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Beskrivelse
Betjeningsvejledning

Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel



Alle rettigheder forbeholdes. Under henvisning til loven om ophavsret må ingen del af denne manual eller softwaren hverken helt 
eller delvist blive kopieret, udbredt, overført via foto-tekniske midler, gengivet, oversat, eller overført til eventuelle elektroniske 
medier eller maskinlæsbar form uden forudgående skriftligt samtykke fra Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien.

De oplysninger, der er skrevet i denne brugervejledning, er udarbejdet med den største omhu. Der tages hverken juridisk ansvar eller 
nogen form for erstatningsansvar for eventuelle urigtige oplysninger. Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien forbeholder 
sig ret til at ændre oplysninger uden varsel og tager dermed ikke noget ansvar. Information om mulige fejl i manualen vil blive 
modtaget med taknemmelighed af forfatterne.

Alle mærke- og produktnavne anvendt i denne vejledning er handelsbetegnelser, servicemærker, varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende deres respektive ejere.
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Vigtige oplysninger til brugeren af branddetektionssystemet

Branddetektions- og/eller -slukningssystemer er designet til at beskytte personer og ejendom mod 
farerne ved en brand. De bruges til at registrere brande så tidligt som muligt, til at slå alarm og (ved 
slukningssystemer) til at slukke brande. Disse systemer skal derfor planlægges, installeres og 
sættes meget omhyggeligt i drift af uddannet personale.

Sørg for til planlægning, installation, ændring, vedligeholdelse og servicering af dit brand-
detektionssystem og/eller brandslukningskontrolsystem kun at bemyndige servicespecial-
ister, hvis ansatte kan bevise, at de er blevet uddannet specifikt i funktionerne i 
Kontrolsystemserie BC600 af Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien (LST) 
eller af personer, der er udtrykkeligt autoriseret af LST.

Branddetektions- eller slukningssystemdele, der udviser en fejl, er ikke i stand til at udføre deres 
opgaver effektivt eller virker slet ikke. Få derfor eventuelle fejl repareret straks af en uddannet og 
autoriseret specialiseret virksomhed.

Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion må kun blive anvendt sammen med de komponenter, 
der er anbefalet eller godkendt af Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH Wien, og kun til de 
forhold, der er angivet i beskrivelsen.

Funktionsområdet for Kontrolsystemserie BC600, der er beskrevet her, gælder for kontrolpaneler, 
som er forsynet med firmwareversion BC600 V1.00 (hvordan du kan se versionsnummeret på firm-
waren og hardwaren er vist fra side 29 og fremefter i Kapitel 5.6.2.1: „[Status over systemkompon-
enter]“).

Vigtig bemærkning
Denne korte brugervejledning indeholder et uddrag fra Brugervejledning Del A.
Mere detaljerede oplysninger om betjeningen af Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion kan 
findes i den lange version af Brugervejledning Del A

 på tysk (BC600_Handbuch-Teil-A_xxxx_9161336.pdf) eller

 på engelsk (BC600_User Manual-Part-A_xxxx_9161343.pdf).
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Kort brugermanual Serie BC600 – Del A Kapitel 1   •  Introduktion

1 Introduktion
Mere end 50 års erfaring indenfor kontrolpanelteknologi for branddetektion og et vellykket 
samarbejde med anerkendte internationale testinstitutter har ført til, at Labor Strauss Sicherungsan-
lagenbau GmbH Wien, har haft succes med at udvikle Kontrolsystemserien BC600 til branddetek-
tion, der peger mod fremtiden.

Fig. 1: Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion set forfra
venstre: BC600-8, forrest til højre: BC600-CE8, i baggrunden: BC600-16

Kontrolsystemfamilien BC600 til branddetektion består i alt væsentligt af de følgende kon-
trolpaneler, som hver især er tilgængeligt i individuelle konfigurationer med hensyn til strømfor-
syninger, skærmenheder, osv.:
- Kontrolpanel BC600-8 til branddetektion, som er en kompakt enhed i et vægmonteret kabinet 
med 8 funktionsmodulpladsholdere og strømforsyningsenheder med 2,3A eller 4,3A, til brug i små 
og mellemstore branddetektionssystemer.
- Kontrolpanel BC600-16 til branddetektion, som er en kompakt enhed i et vægmonteret kabinet 
med 16 funktionsmodulpladsholdere og strømforsyningsenheder med 2,3A eller 4,3A, til brug i 
mellemstore og store branddetektionssystemer.
- Kontrolpanel BC600-CE8 til branddetektion, som er en 19-tommers -enhed med 6 funk-
tionsmodulpladsholdere og strømforsyningsenheder med 2,3A eller 4,3A, til brug i små og mellem-
store branddetektionssystemer.
- Kontrolpanel BC600-E til branddetektion, som er et industrielt etage-type kabinet (f.eks. et 
19-tommers kabinet), med op til 54 funktionsmodulpladsholdere og strømforsyningsenheder, til 
brug i meget store, centralt arrangerede branddetektionssystemer.
- Kontrolpanel BCnet600 til branddetektion, der kan bestå af op til 127 sektionsopdelte kon-
trolpaneler, som kan indgå i et netværk med hinanden ved hjælp af LSTs ekstra Netværk net600. 
Denne konfiguration anvendes til meget store og omfattende branddetektionssystemer.
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Kapitel 1   •  Introduktion Kort brugermanual Serie BC600 – Del A

1.1 Symboltyper
Specielt vigtige dele af teksten i denne Brugervejledning angives med symboler. Følgende sym-
boler anvendes:

Betyder FARE! Ignorering af disse anvisninger kan resultere i fare for liv og helbred.

Betyder PAS PÅ! Ignorering af disse tips kan resultere i systemfunktionsfejl eller skader på ejen-
dom.

Betyder TIP! Her indeholder teksten tips til nemmere betjening.

Betyder, at landespecifikke og/eller lokationsspecifikke ENHEDS- og/eller SYSTEM-
GODKENDELSER af branddetektionssystemet skal overholdes.

Menupunkter og indholdet af valglister er skrevet i parentes i den beskrivende tekst, f.eks. 
[Alarmer].

Hvis skærmbilleder eller skærmens betjeningselementer og kontrolpanelernes betjeningsfelt er 
nævnt i teksten, er elementernes navne sat i anførselstegn, f.eks. „... den lysemitterende diode 
'Strøm' angiver...“.

De betjeningsfelttaster, som teksten henviser til, er i almindelighed vist med synonyme tegn 
mellem anførselstegn, f.eks. '↵' eller 'Enter' for Enter-tasten, '← →', '↑↓' for navigationstasterne 
eller 'esc' for Esc-tasten.
De taster, som ikke har et tilsvarende tegn, er enten vist med en grafisk afbildning af tasten eller en 
forklarende tekst i anførselstegn.

1.2 Vigtige tips til brugeren og installatøren
Installatøren af branddetektions- eller slukningssystemet er ansvarlig for at give brugeren af 
systemet passende instruktioner og advarsler.

Før du åbner en boks, skal du slukke for den respektive enheds strømforsyning og træffe 
foranstaltninger til at sikre, at den ikke tændes igen! Husk på, at når boksen er åben og 
strømforsyningen er tilsluttet, er visse fritlagte komponenter forbundet med spænding i 
niveauer, der er livstruende! Sikkerhedsskærmene på disse komponenter bør aldrig blive 
fjernet.

Yderligere sikkerhedstips til installatøren kan findes i Del B i brugervejledningen.

1.3 Omgivelses krav 
Kontrolpanelet skal være tilstrækkeligt beskyttet mod enhver form for fugt og skader. Det rum, 
hvori panelet er monteret, skal holdes tørt og rent, og det skal være let tilgængeligt for sikkerhed-
spersonalet (f.eks. brandvæsen). Temperaturen i dette rum skal altid være inden for området af -5°C 
og +50°C. For Kontrolsystem BCnet600, hvis komponenter kan være spredt i systemets over-
vågede område, er disse krav analogt gyldige for alle komponenter i kontrolpanelet.

1.4 Garanti
Under garantiperioden vil alle dele, der bliver defekte på grund af en påviselig fremstillings- eller 
materialefejl, enten blive erstattet eller repareret vederlagsfrit. I sådanne tilfælde vil den oprindelige 
garanti ikke blive forlænget og en ny garantiperiode vil heller ikke blive fastsat for de erstattede 
eller reparerede dele. Alle yderligere krav vil blive afvist, især med hensyn til reduktioner i køb-
spris, ophævelse af kontrakt, kompenserende skadeserstatning eller udskiftning på grund af sekun-
dære skader af enhver art. Ud over disse bestemmelser gælder de nuværende bestemmelser i 
„Generelle leveringsbetingelser“, der er udstedt af Austrian Electrical and Electronics Industry 
Association.
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2 Kortfattet beskrivelse af de vigtigste betjeningsfunktioner
I dette kapitel beskrives, i kort form for den erfarne bruger, de vigtigste betjeningsfunktioner, der 
udføres på kontrolpanelet.

2.1 Betjeningstilladelse, generel betjening
Adgangsniveau 1: Hovedsageligt er det kun muligt at vise information om aktuelle begivenheder 
(f.eks. brandalarmer) eller systemoplysninger (f.eks. indhold af hændelseshukommelsen) og at 

sætte den indbyggede buzzer på lydløs. Adgangssniveau 1 er angivet med symbolet for en 
lukket hængelås i den øverste linje i skærmbilledet.

Adgangsniveau 2: Muliggør brugerens betjening af kontrolpanelet. Du kan få adgang til 
adgangssesniveau 2 fra niveau 1 ved at indtaste en brugerkode og ved at bekræfte den med '↵' 

tasten. Hængelåssymbolet i den øverste linje af skærmbilledet viser en åben lås med „2“ 
foran.

Ved hjælp af tasterne '← →' scroller du gennem hovedmenuen og med tasterne '↑↓' scroller du 
gennem den respektive undermenuer eller gennem valglisterne. Ved hjælp af '↵' vælger du den 
fremhævede undermenu eller liste, med 'esc' vender du tilbage til det næste højere menupunkt.

Yderligere oplysninger om den angivne begivenhed og om eventuelle betjeningsfunktioner gives 
ved at trykke på '?' tasten.

Du afslutter handlingen med 'esc' og ved at trykke på '↵'. For at afslutte handlingen, når du er i 
undermenuerne, skal du først afslutte de respektive undermenuer med 'esc'.

2.2 Brandalarm
I branddetektionssystemets brandalarm-tilstand tændes det røde resumé-skærmbillede 
'Brandalarm' og kontrolpanelets indbyggede buzzer aktiveres (uregelmæssig tone).

Kontrolpanelets LCD-skærmbillede og/eller LED-dioder indikerer primært:
 de detektorgruppe(r)/detektor(er), der har aktiveret brandalarmen (hændelsesliste 

[brandalarmer]); du kan bruge tasterne '↑↓' til at scrolle gennem alle aktuelle brandalarmer.
 aktivering af transmissionsudstyr til beredskabet (hvis dette er meningen),
 den akustiske og/eller optiske alarmering ved hjælp af alarmenheder,
 aktivering af styringer som følge af brandalarmen.

Fig. 2: Skærmbillede af de aktuelle brandalarmer
I øjeblikket er der 2 brandalarmer (100 / 001, 121 / 002) og én forvarsel (120 / 001).

Først sættes det indbyggede akustiske signal i kontrolpanelet på lydløs  tasten ('Sluk buzzer').

Til de følgende trin skal du have adgang til adgangsniveau 2.
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Kapitel 2   •  Kortfattet beskrivelse af de vigtigste betjeningsfunktioner Kort brugermanual Serie BC600 – Del A

Du kan tilbagestille standard-alarmenheden (sirene) ved hjælp af  tasten ('tilbagestil alarmen-
hed'). Alle yderligere alarmenheder tilbagestilles gennem betjeningsmenuen i [Alarmenheder]. Du 
må ikke tilbagestille alarmenheder, før det er sikret, at alle personer har forladt i farezonen!
Du kan afslutte brandalarmtilstanden ved at:
 deaktivere alle aktiverede detektorgruppe(r) eller

 tilbagestille hele branddetektionskontrolpanelet med  tasten ('tilbageSTIL').
Du må ikke gøre dette, før årsagen til alarmen (hvor branden er opstået) er blevet fundet!

2.3 Fejl
I branddetektionskontrolpanelets fejltilstand blinker det gule resumé-skærmbillede 'Fejl' 
og kontrolpanelets indbyggede buzzer er aktiveret (vedvarende tone).

Du kan afslutte fejltilstanden ved at:
 fjerne årsagen til fejlen. Afhængigt af, hvordan installatøren har indstillet parametrene, kan fejl, 

der er sendes til kontrolpanelet fra fejldetektorer, gemmes, indtil meddelelsen tilbagestilles 
(f.eks. ved at deaktivere fejldetektorgruppen).

 deaktivere den systemdel, der detekterer en fejl, f.eks. en brandalarmdetektor (selvfølgelig 
virker dette ikke for nogle af fejlene, såsom strømfejl!) – dette vil dog ikke fjerne fejlen!

2.4 Teknisk meddelelse
Tekniske meddelelser er angivet i statusfeltet med den gule LED-diode 'Teknisk meddelelse' og 
med detaljerede oplysninger i LCD-skærmbilledet (på en måde svarende til hvordan en brandalarm 
angives), og kontrolpanelets indbyggede buzzer aktiveres (vedvarende tone).

Du kan sætte buzzeren på lydløs ved hjælp af  tasten.

En teknisk meddelelse nulstilles på samme måde som ved en alarm, ved at deaktivere 

alarmdetektorgruppen eller ved hjælp af  tasten.

2.5 Deaktivering / test / aktivering af systemdele
Du skal have adgang til adgangssniveau 2 til disse procedurer.

For at deaktivere eller aktivere en systemdel (f.eks. detektorgruppe, detektor, alarmenhed) skal du
 bruge '← →' tasterne til at hente den respektive betjeningsmenu ([Grupper], [Styringer], [Trans-

miss. udst.] = transmissionsudstyr, [Alarmenheder]),
 hvor du skal bruge '↑↓' til at gå til den ønskede systemdel og enten
 bruge '0/1' tasten til skiftevis at deaktivere og aktivere den igen, eller
 bruge '↵' tasten for at bekræfte systemdelen, hvorefter valgene for de videre betjeningsmu-

ligheder vil blive foreslået (f.eks. „deaktivere“ eller „test tilstand“). Du skal bekræfte den ønsk-
ede med '↵'.
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3 Et branddetektionssystems struktur

3.1 Typisk opbygning af et branddetektionssystem med Kontrolsystemserie BC600

Fig. 3: Et typisk branddetektionssystem konstrueret med Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion
Systemet består af
- en Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion, inklusive strømforsyning,
- automatiske og ikke-automatiske branddetektorer, der er kombineret i grupper
- akustiske og/eller optiske alarmenheder,
- transmissionsudstyr til brandvæsen, og
- andre brandforebyggelsesenheder, informationsenheder og informationssystemer.

3.2 Egenskaber i Kontrolsystemserie BC600
Kontrolpanel BC600 er udformet som et kompakt enkeltstående kontrolpanel, der skal bruges som 
en modtagende og kontrollerende enhed i små og  til meget store, moderne branddetek-
tionssystemer. Op til 127 af disse enkeltstående kontrolpaneler kan indgå i netværk med hinanden 
via Netværk net600, hvorved der dannes et samlet branddetektionssystem.

3.2.1 De grundlæggende funktioner i alle Kontrolsystemserie BC600
Afhængigt af den anvendte teknologi er detektorerne i hvert enkeltstående kontrolpanel forbundet 
med enten op til 20 sløjfer i intelligent ADM-teknologi med op til 200 detektorgrupper pr. sløjfe, 
eller op til 432 detektorlinjer i adresserbar konventionel teknologi eller en kombination heraf.

Kontrolpanelets detektorgrupper kan programmeres til detektorgrupper for brandmeddelelser, 
fejlmeddelelser, tekniske meddelelser, bekræftelser eller til specialfunktioner.
I hvert kontrolpanel kan der defineres 2000 output-funktioner ud over detektorgrupperne. Disse 
output-funktioner kan bruges som styring, alarmenheder, output til specialfunktioner samt op til 9 
transmissionsudstyr med alarmforsinkelsesprocedure. Der kan alt i alt håndteres op til 432 hard-
ware-input, 432 hardware-output og 256 sektorer.
Selv i den grundlæggende version er to overvågede sirene-output, tre omskifterkontakter 
(hvoraf to er foruddefineret til alarm- og fejlmeddelelser), 8 frit programmerebare åben kollektor-
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output samt tre input til generelle kontrolopgaver tilgængelige for signalering af driftstilstande og 
til styring af brandforebyggelsessystemer.

Fire hierarkiske adgangssniveauer for betjening og programmering sørger for en høj grad af sik-
kerhed mod uautoriseret adgang. To af disse adgangsniveauer er sikrede ved hjælp af valgfrie 
numeriske koder. Til betjeningen kan der også bestemmes numeriske koder med endnu mere 
begrænsede adgange Som en ekstra mulighed kan adgang til betjening af kontrolpanelet også opnås 
ved hjælp af en supplerende installeret nøglekontakt.
Detektorgrupper, styringer, elementer, transmissionsudstyr og alarmenheder kan kombineres til 
betjeningsenheder, som kaldes sektorer. De enheder, der er inkluderet i en sektor, betjenes samlet 
(f.eks. aktiveret eller deaktiveret, der er tændt for svarfølsomheden for multikriterie-detektorer, 
osv.). Betjening kan foretages gennem enhver ekstern omskifter, kontrolpanelets interne timere 
eller betjeningsmenuen.

Alarmforsinkelsesproceduren med "dødemands" knappen tillader brugeren at undersøge mulige 
farer i tilfælde af en alarm, før en brandalarm sendes til brandvæsenet.

I særlige tilfælde tillader undersøgelsestilstanden brugeren at udforske mulige farer i tilfælde af 
en alarm fra et lille underområde i det overvågede område, før branddetektorkontrolpanelet vur-
derer denne meddelelse som en brandalarm.

Den som standard indbyggede INFO-bus, som anvender kabelbesparelsesteknologi, giver 
mulighed for tilslutning af brandvæsenets kontrolenheder og af skærmenheder, transmissionsudstyr 
til fjernindikationsenheder og andre oplysningsenheder.

Den autoriserede installatør programmere  kontrolpanelet ved hjælp af en PC (bærbar) og praktisk 
programmerings-software. Tekster kan også nemt indtastes eller ændres med tasterne på betjening-
spanelet.

Strømforsyningen fra elnettet er sikret af moderne, ydelses-optimerede switch-mode strømfor-
syninger med – afhængigt af anvendelsen – en udgangsstrøm på 2,3A, 4,3A eller 8,4A, som giver 
energi nok til de tilsluttede perifere enheder.

Et tilstrækkeligt dimensioneret valgfri standby-batteri sikrer, at systemet vil fortsætte med at arbe-
jde uden forstyrrelser i længere tid i tilfælde af en strømafbrydelse. Standby-batteriet oplades på en 
temperatur-kontrolleret måde af strømforsyningen, og det er beskyttet mod fuldstændig afladning i 
tilfælde af en strømafbrydelse.

En hændelseshukommelse gemmer de sidst 10.000 hændelser, der er blevet registreret af kon-
trolpanelet. Du kan til enhver tid se indholdet af hukommelsen på skærmen. Skærmfiltre giver dig 
mulighed for at begrænse visningen sorteret efter ofte anvendte kriterier.

Det indbyggede ur viser tidspunktet for de hændelser, der vises på skærmen, samt for indtastninger 
i hændelseshukommelsen. Overgangen fra sommer- og vintertid udføres automatisk på bestemte 
tidspunkter.

Via serielle grænseflader, kan der tilsluttes en ekstern printer. Da printergrænsefladen er frit pro-
grammerbar, kan printeren bruges som protokolprinter, som serviceprinter eller til udskrivning af 
detektorers analoge værdier.

Under første idriftsættelse bruger kontrolpanelet AUTO-installation for at finde de tilsluttede sys-
temkomponenter og for automatisk at bestemme deres standardkonfiguration.
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4 Visnings- og betjeningselementer
Dette kapitel beskriver skærm- og betjeningselementers funktion og virkning i Kontrolsystemserie 
BC600.

4.1 Standardskærmbilleder og standardbetjeningselementer

Fig. 4: Oversigt over skærmbilleder og betjeningselementer i Kontrolsystemserie BC600 til branddetek-
tion

4.1.1 Resuméskærmbilleder
De resuméskærmbilleder, der er placeret over 
LCD-skærmen, viser følgende tilstande (fra ven-
stre mod højre):

 Forvarsel (rød, vedvarende lys) = enten den første alarm fra to indbyrdes afhængige detektorer 
eller overskridelse af en specifik detektors forvarsels grænseværdi,

 Brandalarm (rød, vedvarende lys) = kontrolpanelets brandalarmtilstand, dvs. mindst én brand-
detektor er aktiveret og kontrolpanelet har vurderet det som en brandalarm,

 Strøm (grøn, vedvarende lys) = strømmen på kontrolpanelet er tændt,
 Hjælpefunktion (rød eller gul, vedvarende eller blinkende lys): bliver lejlighedsvis parametris-

eret af installatøren til at indikere særlige tilstande,
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 Fejl (gul, blinkende lys) = branddetektionssystemet registrerer en fejl, som er blevet forårsaget 
af en fejl i branddetektionskontrolpanelet (f.eks. en defekt sikring), en fejl i en enhed (f.eks. 
branddetektor), der er tilsluttet til et branddetektionskontrolpanel, en aktivering af en tilsluttet 
detektor med en fejl, en linjefejl eller ved strømforsyningsfejl.

Ifølge EN 54-2 er resuméskærmbillederne „Brand alarm“, „Strøm“ og „Fejl“ obligatoriske for 
branddetektionskontrolpanelet og de må ikke omgås eller anvendes til andre formål.

4.1.2 Skærmbillede

Fig. 5: Skærmbilledindhold
Rullepanelet i informationsfeltet vises kun, når der er yderligere poster, som ligger udenfor  
informationsfeltet, og som kan vises ved hjælp af navigationstasterne '↑↓'.

Den første linje af ¼ VGA-skærmbilledet viser
 den aktuelle dato til venstre,
 i midten, afhængigt af indikationsboksen, yderligere oplysninger (f.eks. den aktuelle under-

menu, skærmbilledfiltertypen), og
 til højre det nuværende adgangsniveau med det symbol, der svarer til det, samt den aktuelle sys-

temtid.

Menufanerne er placeret under den øverste linje, den menu, der vises i midten, er altid aktiv. Ved 
hjælp af navigationstasterne '← →' scroller du til det forrige eller næste menupunkt på en ringfor-
met måde.

I oplysningsfeltet vises oplysninger om det valgte menupunkt.

I tilfælde af en brandalarm angives den sidst rapporterede brandalarm, som stadig er aktiv, under 
oplysningsfeltet.

I bunden af skærmbilledet angives antallet af aktuelle brandalarmer, aktiverede output, fejl og 
deaktiveringer.

4.1.3 Funktionstaster
Der er placeret fem funktionstaster under skærmbilledet.
Ved hjælp af de fire funktionstaster (F1...F4) til venstre kan du springe til de aktuelle begivenheders 
respektive skærmbilledmenu.
Ved hjælp af tasten 'til funktioner' (F5) til højre kan du ændre funktionstasterne F1...F4 til en række 
andre opgaver, hvorefter skriften på disse taster vil ændre sig fra at angive begivenhedsnummeret 
til at angive den respektive funktionstast.
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Fig. 6: Funktionstasteniveauer vist med et eksempel af menupunktet [Grupper]

4.1.4 Statusskærmbilleder
Ud over resuméskærmbillederne, som er placeret over LCD-skær-
men, angiver statusskærmbillederne yderligere driftstilstande i 
branddetektionskontrolpanelet.

   Frakobling (gul, vedvarende lys): en deaktivering er blevet 
udført på branddetektionskontrolpanelet. Lyser, indtil alle deaktiv-
eringer er blevet annulleret.

   Teknisk meddelelse (gul, vedvarende lys): en detektor i en detek-
torgruppe, der er blevet programmeret for tekniske meddelelser, er aktiveret. Lyser, indtil den 
detektorgruppe, der har forårsaget dette, er blevet deaktiveret eller detektoren ikke er aktiveret 
længere (afhængigt af den programmering, installatøren har foretaget).

 Test tilstand (gul, vedvarende lys): en detektorgruppe eller en detektor er blevet sat i testtil-
stand, eller en igangsætning eller alarmenhed er blevet aktiveret til test. Lyser, indtil alle testpro-
cedurer er blevet afsluttet.

 Net fejl (gul, blinkende lys): der er opstået en fejl i strømforsyningen på branddetektorkon-
trolpanelet (strømafbrydelse, batterifejl, sikringsfejl, osv.), denne angivelse vises ud over fejlre-
suméskærmbilledet.

 System fejl (gul): blinker, hvis centralenhedstavlens processorsystem registrerer en fejl; lyser, 
hvis skærmbilledets processorsystems og betjeningsfeltets komponenter eller begge processor-
systemer registrerer fejl, også se fra side 40 og fremefter i Kapitel 6.5.3: „Systemfejl – nød-
drift“.

4.1.5 Transmissions udstyr
I dette felt er tilstandsskærmbilleder og tasten for skift 
mellem dag- og natdrift samt for aktivering af undersø-
gelsestiden for transmissionsudstyret (generelt er dette 
forbindelsen til brandvæsenet, herfra kaldes det primære 
transmissionsudstyr) placeret.

4.1.5.1 LED-dioder i feltet 'Transmissions udstyr'

 Aktiv (rød eller gul): Lyser, hvis kontrolpanelets brandalarm er sendt til transmissionsudstyret 
med alarmforsinkelse (dvs. meddelelsen til brandvæsenet er begyndt). 

 Fejl (gul): Blinker i tilfælde af en fejl i transmissionsudstyret (forudsat at denne enhed er 
udstyret med kontinuerlig overvågning) eller i dens ledninger.

 Alarm forsinkelse (gul): Lyser i forsinkelsesdrift (dagdrift), se fra side 21 og fremefter i 
Kapitel 5.2.4: „Det primære transmissionsudstyrs alarmforsinkelseskredsløb“.

 Opkald brandvæsenet (rød eller gul): Lyser i tilfælde af en brandalarm på kontrolpanelet, hvis 
oplysningerne er blevet sendt til transmissionsudstyret, men afsendelsen til brandvæsenet 
(endnu) ikke har fundet sted.
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 Frakobling (gul): Lyser, så længe transmissionsudstyret er deaktiveret.

 Efterforskning (gul): Blinker, hvis alarmforsinkelsen i løbet af dagdriften bliver kaldt op ved 
hjælp af Alarmforsinkelses-/Undersøgelsestasten, se beskrivelsen af denne tast længere nede.

 Bekræftet (rød eller gul): Lyser for at bekræfte, at meddelelse til  brandvæsenet, er lykkedes.

4.1.5.2 'Alarmforsinkelses-/Undersøgelsestast'

Denne tast har flere funktioner, alt efter kontrolpanelets driftstilstand:
– Hvis der ikke er en aktuel brandalarm kan du skifte mellem betjening med alarmfor-
sinkelse (dagdrift) og betjening uden alarmforsinkelse (natdrift).
– Hvis der trykkes på tasten under forsinkelsesdrift (dagdrift) i tilfælde af en brand alarm, 

forsinkes alarmafsendelsen til brandvæsenet i den parametriserede undersøgelsestid.
– Hvis der trykkes på tasten i løbet af undersøgelsestiden bliver den resterende tid til aktivering af 
transmissionsudstyret vist på skærmen.

4.1.6 Styringer
I fabriksindstillingen er LED-dioderne i dette felt 
resuméskærmbilleder for alle installerede styringer (med 
undtagelse af styringer for system-output).

 

4.1.7 Specialfunktioner
Skærmen og betjeningselementerne, der er arrangeret i 
dette felt anvendes – hvis nødvendigt – af den autoris-
erede installatør til særlige funktioner.

4.1.8 Alarm enheder
I feltet 'Alarmenhed' kan en valgt alarmenhed, (der som 
følge af denne indstilling er angivet som „standard alar-
menheden“) betjenes direkte, eller alle alarmenheder, der 
er tilsluttet til kontrolpanelet eller til alle sektionsvise 

kontrolpaneler, kan betjenes sammen. Hvilken af disse to muligheder der anvendes afhænger den 
programmering, som den autoriserede installatør har foretaget.

Funktionerne på skærmen og på betjeningselementerne i feltet 'Alarmenhed' er:

 Aktiv (rød): Lyser, hvis standardalarmenheden aktiveres.
Hvis feltet er programmeret til fælles betjening af alle alarmenheder, lyser skærmbilledet, så 
længe én eller flere alarmenhed(er) er aktiveret.

 Fejl (gul): Blinker i tilfælde af en fejl i standardalarmenheden (forudsat at denne enhed er 
udstyret med kontinuerlig overvågning) eller i dens kabler.
Hvis feltet er programmeret til fælles betjening af alle alarmenheder, blinker skærmbilledet, så 
længe én eller flere alarmenhed(er) registrerer en fejl.

 Frakobling (gul): Lyser, så længe standardalarmenheden er deaktiveret.
Hvis feltet er programmeret til fælles betjening af alle alarmenheder, lyser skærmbilledet, så 
længe mindst én af alarmenhederne er deaktiveret.

 On/Off tast: Ved at trykke på  tasten sættes den aktiverede standardalarmenhed på lydløs. 
Hvis der modtages en yderligere alarmmeddelelse, eller hvis der trykkes på tasten igen, genakt-
iveres alarmenheden ifølge den aktuelle alarmstatus. På samme måde kan lyden sættes på lydløs 
igen.
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Du må ikke tilbagestille alarmenhederne, før det er sikret, at alle personer har forladt i 
farezonen!

4.1.9 Navigationstaster

Ved hjælp af tasterne '← →' kan du scrolle gennem hovedmenuens faner i , med 
tasterne '↑↓' kan du scrolle gennem undermenuen eller den liste, der hører til det 
hovedmenupunkt, der vises. Det undermenupunkt, som du bekræfter med '↵' vil 
blive udført.

Du kan vende tilbage til det næste højere menuniveau ved hjælp af 'esc' tasten. Hvis du endnu ikke 
har bekræftet den tidligere indstilling eller ændrer den med '↵' tasten, vil den blive kasseret.

4.1.10 Enter-tasten

Generelt bruges '↵' ('Enter') tasten til at bekræfte en tidligere foretaget indtastning eller et 
valg på en enhed.

På begivenhedslisten bruges '↵' tasten til at skifte den valgte enhed – afhængigt af det respektive 
menupunkt og enhedstype.

4.1.11 Off/On eller 0/1-tasten
Ved hjælp af '0/1' tasten, tændes og slukkes den enhed, du har valgt på skærmen. Til dette 
formål kræves adgangsniveau 2.

Du kan ikke deaktivere alarmenheder eller transmissionsudstyr, som allerede er aktiveret. Om du 
kan deaktivere styringer, der allerede er aktiveret, afhænger af, hvordan installatøren har indstillet 
parametrene i løbet af idriftsættelsen af systemet.

4.1.12 ?-tasten (Hjælpe-taste)
Viser en kontekst-afhængig hjælpetekst på LCD-skærmen.

4.1.13 Element-tast
Betjenings-, visnings- og programmeringsprocesser på kontrolpanelet har også en effekt på 
et enkelt element i en detektorgruppen, en alarmenhed eller en styring.

Element-tasten har to funktioner:
 I betjeningsmenuer vælges et element ved at indtaste gruppenummeret, trykke på 'Element' 

tasten og efterfølgende indtaste elementnummeret.

 I begivenhedslister benyttes 'Element' tasten til skiftevis at vise eller skjule elementernes indika-
tioner på samme måde som med funktionstasterne F5 – F3.

4.1.14 Numerisk tastatur
Ved hjælp af de numeriske taster på det numeriske tastatur udføres alle numeriske input, f.eks. 
indtastning af adgangskode, valg af en detektorgruppe eller et element.

4.1.15 Tast til at sætte buzzer på lydløs
Kontrolpanelets (eller, med den dertil hørende programmering, også sektionskontrolpanel-
ernes) indbyggede buzzer sættes på lydløs.

4.1.16 Tilbagestillingstast
Alle aktuelle brandalarmer, tekniske meddelelser, fejlalarmer, osv., tilbagestilles i én hand-
ling. For yderligere information, se fra side 20 og fremefter i Kapitel 5.2.1: 
„Tilbagestilling af kontrolpanelet“.
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5 Brugerens betjening af kontrolpanelet
Mulighederne for betjening af transmissionsudtyret, igangsætninger og alarmenheder ved hjælp af 
tasterne foran på Kontrolpanel BC600 er også beskrevet fra side 15 og fremefter i Kapitel 4.1: 
„Standardskærmbilleder og standardbetjeningselementer“ samt i Kapitel 6.2: „Brandalarmtilstand“ 
fra side 34 og fremefter.

5.1 Betjeningstilladelse
For dig som bruger er der to adgangsniveauer for betjeningen af kontrolpanelet.

5.1.1 Adgangsniveau 1
I adgangsniveau 1 er det hovedsageligt kun muligt at vise information om aktuelle begivenheder 

(f.eks. brandalarmer) eller systemoplysninger (f.eks. indhold af hændelseshukommelsen) og at 
sætte den indbyggede buzzer på lydløs. Adgangsniveau 1 er angivet med symbolet for en 
lukket hængelås i den øverste linje i skærmbilledet.

Enhver person, der har adgang til kontrolpanelet, er automatisk i adgangssniveau 1.

5.1.2 Adgangsniveau 2
I adgangsniveau 2 har brugeren mulighed for at betjene hele kontrolpanelet. Du kan få adgang til 
adgangsniveau 2 fra et hvilket som helst menupunkt i adgangsniveau 1 ved at indtaste din 

brugerkode og ved at bekræfte den med '↵'. Nu vises hængelåssymbolet i den øverste 
linje af skærmbilledet som en åben lås med „2“ foran.

Efter indtastning af det første ciffer, vises et nyt indtastningsvindue 
på skærmen, og hvert tryk på en tast vil blive angivet med et 
stjernesymbol „*“. Hvis den indtastede kode var forkert, vil du blive 
bedt om at indtaste koden på ny.

Du kan afslutte adgangsniveau 2, ved at trykke på 'esc', mens systemskærmbilledet vises og efter-
følgende bekræfte sikkerhedsspørgsmålet med '↵'. Du kan 
komme ind på systemskærmbilledet fra alle menupunkter 
ved at trykke på 'esc' en eller flere gange.

Hvis du ikke har trykket på en tast i et stykke tid (stand-
ardværdi: 15 minutter), vil adgangsniveau 2 blive afsluttet 
automatisk.

5.1.3 Adgangsniveau 3
Dette niveau er forbeholdt den autoriserede installatør af branddetektionssystemet. Dette adgangs-
niveaus funktioner er forklaret i den lange version af Brugervejledningen (på tysk eller engelsk).

5.2 Handlinger, der udføres af én tast

5.2.1 Tilbagestilling af kontrolpanelet
Ved hjælp af tasten 'TILBAGESTILLING' tilbagestilles brandalarmer, fejlalarmer, fejl, 
aktiverede igangsætninger, tekniske meddelelser, aktiverede brandalarmsendere, aktiveret 

alarmenheder, osv., som alle er angivet på kontrolpanelet, på én gang samtidig. Ved Kontrolpanel 
BCnet600, agerer 'TILBAGESTILLING' tasten for hvert sektionskontrolpanel, der er blevet pro-
grammeret til at betjene hele kontrolpanelet, for hele kontrolpanelet. Visningen af systemfejl 
påvirkes ikke af tilbagestillingen. Deaktiverede dele af systemet og dele, der er sat i teststatus, 
genaktiveres heller ikke ved tilbagestilling af kontrolpanelet!

For at tilbagestille kontrolpanelet er adgangsniveau 2 påkrævet.
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Årsagerne til alarmer, fejl, osv., berøres ikke af en tilbagestilling af kontrolpanelet! Hvis 
årsagerne ikke er blevet fjernet før tilbagestilling, vil alarmer, fejl, osv., blive vist igen efter 
tilbagestillingen af kontrolpanelet og vil blive behandlet som nye meddelelser, der fører til aktiv-
ering af brandforebyggelsesenheder, sirener, osv.

Hvis du tilbagestiller kontrolpanelet for tidligt, kan vigtige oplysninger forsvinde fra visningen, 
og brandforebyggelsesenheder, der absolut skal holdes aktiverede, bliver måske tilbagestillet for 
tidligt eller aktiveres slet ikke.

5.2.2 Sådan sættes den indbyggede buzzer/skærmbilledtest på lydløs
Du kan sætte den indbyggede buzzer i kontrolpanelet på lydløs ved hjælp af tasten 'Sluk 
buzzer'.

Hvis du trykker på tasten 'Sluk buzzer' når buzzer er lydløs, aktiveres funktionen „Skærmtest“.

Adgangsniveau 1 er tilstrækkelig til at sætte buzzer på lydløs og til at hente skærmtesten.

5.2.3 Sådan sættes standardalarmenheden på lydløs
Udtrykket „standardalarmenhed“ refererer til den/de alarmenhed(er), der betjenes og indikeres 
direkte via feltet 'Alarmenhed' i kontrolpanelets betjeningsfelt eller i hvert betjenbart sektion-
skontrolpanel.

I tilfælde af en brandalarm, kan du bruge tasten 'On/Off' i feltet 'Alarmenhed' til at sætte alle 
de alarmenheder på lydløs, som den autoriserede installatør har bestemt til betjening med 

denne tast. Så længe kontrolpanelet stadig er i brandalarmtilstanden og de kombinationer, der er 
bestemt til aktivering af denne/disse alarmenhed(er), stadig bliver opfyldt, kan du genaktivere 
denne/disse lydløse alarmenhed(er) ved at trykke på tasten igen.

Afhængigt af hvordan parametrene i kontrolpanelet blev indstillet, kræves adgangsniveau 1 eller 2 
til at sætte alarmenheden på lydløs eller genaktivere den ved hjælp af tasten 'On/Off' i feltet 'Alar-
menhed'.

Bemærk venligst forskellen mellem at sætte på lydløs (som kun gælder kun for den aktuelle 
begivenhed, en ny begivenhed medfører ny aktivering) og deaktivering (en permanent tilstand, 
der kun kan afsluttes ved genaktivering) af en systemdel!

5.2.4 Det primære transmissionsudstyrs alarmforsinkelseskredsløb
Hvis ingen ikke eksisterer en brandalarmtilstand, kan du bruge tasten 
'Alarmforsinkelse/Undersøg' i feltet 'Transmissionsudstyr' til at skifte det tilsvarende 
primære transmissionsudstyr fra dagdrift (LED-dioden 'Alarmforsinkelse' lyser) til nat-
drift (LED-dioden 'Alarmforsinkelse' lyser ikke).

I natdrift aktiverer en indgående alarmmeddelelse omgående det tilsvarende primære transmis-
sionsudstyr .

I dagdrift aktiverer en indgående alarmmeddelelse det tilsvarende primære transmissionsudstyr 
med en forsinket reaktionstid.
 Hvis reaktionstiden udløber bliver transmissionsudstyret aktiveret og brandvæsenet vil få en 

meddelelse.
 Hvis der trykkes på 'Alarmforsinkelse/Undersøg' tasten i reaktionstiden (dvs. før transmission-

sudstyret er blevet aktiveret), skifter kontrolpanelet til „undersøgelse“, hvorved forsinkelsen 
udvides.

 I denne udvidede forsinkelse (undersøgelsestiden), kan de ansvarlige personer på stedet beslutte, 
om det er nødvendigt at kontakte brandvæsenet.
 Hvis dette ikke er nødvendigt, kan kontakten til brandvæsenet forebygges ved at deaktivere 

den alarmerende detektorgruppe.
 Men hvis det er nødvendigt at kontakte brandvæsenet, kan den resterende undersøgelsestid 

afsluttes, for eksempel
– ved yderligere at aktivere et manuelt alarmtryk eller på kontrolpanelet,
– ved hjælp af funktionstasten F2 ('afbryd undersøgelse') i funktionstasteniveau 2,
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hvorefter transmissionsudstyret straks aktiveres, således at der gives meddelelse til brand-
væsenet.

 Hvis undersøgelsestiden udløber uden at alarmen er blevet tilbagestillet, kontaktes brand-
væsenet.

Mens undersøgelsestiden løber, kan du
 trykke på 'Alarmforsinkelse/Undersøg' tasten eller
 trykke på funktionstasten F3 i funktionstasteniveau 2 ('vis resterende tid') eller
 betjene en omskifterenhed, der er indstillet af installatøren

for på skærmen at få vist den resterende tid indtil trans-
missionsudstyret bliver aktiveret (i eksemplet: transmis-
sionsudstyr nr. 1 vil blive aktiveret om 54 sekunder).

Hvis der kommer endnu en alarmmeddelelse eller – hvis 
det er indstillet på denne måde af installatøren – hvis der 

kommer en fejlmeddelelse fra en detektorgruppe, som er kombineret med det primære transmis-
sionsudstyr i løbet af reaktionstiden eller undersøgelsestiden, bliver forsinkelsen afsluttet og brand-
væsenet kontaktes straks.

LED-dioden 'Aktiv' i feltet 'Transmissions udstyr' lyser kun under forsinkelsestilstanden, når under-
søgelsestiden er udløbet eller er blevet afsluttet, og dermed når igangsætningen af transmissionsud-
styret (i almindelighed, til brandvæsenet) er blevet indledt.

Alarmmeddelelser fra manuelle alarmtrykgrupper og fra detektorer i indbyrdes afhængighed af to 
detektorer afhængighed sendes til brandvæsenet uden forsinkelse, selvom alarmforsinkelsen er 
aktiveret!

Adgangsniveau 2 er nødvendig for at kunne skifte mellem dag- og natdrift; „undersøgelse“ kan 
også aktiveres i adgangsniveau 1.

5.3 Menustruktur
I tabel 1 nedenfor vises alle menupunkter, der er tilgængelige for brugeren og installatøren i den 
rækkefølge, hvori man scroller gennem dem med navigationstasten '→'.

Hovedmenu Type Visninger på skærmen Adgangs-
niveau

1 2 3
    systemskærm – første billede, hvis der ikke er nogen meddelelse ● ● ●
[Brand alarm] Beg. vis alle brandalarmer ● ● ●
[Aktiv udgange] Beg. vis alle aktiverede output ● ● ●
[Bekræftelser] Beg. vis alle bekræftelser ● ● ●
[Tekniske meddelelser] Beg. vis alle tekniske meddelelser ● ● ●
[Fejl] Beg. vis alle fejl ● ● ●
[Frakoblinger] Beg. vis alle deaktiveringer ● ● ●
[Test tilstand] Beg. vis alle testtilstande ● ● ●
[Grupper]1) Betj. grupper/elementer on/off, test1) ●1) ●1)

[Slukningsområde] Betj. Slukningsområde on/off, test ● ●
[Styringer] Betj. Styringer on/off ● ●
[Transmiss. udst.] Betj. transmissionsudstyr on/off ● ●
[Alarmenheder] Betj. alarmenheder on/off, test ● ●
[Sektorer] Betj. sektorer on/off, ændre ● ●
[Flag] Betj. aktiver flag ●
[Log hukommelse] Sys. vis de sidste 10000 hændelser ● ● ●
[Status] Sys. vis tælleraflæsning, komponenter, osv. ● ● ●
[Indstillinger] Sys. indstil skærmbilledkontrast, genindstil uret ● ●
[Overførelse] Sys. dataoverførsel mellem USB-stik og ZTB ● ●
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Hovedmenu Type Visninger på skærmen Adgangs-
niveau

[Niveau] Sys. skift brugerkode eller installatørkode ● ●
  systemskærm – første billede, hvis der ikke er nogen meddelelse ● ● ●

1) Menuens udgangspunkt, når du angiver den numeriske kode for adgangsniveau 2 eller 3, mens systemskærmen er vist
Tabel 1: Menustrukturen i Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion

Kolonnen „Type“ i Tabel 1 viser, hvor de væsentligste menupunkter er beskrevet i de følgende 
kapitler:
 Betj. = betjeningsmenu, se fra side 23 og fremefter i Kapitel 5.4: „Betjeningsmenuer“
 Beg. = begivenhedsliste, se fra side 27 og fremefter i Kapitel 5.5: „Begivenhedslister til indika-

tion af de aktuelle begivenheder“ 
 Sys. = systemmenu, se fra side 28 og fremefter i Kapitel 5.6: „Systemmenuer“.

5.4 Betjeningsmenuer

5.4.1 Betjeningsmenuer - generelt
Hver af de viste enheder, der ikke er i deres „normale tilstand“ (normal tilstand betyder: aktiveret, 
ingen alarm, ingen fejl, ingen aktivering, osv.), er angivet med tilstandssymboler i den venstre side 
af skærmen.

Disse symboler er forklaret i afsnittene i Kapitel 6: „Operating conditions“ og fra side 46 i 
Kapitel 8.1: „Betydningen af de tilstandssymboler, der vises på skærmen“.

Hvis du også ønsker at vise elementerne af den viste enhed i LCD-skærmen, skal du
 bruge funktionstast F5 'til funktioner' for at skifte til funktionstasteniveau 2, hvor du skal bruge 

funktionstast F3 'vis elementer'
 eller bruge '/' tasten
for at skifte til elementindikation. Skærmen springer til det første element i den valgte enhed. Ved 
hjælp af navigationstasterne '↑ ↓' kan du nu scrolle gennem alle enhedens elementer.

For at se detaljerede oplysninger (f.eks. gruppe, sløjfeadresse), skal du bruge funktionstast F5 'til 
funktioner' for at skifte til funktionstasteniveau 2, og der skal du bruge funktionstast F1 'vis 
detaljer' for at hente den detaljerede visning.

5.4.2 Visning og betjening af detektorgrupper – [Grupper]
Dette menupunkt kræver mindst adgangsniveau 2.

Installatøren kan konfigurere følgende detektorgrupper på Kontrolsystemserie BC600:
 Branddetektorgrupper: automatiske branddetektorer, manuelle alarmtryk
 Fejldetektorgrupper: fejldetektorer
 Grupper for tekniske meddelelser: automatisk detektorer eller manuelle alarmtryk for tekniske 

meddelelser eller tekniske meddelelser system-input (en særlig form for teknisk meddelelse, 
som opfylder en funktion, der er foruddefineret som standard)

 Grupper for bekræftelser: normalt automatiske handlingsenheder til overvågning af korrekt 
udførelse af en betjeningskommando (f.eks. en bekræftelse af, at brandvæsenet har modtaget 
alarmmeddelelsen fra transmissionsudstyret).

Typerne af detektorgrupper adskiller sig primært i de virkninger, der skyldes „meddelelsen“ såvel 
som i typen af tilbagestilling fra „meddelelsestilstanden“, disse egenskaber er beskrevet fra side 33 
og fremefter i Kapitel 6: „Driftstilstande“.
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5.4.2.1 Detektorgruppernes/-elementernes indikationer

Fig. 7: Skildring af alle detektorgrupper og elementer (= detektorer), i øjeblikket er detektor 121 / 001  
valgt.

I den detaljerede visning (funktionstast F5 'til funktioner' + F1 'vis detaljer'), vises detaljerede 
oplysninger om den omvendt indikerede detektorgruppe og elementet.

5.4.2.2 Indikationer fra en enhed med elementer i forskellige kontaktindstillinger

For enheder med flere elementer (dvs. detektorgrupper, styringer, alarmenheder), kan de enkelte 
elementer aktiveres eller deaktiveres enkeltvis. I betjeningsmenuerne er enhedernes kontaktind-
stilling angivet med tre ekstra symboler.

Fig. 8: Yderligere symboler for angivelse af enheder i en betjeningsmenu, eksemplet viser deaktiverin-
gen af en branddetektorgruppe.

5.4.2.3 Valg af en individuel enhed

Du kan komme til den ønskede gruppe (i eksemplet: gruppe/element) enten

 ved hjælp af '↑↓' navigationstasterne til at scrolle gennem de angivne enheder, den aktuelt val-
gte linje (= enhed) angives omvendt, eller

 ved at indtaste det første ciffer af den ønskede gruppes nummer via det numeriske tastatur. 
Derefter vises et vindue, hvori du indtaster resten af grup-
penummeret, indtaster elementnummeret, hvis det er nød-
vendigt, og som du afslutter med '↵' (eller afbryder med 
'esc'). Hvis den valgte enhed findes, vil den blive vist 
omvendt, ellers en tilsvarende note vil blive vist på skær-
men og en kort lydalarm vil gøre opmærksom på den.

5.4.2.4 Udførsel af en betjening i en detektorgruppe/element

Hurtig-betjening: Hvis du kun ønsker at deaktivere eller aktivere den valgte (dvs. den omvendt 
angivne) enhed (dvs. gruppe eller element), skal du trykke på '0/1' tasten, hvorved enheden tændes 
og slukkes.
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Normal betjening: Hvis du ønsker at udføre betjeninger, der går ud over dette (f.eks. skifte til test-
tilstand), skal du bekræfte den omvendt angivne enhed ved 
hjælp af tasten '↵'. Derefter vises et yderligere 
forespørgselsvindue, hvori enhedens nuværende status og 
en oversigt over de mulige handlinger angives. Ved hjælp 
af navigationstasterne '↑↓' kan du vælge, hvad der skal ske 
med enheden (f.eks., skifte den til test-tilstand: [Test 
tilstand]). Ved hjælp af '↵' tasten bekræfter du valget og 
den tilsvarende proces vil blive udført, eller du trykker på 
'esc' for at afbryde.

Deaktiverede grupper/detektorer samt grupper/detektorer i teststatus rapporterer ikke eventuelle 
alarmer og aktiverer ikke nogen styring, hvis der indtræffer en hændelse.

5.4.3 Visning og betjening af styringer – [Styringer]
Dette menupunkt kræver mindst adgangsniveau 2.

5.4.3.1 Styringers/elementers indikationer

Fig. 9: Skildring af alle styringer
Elementer og detaljer vises, styring 22 / 001 er i øjeblikket valgt.
styringer 20, 100, 120 er ikke aktiveret,
styringer 22 har 2 elementer (001, 002), begge elementer er aktiveret.

5.4.3.2 Udførsel af en handling i en styring/et element

Hurtig-betjenings-menuen og den normale betjening 
udføres på samme måde som beskrevet for detektorgrup-
peog elementer (detektorer) fra side 24 og fremefter i 
Kapitel 5.4.2.4: „Udførsel af en betjening i en detektor-
gruppe/element“.

I tilfælde af en alarm, kan en deaktiveret styring eller et deaktiveret element af en igangsætning 
ikke udføre de tildelte opgaver!

Aktivering af en styring til testformål har samme virkning som en reel aktivering! Husk på 
at dette kan føre til utilsigtet aktivering af et slukningssystem og det kan dermed bringe 
menneskeliv i fare eller resultere i kostbare skader på ejendom.

Hvis aktiveringskriteriet for en styring allerede eksisterer forud for aktivering af denne styring, 
aktiveres styringen, når den er aktiveret!
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5.4.4 Visning og betjening af transmissionsudstyr – [Transmiss. udst.]
Dette menupunkt kræver mindst Adgangsniveau 2.

På Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion kan transmissionsudstyret for brandalarmer 
(generelt for automatisk anmeldelse til brandvæsenet i tilfælde af brand) og transmissionsudstyr for 
fejlmeddelelser (for automatisk anmeldelse til en fejludbedringsservice) indstilles.

I alle Kontrolsystemserier BC600 kan der installeres op til 9 transmissionsudstyr.
Det primære transmissionsudstyrs alarmforsinkelsesprocedure betjenes hovedsageligt fra kon-
trolpanelets betjeningsfelt – lejlighedsvis påkrævede alarmforsinkelsesprocedurer på alle andre 
transmissionsudstyr skal betjenes via yderligere installerede betjeningsenheder.

5.4.4.1 Transmissionsudstyrets indikationer

Fig. 10: Skildring af alle transmissionsudstyrs
Detaljer vises, transmissionsudstyr 1 er i øjeblikket valgt.

5.4.4.2 Udførsel af en betjening

Hurtig-betjenings-menuen og den normale betjening 
på transmissionsudstyret udføres på samme måde som 
beskrevet for detektorgrupper fra side 24 og fremefter i 
Kapitel 5.4.2.4: „Udførsel af en betjening i en detektor-
gruppe/element“.

Et deaktiveret transmissionsudstyr kan ikke sende en alarm!
Hvis et deaktiveret transmissionsudstyr er aktiveret, mens der er en alarmtilstand i gang, vil den 
blive aktiveret! 
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5.4.5 Visning og betjening af alarmenheder – [Alarmenheder]
Dette menupunkt kræver mindst adgangsniveau 2.

5.4.5.1 Alarmenhedernes indikationer

Fig. 11: Skildring af alle alarmenheder
Elementer og detaljer vises, sirene-alarmenhed 120 / 001 er i øjeblikket valgt.

5.4.5.2 Udførsel af en betjening

Hurtig-betjenings-menuen og den normale betjening 
udføres på samme måde som beskrevet for detektorgrup-
per fra side 24 og fremefter i Kapitel 5.4.2.4: „Udførsel af
en betjening i en detektorgruppe/element“.

En deaktiveret alarmenhed kan ikke påvirke en alarm! Den vil heller ikke blive aktiveret i 
tilfælde af en ny alarm.

5.5 Begivenhedslister til indikation af de aktuelle begivenheder
De aktuelle begivenheder er sorteret efter begivenhedstype og er opført i begivenhedslister i den 
rækkefølge, hvori de opstod. Du kan til enhver tid bruge navigationstasterne '← →' – uafhængigt af 
de aktuelt ventende begivenheder – til at scrolle til begivenhedslisterne.

Disse menuer kan hentes i adgangsniveau 1 eller højere.

Begivenhederne prioriteres som følger (begyndende med den højeste prioritet):
 Brandalarmer, vises fra side 34 og fremefter i Kapitel 6.2: „Brandalarmtilstand“,
 aktiverede output (alarmenheder, styringer, transmissionsudstyr), vises fra side 36 og fremefter 

i Kapitel 6.3: „Aktivering af udgange“,
 bekræftelser, vises fra side 43 og fremefter i Kapitel 6.8: „Bekræftelser“,
 tekniske meddelelser, vises fra side 38 og fremefter i Kapitel 6.4: „Tekniske meddelelser“,
 fejl, vises fra side 39 og fremefter i Kapitel 6.5: „Fejlmeddelelsestilstand“,
 deaktiveringer, vises fra side 41 og fremefter i Kapitel 6.6: „Deaktiveringstilstand“,
 testtilstande, vises fra side 42 og fremefter i Kapitel 6.7: „Testtilstand“.

Som et typisk eksempel på en begivenhedsliste viser skærmen nedenfor de aktiverede output som 
følge af brandalarmer:
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Fig. 12: Hændelsesliste over de aktiverede output, detaljer vises ikke

Ved hjælp af navigationstasterne '↑↓' kan du scrolle gennem de respektive hændelser, den valgte 
linje vises omvendt.

Hver hændelse angives med tilstandssymboler i venstre side af skærmen. Disse symboler er fork-
laret på side 46 og fremefter i Kapitel 8.1: „Betydningen af de tilstandssymboler, der vises på skær-
men“.

Ved hjælp af funktionstast F5 'til funktioner' – F1 'vis detaljer', vises yderligere detaljerede oplys-
ninger om den valgte linje (f.eks. dato og klokkeslæt for hændelsen).

Fig. 13: Detaljerede oplysninger om aktivering af alarmenhedselement 100 / 001 i Fig. 12 ovenfor

5.6 Systemmenuer

5.6.1 [Log hukommelse]
Dette menupunkt er tilgængeligt i adgangsniveau 1 eller højere.

Her kan du bruge navigationstasterne '↑↓' til at scrolle gennem alle 10.000 hændelser, der er gemt i 
kontrolpanelets hændelseshukommelse.

Fig. 14: Uddrag fra hændelseshukommelsen
Hver post indledes med et fortløbende nummer.
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Poster, der starter med „T.“ er en tilstands afslutningsmeddelelse.
Den valgte begivenhed angives omvendt.

Ved hjælp af funktionstast F5 'til funktioner' – F1 'vis detaljer', vises yderligere detaljerede oplys-
ninger om den valgte linje.

Fig. 15: Detaljeret visning af  hændelseshukommelsespost nr. 862.
Begivenhed nr. 862: brandalarm fra manuelt brandtryk, gruppe 100 / detektor 002 er blevet  
tilbagestillet den 16.01.20xx kl. 10:23:06.
Dette manuelle brandtryk er fysisk forbundet til LIF601-1, pladsholder 1.6.

5.6.2 [Status]
Dette menupunkt er tilgængeligt i adgangsniveau 1 eller højere.

Undermenu Visninger på skærmen
Adgangs-

niveau
1 2 3

[Status over systemkom-
ponenter]

komponenttype, frigivelse, osv. ● ●

[Tællerstand] alarmtæller, fejltæller, osv. ● ● ●
[Analogværdier på 
sløjfeenheder]

angivelse af sløjfeelementernes analoge 
værdier

● ●

[Firmware opdatering] opdatering af komponenternes firmwarev-
ersioner

●

[Konfigurations opdater-
ing]

opdatering af parametrene ●

Tabel 2: Undermenupunkter i hovedmenuen [Status]

5.6.2.1 [Status over systemkomponenter]

Her kan du få vist alle de installerede komponenters oplysningerne om hardware og firmware. 
Disse data er primært vigtige for servicering, vedligeholdelse og udbygning af branddetek-
tionssystemet, som udføres af en uddannet ekspert.

Fig. 16: Statusangivelse for kontrolpanelets komponenter
Komponenter, der ikke er påvirket af en fejl, angives med teksten OK i kolonnen længst til højre,  
komponenter, der er påvirket af en fejl, markeres med et udråbstegn (!). 
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5.6.2.2 [Tællerstand]

Her kan du få vist tælleraflæsninger for hændelsestællerne.

Fig. 17: Indikation af hændelsesstællernes tælleraflæsninger.
Antallet af begivenheder, der har fundet sted siden den sidste sletning blev foretaget af install-
atøren samt datoen for den sidste sletning vises.

5.6.2.3 [Firmware opdatering]

Disse processer vedrører kun den uddannede autoriserede installatør og omtales i brugervejlednin-
gens Del B og Del C for Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion.

5.6.2.4 [Konfigurations opdatering]

Disse processer vedrører kun den uddannede autoriserede installatør og omtales i brugervejlednin-
gens Del B og Del C for Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion.

5.6.3 [Indstillinger]
Dette menupunkt kræver mindst tilladelsesniveau 2.

Undermenu Funktion
Adgangs-

niveau
1 2 3

[Dato/tid] indstil dato og klokkeslæt ●
[Klokke nøjagtighed] genindstil uret ● ●
[Timere] definer timere ● ●
[LCD kontrast] indstil skærmkontrasten ● ●
[Tastatur lyd] akustisk angivelse af tastetryk ●

Tabel 3: Undermenupunkter i hovedmenuen [Indstillinger]

5.6.3.1 Skærmtest

I hovedmenuen [Indstillinger] kan du hente skærmtesten ved hjælp af funktionstast F4 'skærmtest'. 
Når dette sker, aktiveres buzzeren, alle skærmpixel og alle lysdioder – du kan tjekke, om alle 
skærmelementer fungerer.

5.6.3.2 [Dato/tid]

Installatøren indstiller dato og klokkeslæt for systemuret under kontrolpanelets idriftsættelse.

Den nye dato indtastes i formatet „ddmmåååå“ og accepteres med 
tasten '↵'. Det nye klokkeslæt indtastes i formatet „ttmm“ og accep-
teres med tasten '↵', sekunderne indstilles til 0, ved at trykke på 
tasten '↵'.
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5.6.3.3 [Klokke nøjagtighed]

Det quartz-styrede ur, der er bygget ind i kontrolpanelet, har en 
nøjagtighed på få sekunder pr. år. Du kan selv rette disse små afvi-
gelser, større afvigelser fra standard-tiden korrigeres af vedligehold-
elsesteknikeren under den periodiske vedligeholdelse.

Når du er kommet ind i menuen, angives den tid, der skal korrigeres; 
du kan bruge de numeriske taster til at ændre det med op til ±10 minutter. Ved at bekræfte med '↵' 
tasten accepteres den ændrede tid som den nye tid. Som et resultat af dette, beregner kontrolpanelet 
automatisk en korrektionsfaktor, hvorved urets nøjagtighed fremover vil øges.

5.6.3.4 [LCD kontrast]

Ved hjælp af funktionstasterne F1 (lavere kontrast) og F2 (højere 
kontrast) kan du justere skærmkontrasten til de lokale lysforhold i 
intervallet 1...10.

5.6.3.5 [Tastatur lyd]

I dette menupunkt afgør installatøren, om der skal gives et kort bekræftelseslyd, når der trykkes på 
en tast.

5.6.4 [Niveau]
Disse procedurer kræver adgangsniveau 3.

Undermenu Funktion
Adgangs-

niveau
1 2 3

[Udskift bruger kode] indtast en ny brugerkode ●
[Udskift tekniker kode] skift installatørkode ●
[Sprog] definer menusprog ●

Tabel 4: Undermenupunkter i hovedmenuen [Niveau]

5.6.4.1 [Udskift bruger kode]

Hvis man har glemt brugerkoden, skal installatøren indtaste en ny kode. Det er ikke muligt at få 
vist den glemte tidligere brugerkode.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal den nye kode skal indtastes 
to gange og bagefter skal den bekræftes med tasten '↵'.

5.6.4.2 [Udskift tekniker kode]

Hvis installatørkoden skal ændres (for eksempel fordi koden på grund af skødesløshed er blevet 
kendt af uautoriserede personer), skal den „gamle“ kode 
indtastes først som tilladelse til at ændre koden, og derefter skal 
den nye kode af sikkerhedsmæssige årsager indtastes to gange 
og endelig skal den bekræftes med tasten '↵'.

5.6.4.3 [Sprog]

Kontrolpanelets menusprog forudindstilles af installatøren under installationen ved hjælp af PAR-
SOFT softwaren.
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På kontrolpanelet kan du ændre denne programmering i undermenupunktet [Niveau] – [Sprog] ved 
at vælge fra en liste over de tilgængelige sprog og bekræfte det med tasten '↵'.
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6 Driftstilstande
De følgende driftstilstande er defineret ifølge de relevante internationale standarder:
 Normal tilstand: ingen begivenhed er til stede
 Brandalarmtilstand: der er modtaget mindst en alarm fra en brandalarm og branddetektion-

skontrolpanelet har vurderet den som en brandalarm
 Fejlmeddelelsestilstand: mindst én kontrolpanelsfunktion eller det forbundne kabelnet er 

defekt, eller der er modtaget en fejlalarm fra en fejldetektor
 Deaktiveret tilstand: mindst én kontrolpanelfunktion eller en systemdel er deaktiveret
 Testtilstand: mindst en systemdel er i testtilstand, og er derfor ude af drift

Ud over de driftstilstande, der er defineret i standarderne, er
 meddelelsestilstanden for tekniske meddelelser (mindst én meddelelse er modtaget fra en sender 

for tekniske meddelelser) og
 aktiveringstilstanden for output (mindst én styring er blevet aktiveret på grund af en brandalarm, 

fejlmeddelelse, deaktiveringsmeddelelse eller teknisk meddelelse)
derfor blevet defineret som yderligere mulige driftstilstande i Kontrolsystemserie BC600.

Ud over indikeringen på skærmen, angives de nuværende driftsstatus ved hjælp af LED-dioderne 
på skærmen og kontrolpanelets betjeningsfelt.

Hvis en begivenhed med en højere prioritet opstår i adgangsniveau 1 (forudsat at der ikke inden er 
trykket på en tast), skifter kontrolpanelet automatisk til den tilsvarende hændelsesmenu og den 
hændelse, der har den højeste prioritet vil blive vist.

6.1 Normal tilstand
I den normale tilstand er der ingen hændelser til stede på kontrolpanelet. Dette er standardtilstanden 
på alle kontrolpaneler. Den bør kun forlades i undtagelsestilfælde og kun for en begrænset tid.

Enhver tilstand ud over den normale tilstand angiver, at der er en hændelse til stede. I denne 
tilstand er branddetektionssystemet muligvis ikke fuldt funktionsdygtigt!

Den normale tilstand er indikeret ved:

 Den grønne LED-diode 'Strøm'  er den eneste LED-diode, der er tændt.

 Den øverste linje i skærmbilledet viser dato, det aktuelle adgangsniveaus hængelåssymbol og 
tid.
Informationsfeltet viser en individuel tekst, der er blevet programmeret af den autoriserede 
installatør.

Fig. 18: Skærmbillede i kontrolpanelets normale tilstand
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6.2 Brandalarmtilstand
Kontrolpanelet er i brandalarmtilstand, hvis det har klassificeret mindst én alarm modtaget fra 
branddetektorer som brandalarm, og igangsætter de passende aktiviteter.

En brandalarm forbliver gemt på kontrolpanelet, selvom årsagen til alarmen er forsvundet. Hvordan 
en brandalarm tilbagestilles er beskrevet fra side 36 i Kapitel 6.2.5: „Afslutning af en
brandalarmtilstand“.

6.2.1 Indikation af brandalarmtilstand på kontrolpanelet

6.2.1.1 Individuelle skærmbilleder

Det røde resuméskærmbillede 'Brandalarm' lyser. Hvis 
brandalarmen skal vurderes som en forvarsel, lyser 
resuméskærmbilledet „Forvarsling“ (helt ude til venstre) i 
stedet.

Den indbyggede buzzer afgiver en uregelmæssig lyd. Du kan sætte den indbyggede buzzer på 

lydløs ved at trykke på tasten 'Sluk buzzer' . Buzzeren genaktiveres ved alle yderligere 
alarmer, der modtages, og kan nulstilles på samme måde.

6.2.1.2 Skærmbillede

Menubetjeningen hopper automatisk til menupunktet [Brand alarm] umiddelbart efter den første 
alarm, og ved alle andre alarmer 30 sekunder efter, at der sidst er blevet trykket på en tast.

Brandalarmerne vises på skærmen i kronologisk rækkefølge efter deres forekomst. Du kan scrolle 
gennem alle aktuelle alarmmeddelelser ved hjælp af navigationstasterne '↑↓'. Det dertil indrettede 
skærmområde over funktionstastbeskrivelsen angiver altid den sidst modtagne brandalarm.

Fig. 19: Skærmbillede af de aktuelle brandalarmer
I øjeblikket er der 2 brandalarmer (100 / 001, 121 / 002) og én forvarsel (120 / 001).

I den detaljerede visning (funktionstast F5 'til funktioner' + F1 'vis detaljer'), vises detaljerede 
oplysninger om de aktuelle alarmmeddelelser.

6.2.1.3 Yderligere indikationer i tilfælde af en brandalarm

LED-dioden 'Aktiv' i 'Transmissions udstyrets' felt er tændt, forudsat at den autoriserede install-
atør til den respektive alarmårsag har parametriseret dette transmissionsudstyr til automatisk 
afsendelse af alarmmeddelelsen til beredskabet.

LED-dioden 'Aktiv' i 'Alarmenhedens' felt er tændt, hvorved der angives, at mindst én af signal-
giverene, der er blevet defineret som standardalarmenhed(er), er blevet aktiveret – forudsat at alar-
menheden er blevet programmeret til den respektive alarmårsag.
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Hvis igangsætninger er blevet programmeret til den aktuelle alarm, lyser LED-dioden 'Akt-
iverede' i feltet 'Styringer', hvorved det angives, at styringerne er blevet aktiveret.

6.2.2 De første betjeninger på kontrolpanelet i brandalarmtilstand
Antag altid, at en brandalarm er „rigtig“ og ikke en falsk alarm. Tryk derfor ikke på tasten 
'Tilbagestil panel', før alarmbetjeningerne er afsluttet!

De oplysninger, der gives i dette kapitel om afsendelse til brandvæsenet og om sirenerne, er kun 
gyldige for standardsituationer, hvor en brandalarmsmeddelelse sendes til brandvæsenet via det 
primære transmissionsudstyr og hvor de lokale sirener fungerer som standardalarmenhed, som 
kan betjenes via feltet 'Alarm enheder'.

 Du kan sætte den indbyggede buzzer på lydløs ved at trykke på tasten 'Afstil buzzer'.

 Tjek, om brandvæsenet har fået en meddelelse. Lysdioderne i feltet 'Transmissions udstyr' 
indikerer dette:

Hvis en af lysdioderne 'Fejl', 'Frakobling' eller 'Opkald 
brandvæsen' i feltet 'Transmissions udstyr' er tændt, 
fremgår det ikke klart, om brandvæsenet automatisk 
har fået en meddelelse. I dette tilfælde skal du straks 
informere brandvæsenet!
Hvis den røde LED-diode 'Aktiv' ikke er tændt, har 
brandvæsenet ikke fået en meddelelse.

Hvis alarmforsinkelsesproceduren (se fra side 21 og fremefter i Kapitel 5.2.4: „Det
primære transmissionsudstyrs alarmforsinkelseskredsløb“) er blevet aktiveret, lyser 
LED-dioden 'Alarm forsinkelse' i feltet 'Transmissions udstyr'. Hvis du trykker på tasten 
'Efterforskning' inden for reaktionstidsperioden (f.eks. 30 sekunder), vil LED-dioden 

'Alarm forsinkelse' begynder at blinke som en indikation af, at du har startet undersøgelsestiden. 
Nu har du denne undersøgelsestid (f.eks. 5 minutter, denne tid kan indstilles specifikt til det 
respektive land) til at afgøre, om det virkelig er nødvendigt at underrette brandvæsenet. Du kan 
få vist den resterende undersøgelsestid ved hjælp af tasten 'Alarmforsinkelse/Undersøg'.

I tilfælde af tvivl skal du straks underrette brandvæsenet!
 Tjek, om de tilsluttede sirener er blevet aktiveret. Hvis du er inden for høreafstand af sirenerne, 

er dette meget let. Ellers vil du nødt til at stole på 
skærmbillederne i feltet 'Alarm enheder':
Hvis LED-dioden 'Aktiv' ikke er tændt, er sirenerne 
ikke blevet aktiveret.
Hvis én af LED-dioderne 'Fejl' eller 'Frakobling' i fel-

tet 'Alarm enheder' er tændt eller blinker, fremgår det ikke klart, om sirenerne er blevet akt-
iveret. I dette tilfælde skal du indlede passende alternative foranstaltninger for at alarmere de 
personer, der befinder sig i det farlige område.

 Undersøg de aktuelle alarmer.
Ved hjælp af tasterne '↑↓', kan du scrolle gennem de aktuelle alarmer og få oplysninger om pla-
ceringen af hver alarm.

 Hvis resuméskærmbilledet 'FEJL' (blinkende signal) eller 'Frakobling' (kontinuerligt signal) 
henholdsvis blinker eller lyser, skal du bestemme, hvilke dele af systemet der er berørt og – om 
nødvendigt – indlede passende alternative foranstaltninger.

Systemdele (f.eks. styringer), der er blevet deaktiveret eller hvor der er en fejl, kan ikke udføre 
deres tildelte opgaver.

Efterfølgende handlinger som følge af det ovennævnte punkt vil ikke blive yderligere behandlet i 
denne brugervejledning.
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6.2.3 Sådan sættes alarmenhederne på lydløs
Du kan sætte standardalarmenheden på lydløs ved at trykke på tasten 'On/Off' i feltet 'Alar-
menhed'. Alarmenheden kan blive genaktiveret afhængig af de lokale installationsregler efter 

at have modtaget en yderligere alarm eller efter at have trykket på denne tast igen.

De andre alarmenheder gøres lydløse ved hjælp af menuen.

6.2.4 Afslutning af en detektorgruppealarm
Du kan afslutte en alarm i en detektorgruppe ved at deaktivere den respektive detektorgruppe eller 
ved at aktivere detektoren (se fra side 23 og fremefter i Kapitel 5.4.2: „Visning og betjening af
detektorgrupper – [Grupper]“).

6.2.5 Afslutning af en brandalarmtilstand
Brandalarmtilstanden afsluttes, hvis detektorgrupperne ikke længere rapporterer brandalarmer. 
Betingelsen herfor er, at
 Kendetegnene for branden (røg, temperatur, osv.), der forårsagede brandalarmen, eksisterer ikke 

længere og branddetektorerne er blevet tilbagestillet, eller
 den pågældende detektorgruppe og de pågældende elementer er blevet deaktiveret.

Brandalarmtilstanden afsluttes, når du har nulstillet alle alarmdetektorgrupper eller detektorer.

Ved at trykke på tasten 'TILBAGESTILLING' tilbagestiller du alle aktuelle brandalarmer 
samt andre indikationer.

Ved at tilbagestille alle aktuelle alarmer og andre indikationer samtidig sletter du også alle poster 
i hændelsesmenuerne og som et resultat af dette mister du den hurtige adgang til oplysninger om 
aktuelle hændelser.

6.2.6 Brandalarmtilstand - særtilfælde: alarm i to detektor afhængige detektorer, forvarsel
I forbindelse med planlægning kan to detektor afhængighed mellem to detektorer indstilles til 

brandalarm til særlige rumlige forhold på lokationen. Hvis den første detektor af to detek-
tor afhængige detektorer er i alarmtilstand, vurderer kontrolpanelet det som en forvarsling. 

Forvarsling angives på skærmen med ordet „Forvarsling“ samt med resuméskærmbilledet 'Forvars-
ling'.

En forvarsling slettes enten automatisk efter en kort periode (typisk: efter 5 minutter), eller den 
ændres direkte til en brandalarmtilstand, når en anden detektor i denne to detektor afhængighed af 
to detektorer når alarmtilstanden i løbet af præ-alarmtiden.

6.2.7 Brandalarmtilstand i tilfælde af en systemfejl: ekstra alarm
Hvis der identificeres en brandalarm mens der er en systemfejl (nødbetjening), vil – afhængig af 
årsagen til systemfejlen – de af kontrolpanels komponenter, der ikke er defekte, forsøge at
 aktivere alle transmissionsudstyr til brandalarmmeddelelser, en forsinkelsesbetjening er ikke 

mulig,
 aktivere alle alarmenheder – undtagen dem med den programmeret egenskab „ingen aktivering i 

nødbetjening“ – uden hensyntagen til kombinationerne,
 aktivere alle igangsætninger – undtagen dem med den programmerede egenskab „ingen aktiver-

ing i nødbetjening“ – uden hensyntagen til kombinationerne,
 aktivere indikatorfeltet 'Brandalarm'.

6.3 Aktivering af udgange
Hvis et eller flere output er blevet aktiveret, er kontrolpanelet i aktiveringstilstand for output. Out-
put-funktioner bruges i brandalarmtilstand til automatisk aktivering af alarmenheder (f.eks. 
sirener), til at underrette brandvæsenet ved hjælp af transmissionsudstyret, til at aktivere brand-
forebyggelsesenheder (f.eks. lukning af branddøre eller brandspjæld, slukning af klimaanlæg eller 
ventilationssystemer, åbning af røgventilation), osv.
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6.3.1 Indikation af aktiveringen af udgange

6.3.1.1 Individuelle skærmbilleder

Afhængigt af typen af den aktiverede output-funktion, indikeres aktiveringstilstanden af output på 
kontrolpanelet som følger:
 LED-dioden 'Aktiv' i feltet 'Alarm enheder' er tændt,

LED-dioden 'Aktiv' i feltet 'Transmissions udstyret' er tændt,
LED-dioden 'Aktiverede' i feltet 'Styringer' er tændt,

6.3.1.2 Skærmbillede

Hvis output er blevet aktiveret, og hvis der ikke er nogen begivenheder af højere prioritet, hopper 
menubetjeningen automatisk til menupunktet [Aktiv udgange].
De aktiverede output vises på skærmen i kronologisk rækkefølge efter deres forekomst.

Fig. 20: Skærmbillede af de aktiverede output (styringer, transmissionsudstyr, alarmenheder)
I øjeblikket er 15 output aktiveret, der vises
– alarmenhed 100 / element 001: „Sirener stueetage indgangsparti“
– transmissionsudstyr brand 1: „Brandvæsen“
– igangsætning 3000 / 001: „Fælles alarmindikering“.

Du kan scrolle gennem alle aktuelle output ved hjælp af navigationstasterne '↑↓'. Efter at have 
skiftet med funktionstast F5 ('til funktioner'), kan du bruge funktionstast F1 ('vis detaljer') til at få 
vist yderligere detaljerede oplysninger om outputtene.

6.3.2 Aktivering af en output-funktion i en flersidig kombination
Hvis du vil øge sikkerheden mod falsk aktivering, kan hver output-funktion (f.eks. lukning af 
produktionsmaskiner) blive programmeret på en sådan måde, at de kun aktiveres når mindst to 
detektorgrupper (eller to detektorer) er i alarmtilstand på samme tid. En sådan en aktivering 
afsluttes ved at afslutte alle detektorgruppernes (eller detektorers) alarmtilstand indeholdt i denne 
flersidige kombination.

Kontrolpanelets brandalarmtilstand nås allerede efter den første detektors reaktion!

6.3.3 Tilbagestilling af aktiverede output
Generelt forbliver en styring aktiveret, indtil årsagen til aktivering (f.eks. en alarm for en bestemt 
detektorgruppe) er blevet ophævet.

Installatøren kan definere enheder, som vil forblive aktiveret, selvom årsagen til aktiveringen er 
blevet tilbagestillet (såkaldte „ikke selv-tilbagestillende styringer“). Output af denne type kan kun 
tilbagestilles med tasten 'TILBAGESTILLING'.
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6.4 Tekniske meddelelser
Tekniske meddelelser indeholder oplysninger på kontrolpanelet om enheder, der ikke direkte hører 
til branddetektions- og/eller brandslukningssystemet, men som er vigtige for brandforebyggelsen. 
Meddelelsesenheder for tekniske meddelelser kan kombineres i grupper på samme måde som 
branddetektorer og de forbindes til kontrolpanelet. De giver dog ikke et alarm- eller fejlsignal på 
kontrolpanelet.

Eksempler på tekniske meddelelser:
– positionsindikationer af branddøre, brandspjæld, røgventilatore.
– sabotagemeddelelse fra brandvæsenets nøgleboks.
– bekræftelse af aktiveringen af et slukningsudstyr.

6.4.1 Indikation af tekniske meddelelsers meddelelsestilstand

6.4.1.1 Individuelle skærmbilleder

Meddelelsestilstanden for tekniske meddelelser indikeres på kontrolpanelet med de følgende indi-
viduelle skærmbilleder:

 Den gule LED-diode 'Teknisk meddelelse' i statusskærmfeltet er tændt.

 Den indbyggede buzzer i kontrolpanelet lyder uafbrudt.

Du kan sætte den indbyggede buzzer på lydløs ved at trykke på tasten 'Sluk buzzer' .

6.4.1.2 Skærmbillede

Hvis der er kommet en teknisk meddelelse, og hvis der ikke findes en begivenhed med højere pri-
oritet, hopper menubetjeningen automatisk til menupunktet [Tekniske meddelelser].
De modtagne tekniske meddelelser vises i kronologisk rækkefølge efter deres forekomst.

Fig. 21: Skærmbillede af tekniske meddelelsers meddelelsestilstand
I øjeblikket er 2 tekniske meddelelser blevet aktiveret.

Du kan scrolle gennem alle aktuelle tekniske meddelelser ved hjælp af navigationstasterne '↑↓'. 
Efter at have skiftet med funktionstast F5 ('til funktioner'), kan du bruge funktionstast F1 ('vis 
detaljer') til at få vist yderligere detaljerede oplysninger om tekniske meddelelser.

6.4.2 Afslutning af en teknisk meddelelse
En detektorgrupper for tekniske meddelelser kan være „selv-holdende“ eller „selv-tilbagestillende“. 
Den autoriserede installatør indstiller i hvert enkelt tilfælde den påkrævede tilbagestillingstype.

Ved at trykke på tasten 'tilbagestil panel' tilbagestiller du alle aktuelle tekniske meddelelser samt 
andre indikationer. I denne forbindelse skal du være opmærksom på kommentarerne fra på side 20 i 
Kapitel 5.2.1: „Tilbagestilling af kontrolpanelet“.
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6.5 Fejlmeddelelsestilstand
Årsagen til fejlmeddelelsestilstanden kan være enten aktiveringen af en detektorgruppe for fejlmed-
delelser (f.eks. i slukningssystemer, overvågning af vægt eller tryktab på et brandslukningsapparat) 
eller en fejl i et branddetektionssystems funktion. Fejl i branddetektionssystemet kan omfatte forb-
indelseslinjerne (f.eks. knækkede kabler, kortslutning, jordfejl), strømforsyningen, individuelle 
detektorer, selve kontrolpanelet, osv.

6.5.1 Fejlindikationer 

6.5.1.1 Individuelle skærmbilleder

Fejltilstanden indikeres på kontrolpanelet med de følgende individuelle skærmbilleder:

 Det gule resuméskærmbillede 'Fejl'  blinker.

 Den indbyggede buzzer afgiver en uafbrudt lyd.

Du kan tilbagestille den indbyggede buzzer ved at trykke på tasten 'Sluk buzzer' .

6.5.1.2 Skærmbillede

Hvis der er opstået en fejl, og hvis der ikke findes en begivenhed med højere prioritet, hopper 
menubetjeningen automatisk til menupunktet [Fejl]. De modtagne fejlmeddelelser vises på skær-
men i kronologisk rækkefølge efter deres forekomst.

Fig. 22: Skærmbillede i fejltilstand
I øjeblikket findes der 4 fejl:
– linjefejl på element 001 i alarmenhed 120
– fejl i branddetektor 121 / 002
– defekt sikring
– meddelelse fra fejldetektor 510 / 001

Du kan scrolle gennem alle aktuelle fejlmeddelelser ved hjælp af navigationstasterne '↑↓'. Efter at 
have skiftet med funktionstast F5 ('til funktioner'), kan du bruge funktionstast F1 ('vis detaljer') til 
at få vist yderligere detaljerede oplysninger om fejlene.

6.5.1.3 Yderligere indikationer i tilfælde af en fejl

 Hvis parametrene er indstillet til at sende den aktuelle fejl til et transmissionsudstyr for fejlmed-
delelser, tændes LED-dioden 'Aktiveret', som hører til den, for at angive, at transmissionsud-
styret er blevet aktiveret.

 Hvis der er en fejl på det primære transmissionsudstyr eller standardalarmenhed (forudsat at 
enheden er udstyret med permanent overvågning), blinker den gule LED-diode 'Fejl' i de 
respektive felter.
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 Hvis der er en fejl på strømforsyningen, blinker den gule LED-diode 'Energifejl' i statusskærm-
feltet, se også fra side 40 og fremefter i Kapitel 6.5.2: „Fejl i strømforsyningen“.

 I tilfælde af en systemfejl, blinker eller tænder den gule LED-diode 'Systemfejl' i statusskærm-
feltet (afhængig af fejltypen), se også fra side 17 og fremefter i Kapitel 4.1.4: „Statusskærmbil-
leder“.

6.5.2 Fejl i strømforsyningen
Energifejl – netspænding,
Energifejl – strømenhed: Der er ingen netspænding, eller niveauet er for lavt, eller funktionerne i 
kontrolpanelets strømenhed er defekte. I disse tilfælde drives branddetektionssystemet ikke længere 
af nettet, men det forsynes  fra standby-batteriet. Den krævede overlapningstid reguleres af 
regionale retningslinjer om anvendelsen.

Energifejl – underspænding på batteri,
Energifejl – batteriets indre modstand: I begge tilfælde er det helt sikkert, at kun netspændingen 
forsyner branddetektionssystemet med strøm. Hvis dette svigter, skal branddetektionssystemet 
måske gøres strømløst og kan derfor være ude af drift!

Energifejl – sikring: De enheder, der er tilsluttet disse elektriske kredsløb, er ude af drift. Generelt 
vil dette desuden blive indikeret som en fejl i disse enheder.

Energifejl – jordforbindelse: En enkelt jordfejl på ledningssystemet forringer ikke branddetek-
tionssystemet. Generelt bliver flere jordfejl desuden indikeret som en fejl i den del af systemet, der 
er berørt.

Fejl – strømenhed måleenhed batteriopladning: Måleapparatet til test af batteriets ladekredsløb 
er defekt. I denne tilstand er det ikke sikret, at branddetektionssystemet i tilfælde af en fejl i strøm-
forsyningen vil blive tilstrækkeligt forsynet fra standby-batteriet.

Hvis LED-dioden ('Strøm')  over LCD-skærmen ikke lyser og hvis ingen af de andre 
skærmbilleder lyser (f.eks. når skærmene testes med funktionen „skærmtest“), er det sandsynligt, 
at både kontrolpanelets eller de respektive sektionskontrolpanelers netspænding og nødstrømfor-
syning har svigtet – den del af branddetektionssystemet, som overvåges eller betjenes af 
dette kontrolpanel eller sektionskontrolpanelet, er ude af drift!

6.5.3 Systemfejl – nøddrift
Kontrolsystemserie BC600 til branddetektion har en meget høj modstandsdygtighed mod eksterne 
påvirkninger, der går langt ud over kravene i de respektive standarder. Hvis der på trods af disse 
foranstaltninger alligevel sker et software „nedbrud“ (f.eks. på grund af en checksumfejl i en defekt 
hukommelseschip), udfører kontrolpanelet automatisk en genstart og fortsætter sædvanligvis 
bagefter den normale drift. Hvis der imidlertid bliver gennemført 3 sådanne genstarter inden for 
24 timer og der så opstår yderligere en fejl, vil kontrolpanelet skifte til en begrænset, særligt 
beskyttet, „ekstra“ operativsystemskerne. Statusskærmenes LED-diode 'Systemfejl' er tændt eller 
blinker, se fra side 17 og fremefter i Kapitel 4.1.4: „Statusskærmbilleder“.

I denne tilstand opstår der operationelle begrænsninger, hvoraf de vigtigste er:
 dato og klokkeslæt bliver ikke vist, teksten „Nøddrift“ vises på deres position på skærmen
 tilladelseskoder understøttes ikke, alle mulige handlinger udføres uden indtastning af kode
 betjeningen af detektorgrupper er begrænset til at deaktivere dem i alarmtilstanden (på begiven-

hedslisten [Alarmer]) ved hjælp af tasten '↵'
 kun tasterne 'sæt alarmenhed på lydløs', 'Sluk buzzer' og 'Tilbagestil panel' fungerer stadig
 grænsefladerne (INFO-bus, printer, osv.) håndteres ikke.

Modtagelse af alarmmeddelelser fra områder, der ikke er berørt af fejlen og videresendelse til trans-
missionsudstyret (generelt til brandvæsenet), til alarmenheden og til den optiske skærm på kon-
trolpanelet sikres alligevel i stor udstrækning.
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6.5.4 Tilbagestilling af fejlmeddelelser
Afhængigt af, hvordan installatøren har indstillet parametrene, kan fejl, der er sendes til kon-
trolpanelet fra fejldetektorer, gemmes, indtil meddelelsen tilbagestilles (f.eks. ved at deaktivere 
fejldetektorgruppen eller når årsagen til fejlen er fjernet).

Fejlindikationer, der er registreret af selve kontrolpanelet (f.eks. strømsvigt) gemmes ikke. Når 
årsagen til fejlen er fjernet, forsvinder indikationen på kontrolpanelet også.

6.6 Deaktiveringstilstand
Deaktiveringstilstanden er en tilstand, der med overlæg angives af et branddetektions- og/eller 
brandslukningssystem, hvor systemet eller dele af det er taget ud af drift.

Ved at deaktivere en del af systemet eller en funktion, er den respektive del eller funktion taget 
ud af drift! Derfor må en deaktivering af dele af systemet kun ske i undtagelsestilfælde og man 
skal sørge for, at disse dele ikke forbliver deaktiverede i længere tid end nødvendigt.

6.6.1 Indikation af deaktiveringer

6.6.1.1 Individuelle skærmbilleder

 Deaktiveringstilstanden er angivet på kontrolpanelet med den gule LED-diode 'Frakobling' 
(vedvarende lys) i statusskærmfeltet.

 Hvis det primære transmissionsudstyr og/eller standardalarmenheden er blevet deaktiveret, er de 
gule LED-dioder for 'Frakobling' i de respektive felter også tændt.

6.6.1.2 Skærmbillede

Hvis en deaktivering er blevet udført og hvis der ikke findes en begivenhed med højere prioritet, vil 
menubetjeningen automatisk hoppe til menupunktet [Frakoblinger] 30 sekunder efter, at der sidst er 
blevet trykket på en tast.

Deaktiveringerne vises på skærmen i kronologisk rækkefølge efter deres udførelse.

Fig. 23: Skærmbillede i deaktiveringstilstand
Der er alt i alt 5 deaktiveringer, hvoraf 4 er synlige, mens du er nødt til at scrolle til den 5. deakt-
ivering.
– deaktivering af branddetektor 121 / 002
– deaktivering af element 002 i alarmenhed 120
– deaktivering af hele fejldetektorgruppen 510
– deaktivering af styringselement 22 / 001

Du kan scrolle gennem alle aktuelle deaktiveringer ved hjælp af navigationstasterne '↑↓'.

Efter at have skiftet til funktionstasteniveau 2 med funktionstast F5 ('til funktioner'), kan du bruge 
funktionstast F1 ('vis detaljer') til at få vist yderligere detaljerede oplysninger om deaktiveringerne.

Hvis alle elementer i en enhed deaktiveres individuelt, angives hele enheden som deaktiveret.
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En systemdel, som er blevet deaktiveret manuelt, kan genaktiveres gennem menubetjeningen. Sys-
temdele, som er blevet deaktiveret automatisk ved at gå ind i adgangsniveau 2 eller 3, blive auto-
matisk genaktiveret, når man forlader adgangsniveauet.

Husk, at en alarm eller fejlmeddelelse kan skyldes – og at aktiveringer, transmissionsudstyr, osv., 
kan aktiveres – ved at genaktivere en systemdel, der ikke er i normal tilstand.
På samme måde vil outputtet blive aktiveret uden yderligere varsel, når der aktiveres et output 
(styringer, alarmenhed, transmissionsudstyret), for hvilket der findes et aktiveringskriterie!

6.7 Testtilstand
Kontrolpanelet er i testtilstand hvis en eller flere detektorgrupper styringer eller alarmenheder har 
været skiftet til testtilstanden. Testtilstanden gør det muligt at teste funktionen af branddetektorer, 
tekniske detektorer og fejldetektorer under vedligeholdelse uden at forårsage en tilstand af 
brandalarm, tekniske meddelelser eller fejlmeddelelser på kontrolpanelet. Derudover kan funk-
tionen af alarmenheder og styringer blive testet uden at skulle aktivere en brandalarm.

Detektorgrupper, der er blevet skiftet til testtilstanden, kan ikke sende en alarm til brandvæsenet, 
alarmenhederne eller styringer i tilfælde af en brand! Derfor må man kun skifte detektorgrup-
perne til testtilstanden til testformål og man skal afslutte denne tilstand så hurtigt som muligt.

6.7.1 Indikation af testtilstande

6.7.1.1 Individuelle skærmbilleder

Testtilstanden angives på kontrolpanelet som følger:

 Den gule LED-diode 'Testtilstand' i statusdisplayfeltet er tændt.

6.7.1.2 Skærmbillede

 Hvis der ikke findes en begivenhed med højere prioritet, springer menubetjeningen automatisk 
til menupunktet [Test tilstand] 30 sekunder efter, at der sidst blev trykket på en tast.

De systemdele, der er i testtilstanden, vises på skærmen i kronologisk rækkefølge efter den række-
følge, hvor de er blevet skiftet til testtilstanden.

Fig. 24: Skærmbillede i testtilstand
Der er alt i alt 4 enheder, som er i testtilstand
– testtilstand brand detektorgruppe 150 („én-mands-test“)
– testtilstand fejl detektorgruppe 510
– test aktivering af styrings element 22 / 001
– test aktivering af alarmenhed element 22 / 002

Du kan scrolle gennem alle aktuelle testtilstande ved hjælp af navigationstasterne '↑↓'.

Efter at have skiftet til funktionstasteniveau 2 med funktionstast F5 ('til funktioner'), kan du bruge 
funktionstast F1 ('vis detaljer') til at få vist yderligere detaljerede oplysninger om testprocedurerne.
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Du kan afslutte testproceduren (hvilket kræver mindst adgangsniveau 2)
– i en detektorgruppe med kommandoen [afslut testtilstand] i hovedmenuen [Grupper] eller ved at 
deaktivere gruppen,
– i en styring eller alarmenhed ved at deaktivere den respektive enhed.

6.8 Bekræftelser
Bekræftelser er særlige former for tekniske meddelelser, de anvendes primært som bekræftelse for 
udførelsen af en kontrolfunktion. Eksempler på dette er:
 lukningen af en branddør overvåges af en bekræftelseskontakt, der er tildelt til denne styring
 i tilfælde af en brandalarm rapporteres den udførte anmeldelse til brandvæsenet af et signal, som 

aktiveres af brandvæsenet.

I dette menupunkt vises listen over alle aktuelle bekræftelser. Metoden svarer til den, der vises fra 
side 38 og fremefter i Kapitel 6.4.1: „Indikation af tekniske meddelelsers meddelelsestilstand“ og 
vil ikke blive forklaret yderligere her.
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7 Hvordan brugeren kan sikre systemets effektivitet

7.1 Periodiske funktionstests
Brugerens uddannede personale (f.eks. den driftansvarlige) skal regelmæssigt gennem funktionst-
ests tjekke, at branddetektions- og/eller brandslukningssystemet er driftsklart.

7.1.1 Test af kontrolpanelet og strømforsyningsenheder

 Sørg for, at den grønne LED-diode 'Strøm'  på kontrolpanelet eller på alle betjenbare sek-
tionskontrolpaneler i netværkskontrolpanelet er tændt.

 Sørg for, at ikke er nogen fejlmeddelelser på kontrolpanelet. Du kan genkende fejltilstanden på 

det blinkende gule indikatorfelt 'FEJL'  (se fra side 39 og fremefter i kapitlet 6.5: 
„Fejlmeddelelsestilstand“).

 Sørg for, at der ikke er nogen deaktiveringer i gang i nogen systemets dele og at der ikke er 
nogen detektorgrupper, der er blevet skiftet til testtilstanden.

 Udfør en skærmtest ved at trykke på tasten 'Sluk buzzer'  på betjeningspanelet eller på alle 
betjenbare sektionskontrolpaneler. Ved at gøre dette, tester du de optiske skærme og den interne 
buzzer (se fra side 21 og fremefter i Kapitel 5.2.2: „Sådan sættes den indbyggede
buzzer/skærmbilledtest på lydløs“).

 Levetiden for vedligeholdelsesfri batterier, som bruges i sikkerhedssystemer, er begrænset. Tag 
hensyn til batteriproducentens specifikationer angående levetiden for de standby-batterier, som 
anvendes i kontrolpanelet (eller i sektionskontrolpanelerne). Udskift straks udløbne batterier 
under den periodiske vedligeholdelse af systemet.

7.1.2 Test af detektorer
Passende testenheder fås som ekstraudstyr til afprøvning af de automatiske branddetektorers funk-
tioner. Funktionstesten udføres som følger:

 Skift den detektorgrupper, hvis detektorer, du ønsker at teste, over i testtilstanden (se fra side 42 
og fremefter i Kapitel 6.7: „Testtilstand“).

Hvis du udfører en detektortest uden at sætte den pågældende detektorgruppe i testtil-
stand, aktiverer du automatisk brandforebyggelsesenhederne (og også eksisterende slu-
kningssystemer - livsfare!) og alarmenhederne, og du tilkalder også uforvarende 
beredskabet.

 Aktiver én efter én de detektorer, der er blevet skiftet til testtilstanden, ved hjælp af de passende 
testenheder. Sørg for, at kun detektorer fra den detektorgruppe, der er blevet skiftet til testtil-
standen, bliver aktiveret!
Du vil på indikator-LED-dioden på detektoren kunne kontrollere, at alt fungerer korrekt. Den 
alarm, der er blevet aktiveret af en detektor i testtilstanden, tilbagestilles automatisk på kon-
trolpanelet efter et par sekunder (én-mands-vedligeholdelse).

 Når du er færdig med at teste detektorerne, skal du straks afslutte testtilstanden.

7.1.3 Test af alarmenhederne
Den nemmeste måde at teste de installerede alarmenheder (f.eks. sirener) er at aktivere dem (se fra 
side 27 og fremefter i Kapitel 5.4.5: „Visning og betjening af alarmenheder – [Alarmenheder]“).

Aktivering af en alarmenhed til testformål har samme virkning som en reel aktivering! Sørg for, 
at de personer, der er i bygningen, er blevet informeret om testalarmen før aktivering.
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7.1.4 Test af brandforebyggelsesenheder
Du kan teste brandforebyggelsesenhederne i branddetektionssystemet ved at aktivere dem (se fra 
side 25 og fremefter i Kapitel 5.4.3: „Visning og betjening af styringer – [Styringer]“).

Aktivering af en output-funktion til testformål har samme virkning som en reel aktivering! 
Husk på, at dette kan føre til utilsigtet aktivering af et slukningssystem og det kan dermed 
bringe menneskeliv i fare eller resultere i kostbare skader på ejendom.

7.1.5 Test af Sendeenhederne
Kontrolpanelet er ikke forsynet med en separat betjeningsfunktion til at aktivere en sendeenhed til 
testformål. En sendeenhed kan kun testes ved forsætligt at aktivere en detektor (f.eks. et manuelt 
alarmtryk).

Aktiveringen af en sendeenhed skal absolut koordineres på forhånd med  beredskabet, der yder 
assistance (brandvæsenet). En alarmering af redningsmandskab uden en god grund skal under 
alle omstændigheder undgås.

7.2 Andre tests
Ud over test af enhedernes funktion, skal der også foretages regelmæssige tjek af branddetek-
tionssystemet for at sikre, at den opfylder sit formål. Overhold alle officielle regler for drift af 
branddetektions- og/eller brandslukningssystemer! Den følgende liste tjener kun som et eksempel 
på de vigtigste kriterier for et typisk branddetektions- og/eller brandslukningssystem.

 Tjek, om der er foretaget arkitektoniske ændringer i anvendelsen af lokaler.

 Tjek, om der er visuelt påviselige skader på de installerede enheder og på linjesystemet.

 Der skal være et frirum på 0,5 m under en automatisk branddetektor for at sikre, at detektoren 
fungerer korrekt. Et manuelt alarmtryk skal til enhver tid være tilgængeligt.

 Sørg for, at alle dokumenter om indgreb (f.eks. brandforebyggelsesplaner) er tilgængelige i 
deres seneste udgave til brug i nødstilfælde.

7.3 Eftersyn og vedligeholdelse
Systemdele, der udviser en fejl, er ikke i stand til at udføre deres opgaver effektivt eller virker slet 
ikke. Sørg derfor for at få fejl udbedret hurtigst muligt af en uddannet og autoriseret virksomhed 
(helst en virksomhed, der også udfører den periodiske vedligeholdelse af dit system).

Branddetektionssystemer og slukningssystemer skal efterses regelmæssigt og – når det er nød-
vendigt – istandsættes af en kvalificeret vedligeholdelsestekniker. Kun specialiserede virksom-
heder, der kan bevise, at de uddannes regelmæssigt og er autoriseret af LST eller af personer, der er 
udtrykkeligt godkendt af LST, anses for at være kvalificerede vedligeholdelsesteknikere for brand-
detektionssystemet.

Et branddetektionssystem, der ikke er blevet efterset overhovedet eller er blevet efterset på 
inkompetent måde, er - under visse omstændigheder - ikke i stand til at opfylde sit formål 
med at opdage brande på et tidligt tidspunkt. Ud over at menneskeliv derved på grov uagt-
som måde udsættes for fare, kan et brandforsikringsselskab i sådanne tilfælde afvise et 
erstatningskrav! 
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8 Appendiks

8.1 Betydningen af de tilstandssymboler, der vises på skærmen
Hver enhed (detektorzone, igangsætning, elementer, osv.), som ikke er i den normale tilstand, er 
markeret i venstre side af branddetektionskontrolpanelets skærm med et tilstandssymbol, der giver 
dig mulighed for på et øjeblik at se den aktuelle tilstand. Disse symboler er vist både i betjenings-
menuerne (f.eks. [Grupper]) samt i begivenhedslisterne (f.eks. [alarmer]).

8.1.1 Tilstandssymboler for detektorgrupper og elementer (detektorer)

Detektorgruppe/element for
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normal tilstand

brandalarm

forvarsel

forudgående advarsel (angives på kontrolpanelet som en 
teknisk meddelelse)
brandalarm i undersøgelsestilstand

intern brandmeddelelse

alarm på en fejldetektor

teknisk meddelelse (teknisk alarm)

bekræftelse

testalarm (aktivering mens detektorgruppen er i testtilstand)

gruppe i testtilstand

detektor tilsmudset

fejl I gruppe

hel gruppe er blevet deaktiveret

gruppe er blevet delvist deaktiveret (en eller flere detektorer 
er blevet deaktiveret)
detektor er blevet deaktiveret

gruppe er blevet skiftet til undersøgelsestilstand

detektor er blevet skiftet til undersøgelsestilstand
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Detektorgruppe/element for
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gruppe er blevet skiftet til alarmundertrykkelse

en eller flere detektor(er) er blevet skiftet til alar-
undertrykkelse
detektor er blevet skiftet til alarmundertrykkelse

Tabel 5: Tilstandssymboler for detektorgrupper og elementer (detektorer), som vises i venstre side af  
skærmen i tilfælde af en hændelse.

8.1.2 Tilstandssymboler for styringer, alarmenheder og transmissionsudstyr

Output-funktioner
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normal tilstand

aktivering (i tilfælde af en styring- eller alarmenhed vises elementets 
aktiveringstilstand)
nulstilling af alarmenheden (på et element)

testaktivering

fejl

deaktivering af hele enheden, dvs. af alle elementer

deaktivering af et eller flere elementer

deaktivering af elementet

automatisk deaktivering i tilladelse

Tabel 6: Tilstandssymboler for styringer, alarmenheder og transmissionsudstyr, som vises i venstre side af  
skærmen i tilfælde af en hændelse.

HB600A_da_kurz.odt / 1231 / AN9161424
Side/48/47

47



Kapitel 9   •  Indeks Kort brugermanual Serie BC600 – Del A

9 Indeks
- A -
adgangsniveau  14
aktiveringstilstand af styring  36
alarm forsinkelse  

-alarmforsinkelseskredsløb  21
alarmenhed  

-betjening  18
-betjening alle  18
-deaktivering  21
-genaktivering  21
-sætte på lydløs  21, 36

alarmforsinkelse  14
-dag-/natdrift  17, 21
-reaktionstid  21, 35
-tast  18
-undersøgelsestid  21, 35

AUTO-installation  14

- B -
brandalarmtilstand  34

-afslutter  36
brandforebyggelsesenhed  36
brandkontrol  45
buzzer  

-sætte på lydløs  21

- D -
deaktiveringstilstand  41
detektor gruppe  

-alarm, tilbagestilling  36
detektorgruppetype  

-branddetektorer  13
-fejldetektorer  13
-tekniske meddelelser  13

driftstilstand  
-aktivering af styringer  36
-brandalarmtilstand  34
-deaktiveringstilstand  41
-fejlmeddelelsestilstand  39
-normal tilstand  33
-teknisk meddelelse  38
-testtilstand  42

- E -
eftersyn  45
ekstra software  40

- F -
fejlmeddelelse  

-nøddrift  40
flersidig kombination  

-afslutning af en aktivering  37
-styring  37

forvarsel  36
funktioner  13
funktionstest  

-alarmenhed  44
-andre  45
-brandforebyggelsesenhed  45
-detektorer  44
-kontrolpanel  44
-transmissionsudstyr  45

- H -
hændelseshukommelse  14

-skærmfiltre  14

- I -
i tilfælde af en fejl  

-hvad man skal gøre  39
INFO-bus  14

- L -
lampetest  21, 30

- M -
multikriterie-detektorer  14

- N -
nøddrift  40
nøglekontakt  14
normal tilstand  33

- O -
omgivende betingelser  10

- P -
printer  14
programmering  14

- R -
reaktionstid  21

- S -
sætte på lydløs  21
sektor  14

-timer  14
seriel grænseflade  14
sirene-output  13
skærmtest  21, 30
sløjfe  13
standardalarmenhed  18
standby-batteri  14
strømforsyning  14
styring  

-flersidig kombination  37
systemfejl  

-nøddrift  40
-visning  40

- T -
teknisk meddelelse  38

-tilbagestilling  38
testtilstand  42

-afslutter  43
tilbagestil panel  20, 36
tilbagestil panel  

-i tilfælde af systemfejl  20
tilladelse  

-med nøglekontakt  14
to detektorers indbyrdes 

afhængighed  
-brandalarmtilstand  36

transmissionsudstyr  
-dag-/natdrift  21

- U -
undersøgelsestid  18, 21

-visning  18, 22
ur  14

-tidskorrektion  31

- V -
vedligeholdelse  42, 45
vedligeholdelse  

-én-mands  44
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