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Beknopte beschrijving MD400 klassieke brandmeldcentrale

1. NORMEN EN KEURINGEN

De LIMOTEC MD400 klassieke brandmeldcentrale met microcontroller is
opgebouwd overeenkomstig de Europese Normen EN54 en EN60950, in
combinatie met de Apollo Serie 65 brandmelders.

Bovendien is deze brandmeldcentrale BOSEC-CEBEC gecertificeerd in
combinatie met de Apollo Serie 65 ionische, optische en thermische
branddetector.

2. BESCHRIJVING VAN DE MD400 BRANDMELDCENTRALE

De LIMOTEC MD400 klassieke brandmeldcentrale met microcontroller is een
detectiesysteem met identificatie van de lussen.

De verschillende onderdelen van de LIMOTEC MD400 brandmeldcentrale zijn
in een kast met een metalen onderbouw en een kunststof deur gemonteerd.  Het
deurelement bevat een 19” frontpaneel, dat met de nodige bedienings- en
aanduidingsfuncties is uitgerust.  Het microcontrollerbord, dat op de rugzijde van
het bedieningsfront is vastgemaakt, is het hart van het systeem.  De
microcontrollerprint wordt via een flatcable verbinding met de grondprint
verbonden.  De grondprint is uitgerust met de lusaansluitingen en de sturingen.

De LIMOTEC MD400 brandmeldcentrale met microcontroller is standaard
uitgerust met 8 detectielussen.  Elke lus is uitgerust met een individuele
aanduiding voor brand, storing en buiten dienst en een bedieningsmogelijkheid
voor het buiten dienst plaatsen van de lus.  Met behulp van inschuiflabels kunnen
de lusnaamomschrijvingen naast de ledaanduidingen aangebracht worden.

De bediening van de LIMOTEC MD400 brandmeldcentrale is toegankelijk in
twee niveaus.  Beide niveaus worden ingesteld met behulp van een
sleutelschakelaar.

De LIMOTEC MD400 brandmeldcentrale is standaard uitgerust met een
algemeen alarm- en storingsrelais en een overwaakte sirenekringuitgang.
Daarnaast bezit de centrale standaard een evacuatieschakelaar, een open collector
uitgang per lus voor het aansturen van een herhaalbord of voor het aansturen van
een extra relaiscontact per lus en een doormeldrelais (voor de doormelding naar
de brandweer).

De LIMOTEC MD400 brandmeldcentrale is tevens standaard uitgerust met een
RS232-uitgang, die de programmatie van een aantal bijkomende parameters met
een PC en een aangepaste configuratiesoftware mogelijk maakt.
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Beknopte beschrijving MD400 klassieke brandmeldcentrale

3. DE BEDIENINGEN EN DE VISUELE AANDUIDINGEN VAN DE
MD400 BRANDMELDCENTRALE

3.1. BEDIENINGSSCHAKELAARS

3.1.1. Sleutelschakelaar “Bediening”

De bediening van de LIMOTEC MD400 klassieke brandmeldcentrale is
toegankelijk in 2 niveaus met behulp van de sleutelschakelaar “bediening”.

 Bedieningsniveau 1: het eerste niveau geeft enkel toegang tot de
groene bedieningstoetsen “stilte” en “test LED”.

 Bedieningsniveau 2 : het tweede niveau wordt vrijgegeven met behulp
van de sleutelschakelaar “bediening” (sleutelschakelaar in de
horizontale positie) en geeft tevens de oranje bedieningstoetsen “reset”,
“waarschuwingssirenes uit dienst” en “uit dienst” vrij.  De gele LED
“bediening” licht op bij het inschakelen van het tweede niveau.

3.1.2. Sleutelschakelaar “Evacuatie”

Sleutelschakelaar voor de manuele bediening van de evacuatiesirenes.

3.2. BEDIENINGSDRUKTOETSEN

3.2.1. Oranje druktoets “Uit dienst”

 Deze druktoets is enkel beschikbaar in bedieningsniveau 2.
 Elke detectielus is uitgerust met een druktoets voor het buiten dienst

plaatsen van deze lus.  De buiten dienst toestand wordt per lus
aangeduid door middel van een gele LED « on/off ».  Deze toestand
wordt tevens algemeen aangeduid door middel van een knipperende
gele LED « algemeen uit dienst ».

 Elke lus die buiten dienst geplaatst werd, is volledig geïsoleerd van het
systeem, en kan bijgevolg geen enkele alarm- of storingsmelding
veroorzaken.
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Beknopte beschrijving MD400 klassieke brandmeldcentrale

3.2.2. Oranje druktoets “Waarschuwingssirenes uit dienst”

 Deze druktoets is enkel beschikbaar in bedieningsniveau 2.
 Deze druktoets bezit een dubbele functionaliteit.  Enerzijds laat deze

druktoets het buiten dienst plaatsen van de waarschuwingssirenes toe
en anderzijds het stopzetten van dezelfde sirenes na een
brandalarmmelding.

 Beide functies houden verband met de waarschuwingssirenes
aangesloten op de overwaakte sirenekring op de grondprint van de
MD400 brandmeldcentrale.

De evacuatiesirenes worden aangesloten op de doormeldrelais.
Deze relais wordt een ingestelde tijd na de brandalarmmelding
aangestuurd.  Deze tijdsvertraging is standaard ingesteld op 1
minuut, maar kan met behulp van de MD400
configuratiesoftware aangepast worden tot maximum 10 minuten.
Het bedienen van de druktoets « stilte » VOOR het verstrijken van
de tijdsvertraging, stopt deze vertraging.  De evacuatiesirenes
kunnen enkel via de sleutelschakelaar « evacuatie » gestart
worden.  Indien de druktoets « stilte » NA het verstrijken van de
tijdsvertraging bediend wordt, stoppen de evacuatiesirenes en
kunnen deze sirenes enkel via het bedienen van de
sleutelschakelaar « evacuatie »  opnieuw gestart worden.

 De functie van de druktoets « waarschuwingssirenes uit dienst » is
afhankelijk van de status waarin de MD400 brandmeldcentrale zich
bevindt net voor het bedienen van deze toets :

Status 1 : de centrale bevindt zich in de rustpositie of in eender
welke storingstoestand :
Na de bediening van de druktoets « waarschuwingssirenes uit dienst »
worden de waarschuwingssirenes effectief buiten dienst geplaatst,
zodat deze na een brandalarmmelding NIET aangestuurd worden.
Deze toestand blijft behouden tot op het ogenblik dat de druktoets
« waarschuwingssirenes uit dienst » nogmaals ingedrukt wordt.

Status 2 : de centrale bevindt zich in de alarmtoestand :
Na de bediening van de druktoets « waarschuwingssirenes uit dienst »
wordt het geluidssignaal in het gebouw stopgezet.  Opgelet, de interne
waarschuwingszoemer van de MD400 centrale volgt deze functie niet.
Indien deze druktoets opnieuw ingedrukt wordt, zullen de
waarschuwingssirenes, voor zover de centrale zich nog in de
alarmtoestand bevindt, opnieuw aangestuurd worden.
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3.2.3. Groene druktoets “Test LED”

 Deze druktoets is steeds beschikbaar.
 Controlefunctie voor de ingebouwde waarschuwingszoemer en voor de

LED op het bedieningsfront van de MD400 brandmeldcentrale.

3.2.4. Oranje druktoets “Reset”

 Deze druktoets is enkel beschikbaar in bedieningsniveau 2.
 Na het bedienen van de druktoets « reset », worden alle meldingen en

sturingen op de MD400 brandmeldcentrale gewist.  De centrale keert
terug in de rustpositie.

3.2.5. Groene druktoets “Stilte”

 Deze druktoets is steeds beschikbaar.
 Deze druktoets stopt de interne waarschuwingszoemer in de

brandmeldcentrale.  De gele LED « stilte » licht op zodra deze
druktoets bediend wordt en dooft terug na een nieuwe melding op het
systeem of na een reset van de brandmeldcentrale .

 Afhankelijk van de dipswitch-instellingen schakelen storings-, alarm-
en doormeldrelais terug naar de rustpositie na het bedienen van de
druktoets « stilte ».  Met de Default instelling, enkel switch 2 op de
positie ON, schakelt enkel de doormeldrelais terug naar de rustpositie
na het bedienen van de druktoets « stilte ».

3.3. VISUELE AANDUIDINGEN

3.3.1. Visuele aanduidingen per lus

 GELE LED “ON/OFF” die oplicht ingeval de desbetreffende
detectielus buiten dienst geschakeld wordt.

 GELE LED “STORING” die oplicht van zodra er een storing
(openkring of kortsluiting) gedetecteerd wordt in de desbetreffende
detectielus.

 RODE LED “ALARM” die oplicht van zodra er een
brandalarmmelding gedetecteerd wordt in de desbetreffende
detectielus.
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3.3.2. Algemene visuele aanduidingen

 GELE LED “ALGEMEEN UIT DIENST” die continu oplicht ingeval
één of meerdere detectielussen buiten dienst geschakeld zijn of ingeval
de waarschuwingssirenes buiten dienst geplaatst werden.

 RODE LED “BRANDALARM” die oplicht ingeval van een
brandalarmmelding in één of meerdere detectielussen.

 RODE LED “DOORGEMELD” die oplicht zodra de ingestelde
tijdsvertraging voor de doormelding (evacuatie) verstreken is.

 GELE LED “ALGEMENE STORING” die oplicht ingeval van een
technische storing (storing in een detectielus, sirenefout of
voedingsfout).

 GROENE LED “IN BEDRIJF” die oplicht zodra de
brandmeldcentrale onder spanning geplaatst wordt.

 GELE LED “BEDIENING” die oplicht indien de brandmeldcentrale
in het tweede bedieningsniveau geschakeld wordt (sleutelschakelaar
« bediening » bevindt zich in de horizontale positie).

 GELE LED “SIRENEFOUT/WAARSCHUWINGSSIRENES UIT
DIENST” die knipperend oplicht van zodra er een onderbreking of
kortsluiting in de bekabeling van de waarschuwingssirenes
gedetecteerd wordt en die continu oplicht indien de
waarschuwingssirenes buiten dienst geplaatst werden.  Ingeval van een
fout in de bekabeling van de waarschuwingssirenes licht deze LED op
in combinatie met de gele LED « algemene storing ».

 GELE LED “STILTE” die oplicht bij de bediening van de groene
druktoets « stilte ».

 GELE LED “NOODVOEDING” licht op ingeval van een storing in
de noodvoeding.

 GELE LED “NETVOEDING” licht op ingeval van een storing in de
netvoeding.

 RODE LED “WAARSCHUWINGSSIRENES AKTIEF” die oplicht
zodra de waarschuwingssirenes aktief zijn.  Deze LED dooft na de
bediening van de druktoets  « reset » of na bediening van de druktoets
« waarschuwingssirenes uit dienst ».
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Beknopte beschrijving MD400 klassieke brandmeldcentrale

4. BESCHIKBARE UITGANGEN OP DE MD400 CENTRALE

De LIMOTEC MD400 klassieke brandmeldcentrale met microcontroller is
standaard uitgerust met volgende uitgangen :

 1 overwaakte sirenekring 2A (indien er batterijen zijn aangesloten) –
valt af bij bediening van de druktoets “waarschuwingssirenes uit
dienst”.

 1 dubbel stroomloos omschakelcontact algemeen alarm (5A/230V AC)
– valt af bij bediening van de druktoets « reset » (aanpasbaar via
dipswitch).

 1 dubbel stroomloos omschakelcontact alarm doorgemeld (5A/230V
AC) – valt af bij bediening van de druktoets « stilte » (aanpasbaar via
dipswitch).  Dit contact schakelt ofwel direct ofwel een ingestelde tijd
na een brandalarmmelding op een lus (aanpasbaar via software).

 1 dubbel stroomloos omschakelcontact (fail-safe) algemene storing
(5A/230V AC) – valt af bij bediening van de druktoets « reset »
(aanpasbaar via dipswitch).

 Een open collector uitgang per lus (50mA inductief ; 80 mA resistief)
voor het aansturen van één of meerdere herhaalborden of voor het
aansturen van een extra relaiscontact per lus.

 1 RS-232 uitgang (SUBD-9 pins) voor het programmeren van de
brandmeldcentrale via PC.  Via deze PC en een aangepast MD400
configuratiesoftware-pakket kunnen enkele parameters softwarematig
ingesteld worden.

 20-polige aansluitconnector voor het aansturen van een optionele
relaisprint REL2100.

5. VOEDING EN NOODVOEDING

De LIMOTEC MD400 brandmeldcentrale wordt gevoed uit het lichtnet (230V)
en is hiervoor standaard uitgerust met een basisvoeding van 27V.  De capaciteit
van deze voeding bedraagt 27V 1,2A+1,2A.  De voeding bevat twee gescheiden
delen, enerzijds de hoofdvoeding met een capaciteit van 1,2A voor het voeden
van de centrale en de alarmsturingen en anderzijds een batterijlader van 1,2A
voor het opladen van de batterijen.  De lader functioneert op het principe van de
lading met constante spanning en is geschikt voor het laden van batterijen tot
12Ah.

Een secundaire voedingsbron bestaat uit een stel onderhoudsvrije loodbatterijen
met aangepaste capaciteit en laat een autonomie van het systeem toe bij eventuele
stroomonderbrekingen.  In de behuizing van de MD400 brandmeldcentrale
kunnen maximaal twee batterijen van 12V 7,2Ah ingebouwd worden.
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6. BESCHIKBARE OPTIES VOOR DE MD400 CENTRALE

Volgende opties zijn beschikbaar voor de LIMOTEC MD400 klassieke
brandmeldcentrale met microcontroller :

6.1. RELAISPRINT REL2100

Optioneel kan de LIMOTEC MD400 klassieke brandmeldcentrale met
microcontroller uitgerust worden met een relaisprint REL2100.  Deze relaisprint
is uitgerust met een dubbel spanningsloos alarmomschakelcontact per zone en
een dubbel algemeen spanningsloos alarm-, storing- en doormeldcontact.  Alle
contacten bezitten een schakelvermogen van 5A op 230V AC en vallen af na het
herwapenen van de brandmeldcentrale (druktoets « reset »).

6.2. MD400 CONFIGURATIESOFTWARE

Met behulp van de MD400 configuratiesoftware en een PC kunnen een aantal
bijkomende parameters geprogrammeerd worden :

 Programmatie van fout- en alarmdrempels.
 Selectie van de vertraagde doormelding per lus en de programmatie

van de doormeldtijd.
 Programmatie van een 2-lusafhankelijkheid.
 Instellen van lussen die met een zener barrier worden verbonden (voor

gebruik in combinatie met intrinsiek veilige detectors in explosie-
gevaarlijke ruimtes).

 Programmatie van een reactiesnelheid voor de alarm- en
storingsmeldingen.

 Uitlezen van de actuele status van elke lus.
 Automatische testfunctie.  Met behulp van deze functie kunnen alle

lussen van de MD400 brandmeldcentrale tijdens de inbedrijfstelling of
tijdens een onderhoudsbeurt op een vlotte en eenvoudige manier getest
worden.  De testpositie laat toe alle aangesloten brandmelders te testen
zonder de waarschuwingsmiddelen in werking te stellen.  Een centrale
onder test genereert elke 15 seconden een automatische reset.
Storingsmeldingen worden niet automatisch gereset.  Op deze manier
kunnen alle melders van eenzelfde lus achtereenvolgens in alarm
gebracht worden, zonder het manueel resetten van de centrale.  Tevens
wordt gedurende het onder test zijn van de centrale geen enkele
alarmsturing uitgevoerd. (de open collector uitgangen voor het
aansturen van een herhaalbord en de zonerelais op de optionele
relaisprint worden in testtoestand steeds aangestuurd).
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7. BEKABELING EN KORTSLUITBEVEILIGING

De klassieke brandmelders worden via een tweedraadsbekabeling met de
LIMOTEC MD400 brandmeldcentrale verbonden.  De bekabeling wordt via het
principe van de eindelusdetectie constant overwaakt op kortsluiting en openkring.

De kortsluitbeveiliging is tweeledig : enerzijds, met behulp van een zekering in
de positief van de lusbekabeling en anderzijds via een softwarematige
ontkoppeling van de lus na het detecteren van een kortsluiting, zodat het
vervangen van zekeringen tot een minimum beperkt wordt.
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