen. 

Hierdoor worden de volgende waarden beïnvloed: 

Waarde: ingesteld op 50 
Alarmen: ingesteld op 0 
Max: ingesteld op 0 
Min.: ingesteld op 255 
Contam: ingesteld op 0 
Communicatiekwaliteit ingesteld op 0 

De testwaarde van het apparaat wordt niet beïnvloed. 

      
  

       1  
 
 
 
        
 0 0 0 1



FP2000 Analoog adresseerbaar brandmeldpaneel: Naslaggids 187 

5.4.6 Hardwaretest 

(ONDERHOUDSMENU, 3, ) 

De FP1100/1200/2000 voert één keer per uur systeemtests uit. Deze test controleren de 
geheugenintegriteit van het host-CPU-systeem, inclusief het geblokkeerde geheugen met 
de installatiegegevens, en het FEP-geheugensysteem. 

Als u de hardwaretest vanuit het onderhoudsmenu activeert, wordt er onmiddellijk een 
systeemtest uitgevoerd. 

Eventuele fouten die tijdens de automatische of handmatige tests worden aangetroffen, 
worden als hardwarestoring gerapporteerd. Hierbij wordt het probleemgebied 
aangegeven. 

Een checksumfout geeft aan dat het geheugenblok beschadigd is of een storing 
ondervindt. Een dergelijk blok moet worden gewist met "Wis programmering" (zie 
pagina 73) en de gegevens voor dit blok moeten opnieuw worden geladen. Als de fout 
zich blijft voordoen, is het geheugen waarschijnlijk fysiek beschadigd. Noteer de storingen 
die door het paneel worden gemeld en neem contact op met uw leverancier. 
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5.4.7 Menu Onderhoudstijden 

(ONDERHOUDSMENU, 4, ) 

ONDERHOUDSTIJDEN Maa / / :
Volg. Dat. : . .
Maandag : : Vrijdag : :
Dinsdag : : Zaterdag : :
Woensdag : : Zondag : :
Donderdag : : Rapport : ja

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar onderhoudsmenu Pagina 181 

  Selecteer het item dat u wilt wijzigen 

  of 0..9 - gegevens in item wijzigen (eerst geheugen vrijgeven!) 

 Wijziging bevestigen 

 

In dit menu kunt u de dag van de week en de tijd instellen waarop lustests worden 
uitgevoerd. Hierdoor kan op bepaalde, vooraf door de gebruiker bepaalde tijden 
rapportage van bepaalde lusstoringen plaatsvinden. 

Naast de door het systeem geproduceerde datum kan een conditie 
"Onderhoudsherinnering" worden ingevoerd in het veld "Volgende datum". Deze conditie 
herinnert de gebruiker eraan routinematige onderhoudstests uit te voeren. 

Als Rapport op Ja is ingesteld, wordt een eventuele onderhoudswaarschuwing op de 
aangegeven tijd gegeven, en niet op de feitelijke tijd waarop het alarm wordt 
gedetecteerd. 

Op de aangegeven tijden en dagen worden de volgende tests uitgevoerd: 

• De actieve lusdriver wordt van A naar B of B naar A overgeschakeld om de lus 
vanuit de tegenovergestelde richting aan te sturen. 

• De melders in de lus worden in de zelftestmode gezet en de testwaarde wordt 
bijgewerkt. De verkregen testwaarde wordt in het apparaatconfiguratiemenu 
weergegeven (zie pagina 90). 

Als u de tijd op 00:00 instelt, zorgt u ervoor dat de test op die specifieke dag niet wordt 
uitgevoerd. 

 23 07 01 17 54 11 
29 02 04   
00 00  00 00 
00 00      00 00  
00 00      00 00 
00 00 
        

 0 0 0 1
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5.4.8 Menu Opties 

(ONDERHOUDSMENU, 5, ) 

OPTIES

1 Taal 2 Werking
3 Protocol

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Typ het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar onderhoudsmenu Pagina 181 

 

1 Taal Pagina 190 
De gebruikstaal bekijken en tijdelijk veranderen. 

2 Werking Pagina 191 
De werkingsmode bekijken en tijdelijk veranderen. 

3 Protocol Pagina 191 
De melderprotocolset bekijken. 

4 Selectie van Accu in/uit (alleen FP1100/1200) Pagina 193 
De accu instellen op In of Uit. 

5 Foutmaskering (alleen FP1100/1200) Pagina 193 
Instellen dat fouten die worden veroorzaakt door de accu- of aardaansluiting worden 
genegeerd door het paneel. 

 
 
 
 
 
 
        
 0 0 0 1
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5.4.9 Menu Taal 

(OPTIES, 1, ) 

TAAL

Taal : English
Tijd. Taal : Français

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar het menu Opties Pagina 189 

  Selecteer tijdelijke taal 

 Invoer bevestigen 

 

De door de FP1100/1200/2000 gebruikte taal wordt weergegeven. Deze FP2000 taal 
wordt ingesteld met de DIP-schakelaar op de hostvoeding (*Zie Bijlage A van de 
handleiding FP1200/2000 Installatie en Montage Handleiding ). 

De schakelaar wordt bij het herstarten afgelezen en kan niet worden veranderd als het 
paneel in bedrijf is. U kunt met behulp van het menu Taal een tijdelijke taal instellen. De 
tijdelijke taal is 72 uur lang actief als deze niet door de operator wordt geannuleerd. 

 
 
 
 
 
 
        
 0 0 0 1
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5.4.10 Menu Werking 

(OPTIES, 2, ) 

WERKING

Werking : EP
Tijd. Werking : Geen

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Opties Pagina 189 

  Selecteer de tijdelijke werking 

 Invoer bevestigen 

 

De werkingsopties van de FP2000 worden ingesteld met de DIP-schakelaar op de 
hostvoeding (*Zie Bijlage A van de handleiding FP1200/2000 Installatie en Montage 
Handleiding ). 

De schakelaar wordt bij het herstarten afgelezen en kan niet worden veranderd als het 
paneel in bedrijf is. 

U kunt echter een tijdelijke werkingsmode "DEMO" instellen. De DEMO-mode heeft het 
volgende effect: 

1 Zoemer wordt uitgeschakeld 
2 Deurcontact wordt genegeerd 
3  Vrijgaveschakelaar geheugen wordt genegeerd 

De DEMO-mode is 72 uur lang actief als deze niet door de operator wordt geannuleerd. 
Bij een herstart wordt ook de DEMO-mode gewist. 

 
 
 
 
 
 
        
 0 0 0 1
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5.4.11 Melderprotocol 

(OPTIES, 3, ) 

MELDER PROTOCOL

Protocol : ARITECH 2000
Lus :
LED`s/Lus :
LED Mode : knipp.

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Opties Pagina 190 

 

U kunt het melderprotocol bekijken dat door de FP1200/2000 wordt gebruikt. Het protocol 
wordt ingesteld door middel van de DIP-schakelaar op de hostvoeding. (*Zie Bijlage A 
van de handleiding FP1200/2000 Installatie en Montage Handleiding) 

Het Aritech 2000-protocol bevat een tweede regel die een werkingsmode aangeeft. 
Raadpleeg de juiste handleiding over het installeren van melders. De werkingsmode kan 
aan zijn, uit zijn en knipperen, in verband met de 7-segmentsdisplay op de 
meldermodellen uit de Aritech 2000-reeks. 

Het Aritech 900-protocol is met extra voorzieningen voor intrinsiek veilige apparaten 
uitgerust. 

Met LED's/Lus wordt het aantal LED's beperkt dat op één specifieke lus gelijktijdig IN kan 
worden geschakeld. 

 
 
 

1 
128 

 
        
 0 0 0 1
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5.4.12 Selectie van Accu in/uit (alleen FP1100/1200) 

(OPTIES, 4, ) 

ACCU

ACCU : in

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Opties Pagina 189 

  Selecteer accumodus  

 Accu in/uit bevestigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

Als u Accu instelt op Uit, negeert het paneel alle accu's die zijn aangesloten op het 
FP1100/1200-paneel. 

5.4.13 Foutmaskering (alleen FP1100/1200) 

(OPTIES, 5, ) 

FOUT MASKERING

Fout : Accu Uitgeschakeld
Mask. : in

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Opties Pagina 189 

  Selecteer te maskeren fout  

 Fout bevestigen 

  Selecteer Maskering in/uit (inschakelen/uitschakelen) 

 Maskering bevestigen (Eerst geheugen vrijgeven!) 

 

De fouten die kunnen worden gemaskeerd, zijn de fout Accu uitgeschakeld en de 
Aardfout. 

Als u de maskering van de fout Accu uitgeschakeld instelt op In, negeert het paneel alle 
alarmen die worden gegenereed doordat de bewaakte accuaansluiting wordt verbroken. 

Als u de maskering van de Aardfout instelt op In, negeert het paneel alle fouten die 
worden gegenereerd door de aardaansluiting. 

 
 
 

 
 

 
        
 0 0 0 1

 
 
 

 
 

 
        
 0 0 0 1
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5.4.14 Lustest 1 (alleen FP1200/2000) 

(ONDERHOUDSMENU, 6, ) 

LUS TEST

Lus Test : Algemene Lus test
Start Test

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar onderhoudsmenu Pagina 189 

  Uit te voeren test selecteren 

 Invoer bevestigen 

5.4.15 Lustest 2 (alleen FP1200/2000) 

(ONDERHOUDSMENU, 6, ) 

LUS TEST

Lus Test : Een Meld. langs A kant
Adres :
Start Test

Numeric,  A..z,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Voor het testen van één apparaat verandert het menu: er wordt een adresveld 
toegevoegd: 

0..9 of   adres apparaat selecteren 

U kunt de volgende lustests uitvoeren: 
Algemene lustest 
Overbelasting 
Alle apparaten aan A-kant 
Alle apparaten aan B-kant 
Alle apparaten aan A+B-kant 
Eén apparaat aan A-kant 
Eén apparaat aan B-kant 
Eén apparaat aan A+B-kant 
Spanning aan A-kant 
Spanning aan B-kant 
Spanning aan A+B-kant 
 

Wanneer u "Alle Melders" test, wordt een normale lusscan uitgevoerd en wordt het aantal 
reagerende apparaten geteld. 

 
 
 
 
 
 
        
 0 0 0 1

 
 
 

1 
 
 
        
 0 0 0 1
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De Algemene lustest omvat: 

• Alle melders aan A-kant 

• Alle melders aan B-kant 

• Alle melders aan A+B-kant 

• Overbelastingen 
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5.4.16 Lustest 1 - parameterscherm 1 (alleen FP1200/2000) 

(LUSTEST 1, TEST STARTEN, ) 

Wanneer u "TEST STARTEN" selecteert, worden de parameters van lus en melder op 
het scherm weergegeven. 

LUS TEST : Algemene Lus test
Lus  A   B A+B Kort  Lus  A   B A+B Kort

ok ok
A+B B

ok A
ok ok

<>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : T D G  

Ls - Lusnummer 
A - Lus kant A 
B - Lus kant A 
A+B - Lus kant A 
Kort - Kortsluiting 

 
 

1 25 25 25 5 0 0 0 
2 0 0 0 6 90 0 90 
3 0 0 0 7 0 45 45 
4 76 76 76 8 7 7 7 

        
 0 4 1 1
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5.4.17 Lustest 2 - parameterscherm 2 (alleen FP1200/2000) 

(LUSTEST 2, TEST STARTEN, ) 

Als er één apparaat wordt getest, ziet de display er als volgt uit: 

LUS TEST : Een Meld. langs A kant
L Waa Typ Adr St CS  L Waa Typ Adr St CS

X
Brand : Fouten : Cond. : C : T D G  

L - Lusnummer 

Waa - Analoogwaarde apparaat 

Typ - Apparaattype 

 0 - GEEN 
 1 - DRUK 
 2 - OPT 
 3 - ION 
 4 - gereserveerd 
 5 - OPT 
 6 - ION 
 7 - HITTE 
 8 - ICC 
 9 - I/O 
 10 - gereserveerd 
 11 - gereserveerd 

Adr - Adres apparaat 

St - Toestand apparaat 

 0 - GEEN ALARM 
 1 - APPARAAT GEEFT ALARM 

CS - Checksum apparaat (Niet geïmplementeerd) 

 
 

1 48 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 6 32 5 1 0 0 
3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
4 32 11 1 0 0 8 67 2 1 0 0 

        
 0 0 1 1
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5.4.18 Lustest 3 - parameterscherm 1 (alleen FP1200/2000) 

(LUSTEST 3, TEST STARTEN, ) 

Voor het beheersen van de stroomvoorziening naar de lussen ziet de display er als volgt 
uit: 

LUS TEST

Lus Test : Span. op A-zijde
Lus :

uit uit uit uit uit uit uit uit
Start Test

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Lus - Lusnummer, stroom aan of uit 

Test starten - Activeert de functie zoals aangegeven 

Deze functie kan specifiek nuttig zijn bij het beheersen van de stroom naar de 
voedingslijnen van de lussen en het vinden van aardingsfouten. 

 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8  
 
 

        
 0 0 0 1
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5.4.19 Snelle compensatie 

(ONDERHOUDSMENU, 7, ) 

 

Gaat automatisch naar onderhoudsmenu Pagina 181 
 

Deze functie stelt het paneel ertoe in staat een snel compensatiealgoritme te gebruiken 
om snel te compenseren volgens de huidige analoogwaarden van de rookmelders. Dit 
kan met name nuttig zijn bij het wissen van alle apparaatstatistieken, als er mogelijk al 
apparaten zijn waarvoor in hoge mate wordt gecompenseerd. Als er geen compensatie 
wordt toegepast, kunnen deze apparaten erg gevoelig zijn en vaak vals alarm geven. 
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5.4.20 Hoofdmenu 

(HOOFDMENU, 6, ) 

HOOFDMENU

1 System 2 Melders
3 Ingang/Uitgang 4 Gebeurt
5 Onderhoud 6 Test/Uit

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 
Als u OPTIE 6 (Test/Uitschakelen) van het hoofdmenu gebruikt, wordt de melding 
"Gebruik aangewezen knoppen Test en Uitschakelen" weergegeven. 

Druk op de overeenkomstige toets om de menu's Test en Uitschakelen te openen. 

 

 
 
 
 
 
 
        
 0 0 0 1
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5.5 Testmenu 

Druk op de knop TEST op de voorplaat 

TEST MENU

1 Groepen Test 2 Meldertest
3 Test uitgang 4 LED test
5 Alarm teller 6 Gebruikerslog

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer een nummer of gebruik   en druk op   

 Terug naar het menu dat werd weergegeven voordat u op Test drukte. 

 

1 Groepentest Pagina 202 
Groepentest 
Testrappport 
Testresultaten wissen 
Uitzonderingsrapport 

2 Melder testen Pagina 209 
Zelftest apparaat uitvoeren 

3 Uitgangstest Pagina 210 
Test de uitgangen Signaalgever, Doormelding brandweer en Brandbeveiliging 

4 LED-test Pagina 212 
De LED's van de voorplaat testen 

5 Alarmteller Pagina 213 
Geeft het aantal geregistreerde alarmen weer 

6 Gebruikerslogboek Pagina 214 
Maakt het de gebruiker mogelijk een code tussen 1 en 9999 in te voeren 

 
 
 
 
 
 
        
 0 0 0 1
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5.5.1 Groepentestmenu 

(TESTMENU, 1, ) 

GROEP TEST MENU

1 Groepen Test 2 Test Rapport
3 Wis testresult. 4 Uitz. Rapport

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar Testmenu Pagina 201 

 

1 Groepentest Pagina 203 
Selecteer maximaal vier groepen die u wilt testen 

2 Testrapport Pagina 205 
Een testrapport genereren over groepen die getest zijn 

3 Testres. wissen Pagina 206 
De testresultaten voor de groep wissen 

4 Uitzonderingsrapport Pagina 207 
Een rapport genereren over apparaten die de groepentest niet goed hebben doorstaan of 
apparaten die niet zijn getest. 

 
 
 
 
 
 
        
 0 0 0 1
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5.5.2 Groepentest 

(GROEPENTESTMENU, 1, ) 

GROEPTEST
Start : dd/mm uu:mm

Grp : / :
Grp : / :
Grp : / :
Grp : / :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Groepentestmenu Pagina 202 

 Selecteer een nieuw groepenitem om de test te starten of annuleren 

  of kies 0..9 om het groepnummer te selecteren 

 Invoer bevestigen 

 

Er kunnen maximaal vier groepen tegelijk worden getest. De test wordt uitgevoerd als 
een één-man's-onderhoudstest, waardoor het geteste apparaat een brandconditie zal 
aangeven en vervolgens automatisch herstelt wanneer een brandconditie wordt gewist. 
Er is geen menselijk ingrijpen nodig bij het paneel. Eén enkele persoon kan elk apparaat 
in de groep testen door gewoon naar de apparaat-LED te kijken. 

U kunt een test annuleren door een Ø te typen voor de groep die wordt getest. De test 
wordt niet geannuleerd als voor één van de apparaten in de groep een brandconditie 
geldt. U kunt de apparaten die nog in brandconditie verkeren bekijken in het 
uitzonderingsrapport. 

Groepen die nog worden getest, zijn te herkennen doordat de storings-LED van de groep 
brandt. Ook de algemene test-LED brandt. De groep is in principe geïsoleerd en er zal 
geen uitgangsschakeling plaatsvinden voor eventuele brandcondities in de groep. 

U kunt in een groep de volgende apparaten testen: 

Rook- en hittemelders 
Handbrandmelders 
Groepbewakingsapparaten en bewaakte controle-units 

U kunt desgewenst een volledig rapport van de geteste groep of een 
uitzonderingsrapport krijgen bij het paneel. (Het uitzonderingsrapport betreft die 
apparaten die niet zijn getest of waarvoor de test niet goed is verlopen.) 

Wanneer een groep voor een test wordt ingeschakeld, wordt het eerder bewaarde 
testrapport voor die groep geannuleerd en wordt een nieuw rapport gestart. 

 
 
 0 00 00 00 00 
 0 00 00 00 00 
 0 00 00 00 00 
 0 00 00 00 00 
        
 0 0 0 1
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5.5.3 Volledig testrapport 

(GROEPENTESTMENU, 2, ) 

VOLLEDIG TESTRAPPORT

Bestemming : LCD

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Groepentestmenu Pagina 202 

  Selecteer de bestemming van het rapport 

 Invoer bevestigen 

 

Het volledige testrapport wordt naar het geselecteerde apparaat weergegeven/afgedrukt. 
In het testrapport worden alle testbare apparaten weergegeven (zie pagina 198). 
Daarnaast kunt u zien hoe de test van het apparaat is verlopen (goed/niet goed). 

Het testrapport voor elke groep van het brandmeldpaneel wordt voor onbepaalde tijd 
vastgehouden, tenzij u het wist met Testresultaten wissen (pagina206) of tenzij het 
rapport door een nieuw groepentestrapport wordt vervangen. 

*Zie pagina 205 voor de rapportindeling van het LCD-scherm. 

Het rapport kan op de volgende apparaten worden gegenereerd: 

 LCD-scherm 
 Rapportageprinter 
 Logboekprinter 

 geen 

 
 
  
  
  
  
        
 0 0 0 1
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5.5.4 Testrapport [LCD] 

(VOLLEDIG TESTRAPPORT, LCD, ) 

VOLLEDIG TESTRAPPORT / / :
Grp : in : / : uit : / :
Adr   Type     Brand aan Brand uit

/ HBM ok ok
/ TEMP ok sto
/ ION ok ok

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Groepentestmenu Pagina 202 

  Selecteer groep/adres 

 

Groep geselecteerd: 

Typ nummer 0..9  of gebruik   om een groep te selecteren 

 

Adres geselecteerd: 

 Scherm omhoogschuiven 

 Scherm omlaagschuiven 

 

Het volledige testrapport wordt gesorteerd op volgorde van groep en lus/adres. Gebruik 
de cursor om tussen groep en adres over te schakelen. Het scherm kan worden 
doorgeschoven als Adr. met de cursor wordt geselecteerd. 

In dit scherm wordt het volgende weergegeven: 

• Het groepsnummer van het testrapport 

• De datum en tijd waarop de test is gestart 

• De datum en tijd waarop de test is beëindigd 

• Een lijst met de testbare apparaten 

De apparaten die met succes in brandconditie zijn gebracht worden in de kolom :BRAND 
AAN" met "OK" gemarkeerd. Als er geen brandconditie kon worden gestart, wordt de 
melder als "FOU" gemarkeerd. Wanneer het apparaat met succes van de brandconditie 
naar de normale conditie terugschakelt, wordt in de kolom "BRAND UIT" "OK" 
weergegeven. 

Het LCD-scherm is geen dynamische weergave. De condities worden weergegeven zoals 
ze waren op het moment dat het rapport werd opgehaald. U krijgt een update van dit 
scherm door het eerst af te sluiten en het vervolgens opnieuw te openen. 

 25 07 01 07 20 
 1 13 07 10 12 13 07 11 02 
 
1 1 
1 2 
1 4 
        
 0 0 0 1
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5.5.5 Testresultaten wissen 

(GROEPENTESTMENU, 3, ) 

WIS TESTRESULTATEN

Geef Groep nr (0 voor all) :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Groepentestmenu Pagina 202 

Typ 0..9 of gebruik   om de groep te selecteren (0 = alle groepen) 

 Invoer bevestigen 

 

Het testrapport voor de geselecteerde groep(en) wordt gewist. Alle apparaten die als 
"OK" zijn gemarkeerd, worden op "FOU" ingesteld (zie pagina 205). Het 
uitzonderingstestrapport bevat de volledige lijst met testbare apparaten die als "FOU" zijn 
gemarkeerd. 

 
 
 1 
  
  
  
        
 0 0 0 1
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5.5.6 Uitzonderingstestrapport 

(GROEPENTESTMENU, 4, ) 

UITZONDERINGS TESTRAPPORT

Bestemming : LCD

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Groepentestmenu Pagina 202 

  Selecteer de bestemming van het rapport 

 Invoer bevestigen 

 

Het uitzonderingsrapport wordt naar het geselecteerde apparaat weergegeven/afgedrukt. 
Het testrapport toont alle apparaten die niet zijn getest of die de test niet goed hebben 
doorstaan. 

Het uitzonderingstestrapport voor elke groep van het brandmeldpaneel wordt voor 
onbepaalde tijd vastgehouden, tenzij u het wist met Testresultaten wissen (pagina 206) of 
tenzij het rapport door een nieuw groepentestrapport wordt vervangen. 

*Zie pagina 208 voor de rapportindeling van het LCD-scherm. 

Het rapport kan naar de volgende bestemmingen worden gegenereerd: 

 LCD-scherm 
 Rapportageprinter 
 Logboekprinter 

 geen 

 
 
  
  
  
  
        
 0 0 0 1
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5.5.7 Uitzonderingstestrapport [LCD] 

(UITZONDERINGSTESTRAPPORT, LCD, ) 

UITZONDERINGS TESTRAPPORT / / :
Grp : in : / : uit : / :
Adr   Type     Brand aan Brand uit

/ HBM ok sto
/ TEMP sto sto
/ ION ok sto

meer 0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Het uitzonderingstestrapport wordt gesorteerd op volgorde van groep en lus/adres. 
Gebruik de cursor om tussen groep en adres over te schakelen. Het scherm kan worden 
doorgeschoven als Adr. met de cursor wordt geselecteerd. 

In dit scherm wordt het volgende weergegeven: 

• Het groepsnummer van het testrapport 

• De datum en tijd waarop de test is gestart 

• De datum en tijd waarop de test is beëindigd 

• Een lijst met daarin de testbare apparaten waarvoor de test niet goed is verlopen of 
die niet zijn getest 

Het LCD-scherm is geen dynamische weergave. De condities worden weergegeven zoals 
ze waren op het moment dat het scherm werd geopend. U krijgt een update van dit 
scherm door het menu eerst af te sluiten en het vervolgens opnieuw te openen. 

 25 07 01 07 20 
 1 13 07 10 12 13 07 11 02 
 
1 1 
1 2 
1 4 
        
 0 0 0 1
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5.5.8 Melders testen 

(TESTMENU, 2, ) 

TEST MENU

Start meldertest : ja

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Testmenu Pagina 201 

 schakel JA/NEE voor test 

 Invoer bevestigen 

 

De  melders in de lus worden getest en de testwaarden worden bijgewerkt. De lusdriver 
wordt naar de tegenovergestelde kant van de lus overgeschakeld en navragen vindt 
vanaf die kant plaats. 

De status van de FP1100/1200/2000 verandert van 'Scannen' (S) in 'Test' (T). Het 
brandmeldpaneel keert na beëindiging van de test terug naar de Mode 'Scannen'. Voor 
alle melders die testwaarden retourneren die beneden de alarmniveaudrempel liggen, 
wordt een storing gerapporteerd. 

*Zie Testtijden, pagina 185, voor informatie over het automatisch testen van melders. 

 
 
  
  
  
  
        
 0 0 0 1
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5.5.9 Uitgangstest 

(TESTMENU, 3, ) 

TEST UITGANGEN MENU

Signaalg : uit
Doorm : uit
Foutr : uit
BsApp : uit

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Testmenu Pagina 201 

  Selecteer Test alarmgever/DB-test 

 IN/UITschakelen 

 Invoer bevestigen 

U kunt de uitgangen voor Signaalgever, Doormelding brandweer, Storingsuitgang en 
Brandbeveiliging testen. Er wordt een keer per seconde een impuls naar de geteste 
uitgangen gestuurd. Deze test blijft ook actief als de gebruiker het menu afsluit. U kunt de 
tests annuleren door de schakeling op UIT te zetten. 

Bij het testen van de Signaalgever wordt naar de volgende uitgangen een impuls 
gestuurd: 
• de bewaakte uitgangsrelais van de alarmgever 
• eventuele interne relais die in het Uitgangsmenu aan de alarmgever zijn gekoppeld 
• alle signaalgeverscontrole-units van de lus die als een apparaatuitgang of bewaakte 

apparaatuitgang zijn ingesteld en in het Uitgangsmenu aan Alarmgever zijn gekoppeld 
 
De uitgangen waarnaar bij een test van de Doormelding brandweer een impuls wordt 
gestuurd zijn navenant: 
• de bewaakte uitgangsrelais Doormelding brandweer 
• eventuele interne relais die in het Uitgangsmenu aan Doormelding brandweer zijn 

gekoppeld 
• alle alarmgeverscontrole-units van de lus die als een apparaatuitgang of bewaakte 

apparaatuitgang zijn ingesteld en in het Uitgangsmenu aan Doormelding brandweer 
zijn gekoppeld 

Bij het testen van de storingsuitgang wordt naar de volgende uitgangen een impuls 
gestuurd: 
• de uitgangsrelais voor storingsuitgang 
• eventuele interne relais die in het Uitgangsmenu aan Storingsuitgang zijn gekoppeld 
• alle alarmgeverscontrole-units van de lus die als een apparaatuitgang of bewaakte 

apparaatuitgang zijn ingesteld en in het Uitgangsmenu aan Storingsuitgang zijn 
gekoppeld 

Bij het testen van de brandbeveiliging wordt naar de volgende uitgangen een impuls 
gestuurd: 
• de uitgangsrelais voor brandbeveiliging 
• eventuele interne relais die in het Uitgangsmenu aan brandbeveiliging zijn 

gekoppeld 

 
 
  
  
  
  
        
 0 0 0 1
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• alle alarmgeverscontrole-units van de lus die als een apparaatuitgang of bewaakte 
apparaatuitgang zijn ingesteld en in het Uitgangsmenu aan brandbeveiliging zijn 
gekoppeld 
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5.5.10 LED-test 

(TESTMENU, 4, ) 

De LED-indicatoren op de voorplaat branden. De lampjes branden bloksgewijs, waarbij 
elk blok één seconde lang wordt getest. 

De test wordt iedere keer dat u op de knop  drukt, herhaald. 

 
De LED voor de test van de derde voedingsbron gaat niet aan tijdens de LED-test. Deze 
LED moet afzonderlijk worden getest, door de bijbehorende knop in te drukken. 
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5.5.11 Alarmteller 

(TESTMENU, 5, ) 

ALARM TELLER

Ger. Alarmen :

<>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Testmenu Pagina 201 
 

Geeft het aantal geregistreerde brandalarmen weer 

 
 
 342 
  
  
  
        
 0 0 0 1
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5.5.12 Gebruikerslogboek 

(TESTMENU, 6,  ) 
GEBRUIKERSLOG

Geef gebruikerslog :

<>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Testmenu Pagina 201 

 Terug naar het begin van het veld 

0..9 of   om de waarde te wijzigen 

 Invoer bevestigen 

 

De ID-code van de gebruiker is een nummer tussen 1 en 9999. 

Deze ID-code wordt vastgelegd in het Logboek. 

 
 
 1234 
  
  
  
        
 0 0 0 1
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5.6 Menu Uitschakelen 

 
 

Druk op de knop UITSCHAKELEN op de voorplaat 

GEDEELTE UIT MENU

1 Groepe 2 Melders
3 Zones 4 Rapport
5 Uitgang

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer een nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar het menu dat werd weergegeven voordat u op de knop Uitschakelen 
drukte. 

 

1 Groepen Pagina 216 
Geselecteerde groepen in/uitschakelen 

2 Melders Pagina 217 
Individuele apparaten in/uitschakelen met 
- alarmselectie 
- handmatige selectie 

3 Zones Pagina 220 
Zones in/uitschakelen 

4 Rapporten Pagina 223 
Rapporten krijgen over uitgeschakelde groepen, melders en zones 

5 Uitgangen Pagina 225 
Storingsuitgang en brandbeveiliging in/uitschakelen 

 
 
  
  
  
  
        
 0 0 0 1
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5.6.1 Groep uitschakelen 

(MENU UITSCHAKELEN, 1, ) 

GROEP UIT I.S. Groep : uit
Groep : in/uit : uit
Status : in Dag/Nacht : uit
Mode : Normal Vertr. Sign. : uit
Geb. : Vertr. Doorm. : uit

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Uitschakelen Pagina 215 

  Overschakelen tussen Groep en Status 

Voor het veld Groep: 

  of 0..9 groep selecteren voor in/uitschakelen 

 Invoer bevestigen 

Voor het veld Status: 

  selecteer inschakelen/uitschakelen 

 Invoer bevestigen 

 

De geselecteerde groep wordt voor het systeem in- of uitgeschakeld. Een uitgeschakelde 
groep brengt geen rapport uit over branden of storingen die zich in die groep voordoen. 
De uitgeschakelde groep wordt aangegeven doordat de LED's Groepenfout en 
Uitschakelen branden. Een uitgeschakelde groep veroorzaakt een storingsconditie. 

Bestaande brand- of storingscondities worden niet geannuleerd wanneer de groep wordt 
uitgeschakeld. De brand of storing wordt gewist, en komt niet opnieuw opduiken wanneer 
het brandmeldpaneel na dit uitschakelen op de beginwaarden wordt ingesteld. 

Uitschakelen houdt niet in dat het apparaat in elektrisch opzicht van de lus wordt 
losgekoppeld. U dient Uitschakelen niet te gebruiken als op de lus of de melders 
onderhoud moet worden uitgevoerd. De lus dient in dit geval fysiek te worden 
losgekoppeld. 

De instellingen voor Mode, Gebied, In/Uit en Dag/Nacht worden op dit scherm alleen voor 
informatiedoeleinden weergegeven.  

*Zie menu Groep (pagina 108) voor meer informatie over het menu Groep. 

 
 1 
  
  
 4 
  
        
 0 0 0 1
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5.6.2 Melder uit menu 

(MENU UITSCHAKELEN, 2, ) 

'MELDER UIT' MENU

1 Melders in Alarm 2 Handmat. selectie

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar menu Uitschakelen Pagina 215 

 

1 Melder in menu Pagina 217 
Melders in- en uitschakelen vanuit het scherm Alarm 

2 Handmatige selectie Pagina 219 
Eventuele lusapparaten van het systeem in/uitschakelen 

 
 
  
  
  
  
        
 0 0 0 1
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5.6.3 Melder met alarm uitschakelen 

(MELDER UIT MENU , 1, ) 

MELDERS IN ALARM UIT MENU volg.
Adres : / Status : in Cond : ALM
Grp : Type : OPT Waard :
Dag Niv : VoorAlm : AlarmNiv :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Melder uit menu  Pagina 217 

  Overschakelen tussen UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN/SOAKTEST 

 Invoer bevestigen 
 

Met dit menu kunt u apparaten uitschakelen waarvoor momenteel een brandalarm of 
storingsconditie geldt en kunt u reeds uitgeschakelde melders activeren. 

*Zie Melder handmatig uitschakelen, pagina 219, voor meer informatie over het 
in/uitschakelen van elke melder in het systeem. 

Het apparaat dat wordt weergegeven is het apparaat met de hoogste prioriteit waarvoor 
een alarmconditie geldt. U kunt de andere apparaten met een alarm selecteren door de 
cursor naar het veld Volgende te brengen en op ENTER te drukken. Het statusveld wordt 
op Uitschakelen, Soaktest of Inschakelen gezet. De huidige alarmconditie wordt niet 
verwijderd tot het brandpaneel weer op de beginwaarden wordt ingesteld. 

Uitschakelen houdt niet in dat de melder in elektrisch opzicht van de lus wordt 
losgekoppeld. U dient Uitschakelen niet te gebruiken als op de lus of de melders 
onderhoud moet worden uitgevoerd. De lus dient in dit geval fysiek te worden 
losgekoppeld. 

De groep, de Cond., het type en de waarde worden voor informatiedoeleinden 
weergegeven. 

*Zie Melderconfiguratie (pagina 90) voor meer informatie. 

 
 1 1 
 2  124 
 3 90 110 
  
  
        
 1 0 0 1
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5.6.4 Melder handmatig uitschakelen 

(MELDER UIT MENU, 2, ) 

MELDER HANDMATIG UIT
Adres : / Status : in Cond : NML
Grp : Type : TEMP Waard :
Dag Niv : VoorAlm : AlarmNiv :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Melder uit menu Pagina 217 

  Overschakelen tussen velden Adres en Status 

Voor het veld Adres: 

  of 0..9 selecteren lus en adres van apparaat 

  Invoer bevestigen 

Voor het veld Status: 

  Overschakelen tussen Uitschakelen/Soaktest/Inschakelen 

 Invoer bevestigen 

 

U kunt individuele melders uitschakelen, inschakelen of in de soaktestmode brengen. 

Een uitgeschakelde melder veroorzaakt een conditie Uitgeschakeld. Er treedt een 
groepuitschakelingsconditie op als alle apparaten in die groep zijn uitgeschakeld of als 
alle melders op één na zijn uitgeschakeld wanneer de groep op de coïncidentiemode 
wordt ingesteld. 

De huidige alarmconditie van een melder wordt pas gewist als het paneel weer op de 
beginwaarden wordt ingesteld. 

Uitschakelen houdt niet in dat het apparaat in elektrisch opzicht van de lus wordt 
losgekoppeld. U dient Uitschakelen niet te gebruiken als op de lus of de melders 
onderhoud moet worden uitgevoerd. De lus dient in dit geval fysiek te worden 
losgekoppeld. 

De groep, de Cond., het type en de waarde worden voor informatiedoeleinden 
weergegeven. 

 
 1 1 
 2  51 
 3 90 110 
  
  
        
 0 0 0 1
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5.6.5 Zone uit 

(MENU UITSCHAKELEN, 3, ) 

ZONE UIT
Zone : Aangrenz. 2 :
Status : in Aangrenz. 3 :
Coïnc. : geen log Aangrenz. 4 :
Aangrenz. 1 : Aangrenz. 5 :

0..9,  ^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Uitschakelen Pagina 215 

  Overschakelen tussen Gebied en Status 

Voor het veld Zone: 

  of 0..9 selecteer gebied voor in/uitschakelen 

 Invoer bevestigen 

Voor het veld Status: 

  selecteer in/uitschakelen 

 Invoer bevestigen 

 

De geselecteerde zone wordt voor het systeem in- of uitgeschakeld. Een uitgeschakeld 
zone zal nog steeds brand of storingen rapporteren die in dat gebied optreden. Alleen de 
I/O-werking van of naar de zone wordt uitgeschakeld. 

Bestaande brand- of storingscondities worden niet geannuleerd wanneer een zone wordt 
uitgeschakeld. De brand of storing wordt gewist en zal zich als deze nog steeds aanwezig 
is, opnieuw voordoen nadat het paneel weer op de beginwaarden is ingesteld. 

Uitschakelen houdt niet in dat de melders in elektrisch opzicht van de lus wordt 
losgekoppeld. U dient Uitschakelen niet te gebruiken als op de lus of de melders 
onderhoud moet worden uitgevoerd. De lus dient in dit geval fysiek te worden 
losgekoppeld. 

De instellingen voor Coïncidentie en Aangrenzend gebied worden op dit scherm alleen 
voor informatiedoeleinden weergegeven.  

*Zie menu Zones (pagina 111) voor meer informatie over het menu Zones. 

 
 1 0 
    0 
    0 
 0 0 
  
        
 0 0 0 1
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5.6.6 Menu Gedeelte uit rapport 

(MENU UITSCHAKELEN, 4, ) 

'GEDEELTE UIT' RAPPORT

1 Groepe 2 Melders
3 Zones

0..9,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

Selecteer het gewenste nummer of gebruik   en druk op  

 Terug naar menu Uitschakelen Pagina 215 

 

1 Groepen Page 216 
Uitgeschakelde groepen rapporteren 

2 Melders Page 217 
Pagina 181 
Individuele apparaten rapporteren die zijn uitgeschakeld. 

3 Zones Page 220  
Uitgeschakelde zones rapporteren 

 
   
     
     
   
  
        
 0 0 0 1
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5.6.7 Groepen uit 

(MENU GEDEELTE UIT RAPPORT, 1, ) 

GROEPEN UIT

Bestemming : LCD

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Gedeelte uit rapport Pagina 221 

  Selecteer de bestemming van het rapport 

 Invoer bevestigen 

 

Een rapport met een lijst van groepen die op dit moment zijn uitgeschakeld, wordt naar 
de geselecteerde bestemming gezonden. 

Het rapport kan naar de volgende bestemmingen worden gestuurd: 

 LCD-scherm 
 rapportageprinter 
 logboekprinter 

 geen 

Als u het LCD-scherm als bestemming kiest, kunt u het rapport doorschuiven door de 

toetsen   te gebruiken. 

Hieronder wordt de schermindeling weergegeven. 

GROEPEN UIT / / :
Groep Aard

Uit
Uit

^v,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 

 
   
     
     
   
  
        
 0 0 0 1

 25 07 01 07 35 12 
   

3     
7     

   
  
        
 0 0 2 1
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5.6.8 Gedeelte uit rapport  

(GEDEELTE UIT RAPPORT, 2, ) 

MELDERS UIT

Bestemming : LCD

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu Uitschakelingsrapportage Pagina 221 

  Selecteer de bestemming van het rapport 

 Invoer bevestigen 

 

Een lijst met uitgeschakelde apparaten wordt aan de geselecteerde bestemming 
doorgegeven. 

Het rapport kan naar de volgende bestemmingen worden gestuurd: 

 LCD-scherm 
 rapportageprinter 
 logboekprinter 

 geen 

Als u het LCD-scherm als bestemming kiest, kunt u het rapport doorschuiven door de 

toetsen   te gebruiken. 

Hieronder wordt de schermindeling weergegeven. 

MELDERS UIT / / : :
Adr   Grop Type  Aard

/ HBM Uit
/ OPT Onderhoud

^v,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 

 
   
     
     
   
  
        
 0 0 0 1

 25 07 01 07 35 12 
   
3 1 3    
7 1 5    
   
  
        
 0 0 2 1
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5.6.9 Rapport uitgeschakelde Zones 

(MENU GEDEELTE UIT RAPPORT, 3, ) 

ZONES UIT

Bestemming : LCD

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar menu GEDEELTE UIT RAPPORT Pagina 221 

  Selecteer de bestemming van het rapport 

 Invoer bevestigen 

 

Een lijst met uitgeschakelde zones wordt aan de geselecteerde bestemming 
doorgegeven. 

Het rapport kan naar de volgende bestemmingen worden gestuurd: 

 LCD-scherm 
 rapportageprinter 
 logboekprinter 

 geen 

Als u het LCD-scherm als bestemming kiest, kunt u het rapport doorschuiven door de 

toetsen   te gebruiken. 

 
   
     
     
   
  
        
 0 0 0 1
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5.6.10 Uitgang uit 

(MENU UIT, 5, ) 

UITGANG UIT

Foutr : in
BsApp : in / in

^v,  <>,  E,  X
Brand : Fouten : Cond. : C : S D G  

 Terug naar Menu Uitschakelen Pagina 215 

  Selecteer scherm 

  Selecteer Inschakelen/Uitschakelen 

 Invoer bevestigen 

 

De uitgangen storingsuitgang en Brandbeveiliging kunnen worden uitgeschakeld.   

Met de tweede instelling wordt bepaald hoe de LED “Blussing geactiveerd" bij 
“Brandweer bedienveld” zich gedraagt.  De LED 'uit' schakelt niet.  De LED 'aan' komt na 
de uitgang Besturingsapparatuur.  
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6 BIJLAGE A 

6.1 Menu's van de FP1100/1200/2000 

De volgende tabel geeft de schermnummers (schermtoegang) van de menu's van het 
FP1100/1200/2000-brandmeldpaneel. De tabel geeft ook aan welke FP1100/1200/2000-
configuratie nodig is om een specifiek menu weer te geven. 

6.2 Beschrijving 

Schermnummer of toegangsveld  

Dit is een woordwaarde (twee bytes) die wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen 
de verschillende menu's. Dit is ook de waarde van berichtnummer 16 van de 
FP1100/1200/2000-communicatie-indeling waarmee het toegangsniveau van een 
specifiek menu op afstand kan worden veranderd of gelezen. 

De schermnummers in de tabel zijn bedoeld om de hiërarchie van de menu's aan te 
geven. 

Komt voor bij: 

U ziet dat er verschillende menu's bestaan voor vier configuraties van de FP2000. Het 
gaat om de volgende configuraties: 

• Luskaart afwezig (LC2002) 

• Lokaal herhaalbord 

• Globaal herhaalbord 

• Paneel 

 

 
Alle menu's komen voor bij een standaard FP2000-paneel (bovenstaande 
"paneel"configuratie). 
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Komt voor bij 

Paneelconfiguratie Veldnr. Beschrijving 
Luskaart 
afwezig 

Lokaal 
herh.bord 

Globaal 
herh.bord 

Paneel 

0 Systeemmenu ja ja ja ja 

10 Configuratiemenu ja ja ja ja 

50 Hardwareweergave ja ja ja ja 

51 Geheugentoewijzing ja ja ja ja 

52 Nummer ja ja ja ja 

53 Communicatiemenu ja ja ja ja 

110 Poortconfiguratie ja ja ja ja 

111 Netwerkmenu ja ja ja ja 

200 Panelen ja ja ja ja 

201 Lokale herhaalborden ja nee nee ja 

202 Globale herhaalborden ja nee ja ja 

112 Modemmenu ja ja ja ja 

210 Alarmmelding modem ja ja ja ja 

211 Modemonderhoud ja ja ja ja 

212 Modemconfiguratie ja ja ja ja 

113 CL-apparaten ja ja ja ja 

114 LON-apparaten ja ja ja ja 

54 Systeemsetup ja ja ja ja 

55 Systeeminformatie ja ja ja ja 

220 Instelling ja ja ja ja 

221 Centrales ja ja ja ja 

222 L-Nevenpanelen ja ja ja ja 

223 G-Nevenpanelen ja ja ja ja 

224 Systeem ja ja ja ja 

225 Stack ja ja ja ja 

226 Speciale chars ja ja ja ja 

227 Text Debugging ja ja ja ja 

240 FEP ja ja ja ja 

241 SER ja ja ja ja 

242 Modem ja ja ja ja 

243 ARC0 ja ja ja ja 

244 ARC1 ja ja ja ja 

245 LON ja ja ja ja 

246 LON Characters ja ja ja ja 

11 Toegangsmenu ja ja ja ja 

60 Toegangscode ja ja ja ja 

61 Schermtoegang ja ja ja ja 

12 Wis programmering ja ja ja ja 
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Komt voor bij 

Paneelconfiguratie Veldnr. Beschrijving 
Luskaart 
afwezig 

Lokaal 
herh.bord 

Globaal 
herh.bord 

Paneel 

80 Melderweergave wissen nee nee nee ja 

81 Groepenweergave wissen ja nee nee ja 

82 Zonesweergave wissen ja nee nee ja 

83 Ingangweergave wissen ja ja ja ja 

84 Uitgangweergave wissen ja ja ja ja 

85 Systeemweergave wissen ja ja ja ja 

86 Lussenweergave wissen nee nee nee ja 

87 Logicaweergave wissen ja ja ja ja 

230 Modemweergave wissen ja nee ja ja 

231 Hele weergave wissen ja ja ja ja 

232 Weergave van LON-apparten 
wissen 

ja ja ja ja 

233 Alles wissen ja ja ja ja 

13 Zet standaard ja ja ja ja 

90 Standaardmelderweergave nee nee nee ja 

91 Standaardgroepenweergave nee nee nee ja 

92 Standaardzonesweergave nee nee nee ja 

93 Standaardsysteemweergave ja ja ja ja 

94 Scherm Standaardlussen nee nee nee ja 

95 Scherm Standaardconfiguratie ja ja ja ja 

96 Standaard logicaweergave ja nee nee ja 

97 Standaardmodemweergave ja nee ja ja 

14 Datum/tijd-menu ja ja ja ja 

100 Datum en tijd instellen ja ja ja ja 

101 Uitgang Vertragingen ja ja  ja ja 

102 Doormelding Vertraging Uit ja ja ja ja 

103 Signalering Vertraging Uit ja ja ja ja 

104 Groepen uit ja nee nee ja 

105 Groepen aan ja nee nee ja 

106 Dagstand ja nee nee ja 

107 Nachtmode ja nee nee ja 

15 Herstart ja ja ja ja 

1 Meldermenu ja nee nee ja 

20 Melderconfiguratie nee nee nee ja 

21 Groep ja nee nee ja 

22 Zones ja nee nee ja 

23 Groepengrafiek nee nee nee ja 

24 Meldergrafiek nee nee nee ja 

25 Zonebereik ja ja ja ja 
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Komt voor bij 

Paneelconfiguratie Veldnr. Beschrijving 
Luskaart 
afwezig 

Lokaal 
herh.bord 

Globaal 
herh.bord 

Paneel 

2 Ingang / uitgang ja ja ja ja 

140 Ingangsdefinitie ja ja ja ja 

141 Uitgangsdefinitie ja ja ja ja 

142 Logicatabel ja ja ja ja 

143 CL-apparaten ja ja ja ja 

144 Timers ja ja ja ja 

145 Markers ja ja ja ja 

146 LON Apparaten ja ja ja ja 

3 Logboekmenu ja ja ja ja 

30 Logboek weergeven ja ja ja ja 

31 Scherm Wis logboek ja ja ja ja 

32 Alle gebeurtenissen wissen ja nee ja ja 

4 Onderhoudsmenu ja ja ja ja 

40 Menu Onderhoudsrapport nee nee nee ja 

130 Melderwaarden nee nee nee ja 

131 Onderhoud melders nee nee nee ja 

41 Melderstatistieken wissen nee nee nee ja 

42 Scherm hardwaretest ja ja ja ja 

43 Rapporttijden (onderhoud) ja ja ja ja 

44 Opties ja ja ja ja 

170 Taal ja ja ja ja 

171 Werking ja ja ja ja 

172 Melderprotocol nee nee nee ja 

173 Accu ja FR1200/2000 FR1200/2000 FP1100/12xx 

174 Foutmarkering ja FR1200/2000 FR1200/2000 FP1100/12xx 

45 Lustest nee nee nee ja 

46 Snelle compensatie nee nee nee ja 

5 Testmenu ja ja ja ja 

150 Groepentestmenu nee nee nee ja 

160 Groepentest nee nee nee ja 

161 Volledig testrapport nee nee nee ja 

162 Testresultaten wissen nee nee nee ja 

163 Uitzonderingstestrapport nee nee nee ja 

151 Scherm Apparaten testen nee nee nee ja 

152 Uitgangstest ja nee nee ja 

153 Scherm LED-test ja ja ja ja 

154 Alarmteller ja ja ja ja 

155 Gebruikerslogboek ja ja ja ja 

6 Menu Uitschakelen nee nee nee ja 
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Komt voor bij 

Paneelconfiguratie Veldnr. Beschrijving 
Luskaart 
afwezig 

Lokaal 
herh.bord 

Globaal 
herh.bord 

Paneel 

120 Groep uitschakelen nee nee nee ja 

121 Gedeelte uit menu nee nee nee ja 

180 Melder met alarm uitschakelen nee nee nee ja 

181 Melder handmatig uitschakelen nee nee nee ja 

122 Gebied uitschakelen nee nee nee ja 

123 Menu Uitschakelingsrapportage nee nee nee ja 

190 Uitgeschakelde groepen nee nee nee ja 

191 Uitgeschakelde apparatuur nee nee nee ja 

192 Uitgeschakelde zones nee nee nee ja 

124 Uitgang uitgeschakeld ja ja ja  ja  
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