
 

 ELVA Security – 03 886 66 56 – Puurs    

 

 

 

 

 

 

 

Verkorte 
Gebruikershandleiding 

 

KFP-AF-reeks 
 

 
 
 
 

 



E
LV

A
 S

ec
ur

ity

03
 8

86
 6

6 
56

w
w
w
.e

lv
a.

be
 

Als de zoemer klinkt en de LED fout continu brandt, is 
het een fout.  

 

WAARSCHUWING: Afhankelijk de configuratie van uw 
brandalarmsysteem kan de zoemer uw eerste indicatie 
van een brandalarm zijn. 

Voor een brandalarm 

1. Bepaal de locatie van de vuurhaard 

Controleer de locatie van de vuurhaard. De informatie 
voor de eerste en laatste zones die een alarm 
rapporteren wordt weergegeven in het gebied van het 
LCD-bericht. 

 

De gegevens over de alarmlocatie worden als volgt 
aangegeven: 
 

LCD Omschrijving Voorbeeld 

d Aantal apparaten in alarm d:010 

P Paneel ID P01 

Z Zone Z0001 

D Lus en apparaat D3.010 

 

In dit voorbeeld, P01:Z0001:D3.010, werd een alarm 
geactiveerd door apparaat 010 op lus 3 in zone 1 op 
centrale 01 (tien apparaten zijn in alarm in de 
overeenkomstige zone). 

2. Bepaal de bron van het brandalarm 

Wanneer de LED Alarm knippert en het 
detectorpictogram wordt weergegeven op het LCD, heeft 
het systeem een detectoralarm gedetecteerd. 

Wanneer de LED Alarm continu brandt en het 
handbrandmelderpictogram wordt weergegeven op het 
LCD, heeft het systeem een handbrandmelder 
gedetecteerd. 

LCD-pictogrammen voor ieder soort alarm worden 
weergegeven in de onderstaande tabel. 
 

 

Detector alarm 

 

Alarm handbrandmelder 

 

ALARM 

FOUT 
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5. Verlaat het gebouw 

Zodra het brandalarm werd bevestigd en het brandalarm 
geactiveerd, dient u het gebouw te verlaten en de 
ontruimingsprocedure van uw bedrijf te volgen. 

Voor een fout 

WAARSCHUWING: U mag de zoemer nooit stopzetten 
zonder eerst de oorzaak van het waarschuwingssignaal 
te onderzoeken. 

1. De zoemer stopzetten 

Druk op de knop Stop zoemer om de zoemer uit te 
zetten. 

 

De LED Stop zoemer gaat aan en de zoemer stopt. 
Nieuwe alarm- of foutgebeurtenissen schakelen de 
zoemer opnieuw in. 

Door op F1 (Show Events) te drukken vindt u 
aanvullende informatie over de fout. 

2. Neem contact op met uw onderhoudscontractant 

Neem onmiddellijk contact op met uw 
onderhoudscontractant om de fout te onderzoeken en 
herstellen. 

Andere opties 

Huidige gebeurtenisinformatie bekijken 

Druk op F1 (Show events) en selecteer het 
gebeurtenistype dat u wilt bekijken om huidige 
gebeurtenissen te bekijken. Onderstaand wordt de 
gebeurtenisinformatie weergegeven die beschikbaar is 
in dit gebruikersniveau. 
 

Gebeurtenis-
type 

Gebeurtenisomschrijving 

Alarmen Selecteer deze optie om alle huidige brandalarmen te 
bekijken 

Fouten Selecteer deze optie om alle huidige fouten te 
bekijken 

Toestanden Selecteer deze optie om alle huidige toestanden 
(bijvoorbeeld tests en uitschakelingen in het 
brandsysteem) weer te geven 

 

Ondersteuningsinformatie bekijken 

Druk op F3 (Support) om de ondersteuningsinformatie te 
bekijken die geconfigureerd werd door uw installatie- of 
onderhoudscontractant. Mogelijk configureert uw 
installateur of onderhoudscontractant verschillende 
berichten om weer te geven in alarm en niet-alarm 
situaties. 

Opmerking: Deze informatie is alleen beschikbaar 
indien uw installatie- of onderhoudscontractant 
informatie heeft toegevoegd aan de 
brandsysteemconfiguratie. 

Voor meer informatie 
In dit document vindt u basisbedieningsinstructies van 
het bedieningspaneel die u moet volgen in het geval van 
een brandalarm of foutindicatie. Raadpleeg de 
bedieningshandleiding voor een gedetailleerde 
bediening. 

Onderhoudsinformatie 
Controleer en test het brandalarmsysteem in 
overeenstemming met alle van toepassing zijnde 
vereisten en voorschriften. 

Neem voor onderhoud contact op met 

Naam:  

Adres:  

  

Telefoon:  
 

EVACUATIE 
AAN/STOP 

STOP 
ZOEMER 
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