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Login med QR kode på FDP centralen
1. Frakobling af sløjfer og adgang til mere information kræves mindst adgangsniveau 3 (Standard login
(Normal adgangskode). Standardkode er 5910
2. For at konfigurere eller indlæse firmware opdateringer kræves adgangsniveau 4 (Standard login
(Normal adgangskode). Standardkode er 6010
3. Normal bruger login (QR kode) kræves for at kunne teste udgange, aktivere/teste styringer,
kvittere/tilbagestille lydgivere og tilbagestille brandalarmer online fra Fire Expert

Vælg ”Normal bruger login (QR adgangskode)”
Scan QR kode med smartphone kamera og følg linket til login på Fire Expert med dit
brugernavn/adgangskode på mobilenhed.
Ved login på Fire Expert tildeles en unik pinkode der tastes på FDP centralen.

Fire Expert har identificeret den bruger der er logget ind på FDP centralen, og sikret at personen er
tilstede on-site.

Nu giver Fire Expert online adgang til teste udgange, aktivere/teste styringer, kvittere/tilbagestille
lydgivere og tilbagestille brandalarmer
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Opdatér FDP centralerne for at sikre funktionalitet i Fire Expert
Fire Expert har support for nuværende og tre foregående FDP Firmware versioner.
Schneider Electric udgiver opdateringer 3 gange om året (Januar – Maj – September)
Firmware version i FDP angives f.eks. MCU 19.9.x (Frigivet måned 9 (september) 2019)
Derfor skal en FDP central altid opdateres ved årligt servicebesøg, for at sikre korrekt forbindelse til Fire
Expert.
Måned

12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21

Release

01/2019

05/2019

09/2019

01/2020

05/2020

09/2020

01/2021

Release periode
Release 01/2019
Release 05/2019
Installeret Release installed
Supporteret Release
Release supporteres ikke med Fire Expert

Release 09/2019
Release 01/2020
Release 05/2020

Login på www.se.com/dk under menuen Support og find punktet ekstra links -> Brand og sikring FAQ
Herfra kan logges ind og hente sidste nye versioner af firmware
Under folderne med Firmware ligger en beskrivelse til hvorledes en central opdateres.

Idriftsættelsestilstand
Idriftsættelsestilstand kræver en FDP central med firmware MCU 20.x.x eller nyere
Det anbefales samtidig at sløjfekort i central også er opdaterede.
Kræver login i adgangsniveau 3 eller 4
Funktionen idriftsættelsestilstand (Commisioning mode) findes under menuen ”Tests”
Centralen behøver ikke programmeres for at anvende idriftsættelsestilstand.
Centralen vil scanne sløjferne og lave en oversigt over tilsluttede enheder.
Fra Idriftsættelsestilstand kan ses alle tilsluttede adresser, Jordfejl og sløjfemodstand (Brud)
På de enkelte adresser kan ses typen af enhed, aktiveres lysdioder (Detektorer og Brandtryk). Udgange på
moduler kan aktiveres, og ligeledes kan adresserbare lydgivere aktiveres.
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Autokonfig
Autokonfigurering kræver en FDP central med firmware MCU 20.x.x eller nyere
Det anbefales samtidig at sløjfekort i central også er opdaterede
Kræver login i adgangsniveau 3 eller 4
Funktionen kan anvendes både på en ikke-programmeret central, men også ved udvidelse af et
programmeret system
Når centralen kører fejlfri (Ingen brud, kortslutninger eller dobbeltadresser), gennemføres en normal
opstart af centralen.
Under menuen ”Indstillinger” (Settings) vælges ”Konfigurationsversion og opdatering” (Configuration
version and update)
I højre menu kan trykkes ”Auto konfigurering” (Auto Config)
I toppen af menuen frembringer centralen en ny konfiguration.
Denne kan nu aktiveres
Ved aktivering, sender FDP centralen sender konfigurationen til Fire Expert, såfremt centralen er online.
Er centralen offline kan programmet exporteres til USB og importeres i Fire Expert

Indstil uret i FDP centralen for at denne kan komme online
For at FDP Centralen kan være online skal uret i centralen først indstilles med korrekt tidszone og tid.
Uret indstilles via adgangsniveau 3 i menuen ”Indstillinger”. Vælg ”Indstil systemtid”.

Sætte gruppe i test og lave testalarmer via Fire Expert (Kræver licens)
Testalarmer kan også udlæses med USB nøgle i FDP centralen.
1. Under Systems, klik på det system som skal testes.
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2. I System Monitor trykkes ”Zone” (Betyder Gruppe på engelsk). Derved sorteres enhederne efter
programmerede gruppenummer.
Tryk på ”Active test mode” hvorefter gruppen er i test tilstand.
Enhederne i gruppen kan nu afprøves med testgas/varme/aktivering af brandtryk.

3. Det er muligt at simulere en test-alarm ved at folde den ønskede adresse ud og vælge ”Activate
Alarm”
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4. Aktiv testalarm indikeres med symbolet
Tilbagestilling gøres ved at trykke på knappen ”Reset Alarms”

5. Efter tilbagestilning tages gruppen/Grupperne ud af test ved at trykke på ”Deactivate Test mode”
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Aktivere adressérbare udgange/Lydgivere via Fire Expert (Kræver licens)
Funktionen kræver licens.
Fire Expert brugeren skal logges ind med QR kode på centralen. Se afsnit Login på FDP centralen
Efter login med QR kode på FDP centralen og login i Fire Expert er der nu mulighed for at aktivere udgange.
Klik på ”Activate output test” for at aktivere udgangen/lydgiveren.

Udgangen/Lydgiveren vil nu blive aktiveret.
Efter endt test trykkes på ”Deactivate Output test”.

Aktivere styringer via Fire Expert (Kræver licens)
Funktionen kræver licens.
Fire Expert brugeren skal logges ind med QR kode på centralen. Se afsnit Login på FDP centralen
Bemærk: Alarmerne er ”skarpe” alarmer der vil aktivere styringer og ligeledes brandalarmsender. Kontakt
derfor vagtcentral og anlægsejer inden test.
Efter login med QR kode på FDP centralen og login i Fire Expert er der nu mulighed for at aktivere styringer
ved at lave alarmer.
Tryk ”Activate Alarm” og bekræft at der ønskes en alarm på adressen og gruppen.
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Stop lydgivere og tilbagestil brandalarmer via Fire Expert (Kræver licens)
Funktionen kræver licens.
Fire Expert brugeren skal logges ind med QR kode på centralen. Se afsnit Login på FDP centralen
For at stoppe lydgivere klikkes på ”Silence Alarms”. Knappen skifter herefter til ”Re-sound alarms”, som
giver mulighed for at gen-aktivere lydgivere.
For at tilbagestille alarmer trykkes på ”Reset Alarms” knappen.
Knapper er kun synlige når der er aktive brandalarmer i systemet. Antallet af aktive alarmer angives i
parantesen.

Aktivere lysdiode på enhed via Fire Expert (Kræver licens)
Funktionen kræver licens.
På detektorer og brandtryk kan lysdioden aktiveres. Dette giver ikke en alarm.
Tryk på ”Activate led”. Lysdioden på enheden tænder og det indikeres samtidig med en gul diode i Fire
Expert.
For at slukke dioden trykkes på ”Deactivate led”
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Lave Online rapport med testalarmer
1. Under ”Systems”, klik på det system der er afprøvet/testet.
2. Vælg fanen ”Event Wall” og klik på kalender Symbolet

3. Vælg dato og tidsinterval og afprøvningen.
Tryk på ”Export CSV”

4. Der gemmes en ”Test alarm report.csv” fil lokalt på computeren.
Denne kan åbnes i et regnearks program, f.eks. Excel.

8

Lave adresseliste over programmerede enheder i Fire Expert
Kræver System View Licens
1. Under ”Manage” på Systemet klikkes på ”Show Advanced”
Tryk ”Export”.
En rapport over den aktive konfiguration eksporteres i CSV-format til computeren.
Denne kan åbnes i et regneark-program, eksempelvis Excel.

Import af data i Ecxel
Schneider Electric EcoStructure Fire Expert
Active configuration address report
Schneider Electric Produktskole
System name: FDP Demo Aarhus
System address:
09/07/2019 10:47:06 +00:00 (UTC)

Panel
0
0
0
0

Zone
1
1
7
10

Address
01.001
01.002
01.085
02.001

Device type
Multi-criteria detector
Multi-criteria detector
Manual call point
Optical smoke detector

Protocol
Apollo Intellia
Apollo Intellia
Apollo Intellia
Apollo Intellia

Customer text
Detektor til Venstre
Detektor til Højre
Brandtryk
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Frakobling af adresser og grupper via Fire Expert
Dette kræver licens.
Klik på systemet der skal have frakoblet en adresse.
Under ”System Monitor” vælges ”loop” eller ”Zone”. Find centralen og sløjfen/gruppen.
Ønskes at frakoble en gruppe skal vælges ”Zone”

Ønskes at frakoble en adresse vælges ”Disable adress”

Ønskes en tidsbegrænset frakobling vælges ”+Add Timer”
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Tilkobling af adresser via Fire Expert
Dette kræver licens.
Klik på systemet der skal have tilkoblet en adresse.
Under ”System Monitor” vælges ”loop” eller ”Zone”. Find centralen og sløjfen/gruppen.
Når adressen/gruppen, som ønskes frakoblet, er fundet vælges ”Disablement options” og ”Enable
adress”/”Enable Zone”

Hvis adressen er blevet frakoblet tidsbestemt angives den automatiske tilkoblings tid.
Ligeledes kan tilkoblings tidspunktet ses i menuen ”Disablements”
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Undersøge alarmstatus inden tilkobling via Fire Expert
Dette kræver licens.
Alarmstatus kræver en FDP central med firmware MCU 20.5.x eller nyere
Det anbefales samtidig at sløjfekort i central også er opdaterede.
Hvis gruppen eller adressen er frakoblet kan Fire Expert undersøge om der er alarmer inden tilkobling.
Tryk på knappen ”Check Alarmstatus”.

Herefter undersøger Fire Expert om der er aktive alarmer i gruppen eller på adressen.

Er der ingen alarmer indikeres dette.
Gruppen/adressen kan herefter tilkobles uden risiko for at aktivere en alarm.

Hvis adresser er i alarm vises dette.
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Det er stadig muligt at tilkoble gruppen eller adressen. Men det centralen og Fire Expert vil kræve en
bekræftelse inden det udføres.

Programmere Essentia
Vi har indledt en erstatning af de gamle Intellia detektorer og moduler til nye Essentia serie.
Essentia er helt kompatibel med alle centraler, og kan uden begrænsninger anvendes i stedet for Intellia.
Essentia detektorer passer i ældre Intellia sokler og omvendt.
Essentia kan anvendes til både FX og FDP centraler.
Ved programmering skal enhederne i både Fire Expert og WinFx 3NET stadig vælges som ”Intellia” indtil
vores software opdateres med de nye benævnelser.
Nedenfor en konverteringstabel:
Type

Essentia
EME

Intellia
EMI

Switch monitor, single input

EME210-I

EMI-310

Switch monitor; two in one box

EME211-I

EMI-310

I/O- module, single in-/Out

EME212-I

EMI-311

I/O- module, DIN-skinne, single in-/Out

EME213-I

EMI-411

Switch monitor, DIN-skinne, single input

EME214-I

EMI-410

I/O- module; mains switching

EME215-I

EMI-311/240

I/O- module; two in one box

EME216-I

EMI-311

Termo detektor

EDE221-I

EDI-50

Optisk detektor

EDE222-I

EDI-20

Multikriterie detektor (Optisk-Termisk)

EDE223-I

EDI-30

DETEKTORER
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Eksportere Tilsmudsning fra FDP centralen
Log in med mindst adgangs niveau 3 og indsæt en USB nøgle i centralen.
Gå til menu: ”Grupper og Sløjfer”→”Sløjfer/Adresser”.
Vælg sløjfen som skal have tilsmudsningsværdier eksporteret.
Vælg knappen til højre ”Eksportér tilsmudsningsrapp..”
Når eksporten er udført skrives ”Eksportet Tilsmudsning”
Vælg herefter næste sløjfe som skal eksporteres og gentag eksport.
Resultatet er CSV-filer der ligger på USB nøglen.
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