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VOOR UW VEILIGHEID 
 
Ingebruikname, onderhoud en herstelling van de LIMOTEC MD744 
gasdetectiecentrales wordt enkel door een bevoegd technicus uitgevoerd. 
 
De aansprakelijkheid voor de juiste werking wordt overgedragen aan de 
eigenaar of de gebruiker wanneer de LIMOTEC MD744 gasdetectiecentrale 
wordt indienstgesteld, onderhouden of gerepareerd door een niet bevoegd 
technicus. 
 
Limotec NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit 
uit het niet naleven van de hierboven aangegeven instructies. 
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1. INLEIDING 
 
De LIMOTEC MD744 gasdetectiecentrale, geschikt voor het aansluiten van 4 
externe gasdetectors, is een multifunctioneel detectiesysteem voor het 
detecteren van methaan (aardgas) of propaan. 
 
Het gedetecteerde gasmengsel (methaan of propaan) wordt bepaald door het 
aangesloten detectortype, namelijk de LIM12A gasdetector voor methaan 
(oranje label met de letter ‘A’) of de LIM15A gasdetector voor propaan (grijs 
label met de letter ‘A’). 

2. MELDINGEN EN BEDIENINGEN VAN DE MD744 
GASDETECTIECENTRALE 
 
De LIMOTEC MD744 gasdetectiecentrale analyseert continu de 
omgevingslucht op de aanwezigheid van gas. Indien de ingestelde  
alarmdrempels overschreden worden, meldt de gasdetectiecentrale, via visuele 
en auditieve signalen, de alarmtoestand en wordt de mogelijkheid geboden om 
bepaalde sturingen uit te voeren (bijvoorbeeld om de gaskraan af te sluiten, om 
een sirene aan te sturen, enz).  Er zijn tevens een aantal bedieningen mogelijk. 
 
OPMERKING : 
De LIMOTEC MD744 gasdetectiecentrale wordt geleverd met  fabrieks-
parameters, maar kan met behulp van een configuratiesoftware voor PC 
volledig op maat geprogrammeerd worden. De hierna volgende beschrijving 
is gebaseerd op de werking van een centrale die de fabrieksparameters bevat. 

2.1. MELDINGEN OP DE GASDETECTIECENTRALE 

2.1.1. In- & buitendienst stand van de centrale (L5) 
 

 De groene LED “0/1” (L5) duidt de in- of buitendienst stand van een zone 
aan.  De groene LED “0/1” licht op ingeval een zone in dienst geschakeld 
is. 

 Een uitgeschakelde zone, is volledig inaktief en zal bijgevolg geen 
alarmen noch storingen genereren.  Enkel in noodgevallen mag de 
centrale in deze toestand geplaatst worden.  Bovendien is het 
aangeraden onmiddellijk de bevoegde service-firma hiervan te 
informeren. Zie eveneens de belangrijke opmerking in punt 2.2.1. “Het 
resetten van de centrale (S1)”. 

 Met behulp van de configuratiesoftware kan een “uit dienst” relais ingesteld 
worden.  In de standaard programmatie is dit relais 4 (ON/OFF-relais).  

E
LV

A
 S

ec
ur

ity

03
 8

86
 6

6 
56

w
w
w
.e

lv
a.

be



 
 HG0744N01D Pag. 5/9 

 Gebruikershandleiding MD744 gasdetectiecentrale met 4 zones 

Deze relais volgt de algemene in/uit dienst status van de centrale en 
schakelt van zodra er één zone buiten dienst geplaatst wordt. 

 Een zone kan door een bevoegd technicus, met behulp van de 
configuratiesoftware of via een toetsencombinatie op het bedieningsfront, 
softwarematig uitgeschakeld worden. De overeenstemmende groene LED 
“0/1” van de softwarematig uitgeschakelde zone is gedoofd en kan met 
behulp van de buiten dienst drukknop “0/1” (S7) niet meer in dienst 
geplaatst worden. Indien de MD744 gasdetectiecentrale niet met alle vier de 
gasdetectors wordt uitgerust, kunnen de niet gebruikte zones softwarematig 
worden uitgeschakeld. 

2.1.2. Ingeval van een gasalarmmelding (L1-L2-L3) 
 

 Ingeval van een melding alarmniveau 1 : rode LED “A1” (L1) licht op. 
Standaard gekoppelde relaisturing : relais alarm 1. 

 Ingeval van een melding alarmniveau 2 : rode LED “A2” (L2) licht op. 
Standaard gekoppelde relaisturing : relais alarm 2. 

 Ingeval van een melding alarmniveau 3 : rode LED “A3” (L3) licht op. 
Standaard gekoppelde relaisturing : relais alarm 3. 

 Het alarmniveau is een maat voor de aanwezige hoeveelheid gas in de lucht.  
Het zeven-segment display duidt het percentage van deze hoeveelheid gas 
ten opzichte van de laagste explosiegrens aan.  De ingebouwde zoemer 
wordt aangestuurd bij het overschrijden van elk alarmniveau. 

 Naast de ingestelde alarmrelais per niveau worden eveneens de algemeen 
alarmrelais, relais 5 en de relais voor de waarschuwingszoemer, relais 8 
(zoemersturing) aangestuurd. 

2.1.3. Ingeval van een storingsmelding  
 

2.1.3.1 .Storing op een zone 
 

 Een storingsmelding op een zone wordt veroorzaakt door een 
kortsluiting of onderbreking in de detectorbekabeling ofwel door een 
technisch defect in de gasdetector. Het technisch defect in de 
gasdetector kan het gevolg zijn van een slecht werkende sensor of 
een defect in de elektronica van de melder. Opgelet, gelieve rekening 
te houden met de mogelijkheid dat niet alle technische defecten en 
slechte functionaliteiten in de sensoren worden gemeld. 

 Ingeval van een storingsmelding op een zone licht de 
overeenstemmende gele foutled “F” (L4) op. 

 De ingebouwde waarschuwingszoemer (relais 8 - zoemersturing) en 
de geprogrammeerde foutsturingen (relais 6 – algemeen foutrelais) 
worden geactiveerd. 
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 Afhankelijk van de aard van de storing meldt het display volgende 

informatie (de melding knippert) : 
 “00” : Ingeval van een onderbreking in de detectorbekabeling of 

een technisch defect in de melder die een gelijkaardig signaal als 
voor een onderbreking naar de centrale terugstuurt. 

 “000” : Ingeval van een kortsluiting in de detectorbekabeling of 
een technisch defect in de melder die een gelijkaardig signaal als 
voor een kortsluiting naar de centrale terugstuurt. 

 
2.1.3.2.Voedingsfout 

 
 Een voedingsfout omvat enkel de melding van het wegvallen van de 

230V-netspanning indien er batterijen op het systeem zijn 
aangesloten. 

 De ingebouwde waarschuwingszoemer (relais 8 - zoemersturing) en 
de geprogrammeerde voedingsfoutsturing (relais 7) worden 
geactiveerd. 

 Het display knippert met de melding “230”. 
 Ingeval van een voedingsfout wordt geen enkele LED op het front 

van de centrale aangestuurd. 
 De voedingsfout wordt automatisch gereset wanneer de 230V ac 

netspanning opnieuw aanwezig is. 
 De interne waarschuwingszoemer wordt automatisch stopgezet, 

ongeacht de programmatie. 
 Het voedingsfoutrelais schakelt automatisch terug naar de 

rusttoestand. 

2.2. BEDIENINGEN 
 
BELANGRIJKE OPMERKING : 
De bedieningstoetsen van de LIMOTEC MD744 gasdetectiecentrale zijn in 
twee groepen onderverdeeld. De groene toetsen “stilte” (S2) en “sel” (S8) zijn 
steeds bedienbaar. De oranje toetsen “A1” (S3), “A2” (S4), “A3” (S5), “F” 
(S6), “0/1” (S7) en “reset” (S1) worden vergrendeld voor het vermijden van 
foutieve occassionele bedieningen. De oranje toetsen worden vrijgegeven 
door het tweemaal na elkaar indrukken (binnen de 2 seconden) van de toets 
“stilte” (S2). De vergrendeling treedt automatisch in werking 15 minuten na 
de laatst opgetreden melding of de laatst uitgevoerde handeling op het front 
van de centrale. 

2.2.1. Het resetten van de centrale (S1) 
 
Door middel van de drukknop “reset” (S1) kan de centrale terug in de normale 
bedrijfsstand gesteld worden.  Bij de bediening van de resetknop worden alle 
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op het bedieningsfront van de centrale aanwezige meldingen en hun bijhorende 
uitgangssturingen gewist.  
Indien het gasalarm of de storing na het herwapenen van de centrale niet 
verdwijnt, kan het acoustisch signaal afgeschakeld worden door bediening van 
de drukknop “stilte” (S2) en kan de respectievelijke zone desgewenst “buiten 
dienst” geplaatst worden door middel van de drukknop “0/1” (S7).  In dit geval 
dient de installatie door een bevoegd technicus nagezien te worden. 
 
OPGEPAST :  ingeval van een alarmmelding (rode leds) wordt de voeding 
van de magneetafsluiter onderbroken, waardoor de hoofdtoevoer van het gas 
afgesloten wordt en waardoor de gasconcentratie in het lokaal zich niet tot de 
laagste ontploffingsgrens kan opbouwen.  De afsluiter blijft gesloten tot het 
alarm of de gasconcentratie verdwenen is en tot de gasdetectiecentrale gereset 
werd.  Afhankelijk van de bekabeling zal de voeding van de magneetafsluiter 
onderbroken worden door alarmniveau A1, A2 of A3 (standaard A2). 
 
Indien de drukknop “0/1” (S7) in plaats van de drukknop “reset” (S1) 
bediend wordt na een alarmmelding, dan wordt de zone (in alarm) buiten 
dienst gesteld en zal de magneetafsluiter terug openen (onder spanning 
komen).  Ingeval van een effectief gaslek veroorzaakt dit een verdere opbouw 
van de gasconcentratie in het lokaal, zonder dat de installatie het alarm kan 
detecteren.  Plaats dus enkel een zone buiten dienst indien er zekerheid 
bestaat over het ontbreken van een gaslek.   
 
Deze risico-situatie kan vermeden worden door de serieschakeling van het 
“ON/OFF”-contact met het alarmcontact van het niveau waarop de 
magneetafsluiter wordt dichtgestuurd. Contacteer uw installateur voor 
verdere informatie. 

2.2.2. Het afschakelen van de acoustische signalen (S2) 
 
De ingebouwde zoemer kan afgeschakeld worden na bediening van de 
drukknop “stilte” (S2). De geactiveerde relais schakelen terug naar hun 
rustpositie indien deze, in de configuratiesoftware, aan de stiltefunctie 
gekoppeld zijn (standaard relais 5 (algemeen alarm) en relais 8 
(zoemersturing)) 

2.2.3. Het in- & uitschakelen van een zone (S7) 
 
Door middel van de drukknop “0/1” (S7) kunnen één of meerdere zones van de 
LIMOTEC MD744 gasdetectiecentrale in- of uitgeschakeld worden.   
 
Bij de inbedrijfname van de centrale plaatst u het systeem onder spanning en 
wacht u tot de groene leds “0/1” (L5) oplichten.  Op het zeven-segment display 
wordt de resterende wachttijd in seconden aangegeven. De totale wachttijd 
bedraagt 30 seconden. Na het verstrijken van de wachttijd verschijnt een “0” op 
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het display. Een niet correct ingeregelde zone wordt automatisch geselecteerd 
waarbij ofwel de afwijkende LEL-waarde ofwel een storingsmelding op het 
display wordt getoond. 
 

In dit  geval dient het systeem door een bevoegd technicus nagezien te 
worden. 
 

Bij het buiten dienst plaatsen van een zone schakelt de bijhorende fail-safe 
relais (standaard relais 4 – ON/OFF) naar de rustpositie.  Het buiten dienst 
plaatsen van een zone zal de detectie van deze melder volledig uitschakelen en 
alle eventueel aangestuurde relais terug in de rustpositie brengen.. 
 

Een zone kan door een bevoegd technicus met behulp van de 
configuratiesoftware of via een toetsencombinatie op het front softwarematig 
uitgeschakeld worden. De overeenstemmende groene LED “0/1” van de 
softwarematig uitgeschakelde zone is gedoofd en kan met behulp van de buiten 
dienst drukknop “0/1” (S7) niet meer in dienst geplaatst worden.  
 

Indien de Limotec MD744 gasdetectiecentrale niet met vier detectoren wordt 
uitgerust, kunnen de niet gebruikte zones softwarematig uitgeschakeld worden. 

2.2.4. Het simuleren van een alarm- of storingsmelding  
(S3-S4-S5-S6) 
 

Door middel van de selectiedrukknop “SEL” (S8) selecteert u een zone, 
waardoor enerzijds de uitgelezen meetwaarde op het zeven-segment display 
geafficheerd wordt, en waardoor anderzijds, met behulp van de 
testdrukknoppen (S3-S4-S5-S6) op het bedieningsfront van de centrale, een 
afwijking op het meetsysteem veroorzaakt wordt, waardoor de verschillende 
alarmniveaus (A1-A2-A3) en de storingsmelding (F) van de geselecteerde zone 
gesimuleerd kunnen worden.  Na de testsimulatie moet de gasdetectiecentrale 
manueel gereset worden.  Indien dit niet gebeurt, zal de centrale na ongeveer 4 
minuten automatisch een herwapening uitvoeren.  Opgelet, bij een test worden 
alle sturingen normaal uitgevoerd ! 

2.2.5. Het selecteren van een zone (S8) 
 

De alarminformatie van de LIMOTEC MD744 gasdetectiecentrale wordt op 
drie zeven-segment displays weergegeven.  In rust (geen enkele zone in alarm) 
afficheert het display de informatie van de geselecteerde zone.  De 
geselecteerde zone wordt aangeduid door de gele selectieled (L6). 
 

Indien een andere dan de geselecteerde zone een alarmmelding genereert, 
wordt de selectie automatisch omgeschakeld en afficheert het display de 
informatie van de in alarm tredende zone.  Ingeval op dit moment een andere 
zone tevens een alarmtoestand signaleert, selecteert de gasdetectiecentrale 
automatisch opnieuw de in alarm tredende zone.  De informatie van de eerst in 
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alarm gekomen zone kan met behulp van de drukknop “SEL” (S8) op het 
display gebracht worden. 
De selectiedrukknop “SEL” (S8) laat tevens toe de zone te selecteren op 
dewelke men een alarm- of een storingssimulatie wenst uit te voeren (S3-S4-
S5-S6) of dewelke men in- of buitendienst wenst te plaatsen (S7). 
 

3. ENKELE BELANGRIJKE TIPS 
 

 Test periodiek de goede staat van werking van het gasdetetiessysteem. 
 Let er steeds op dat alle zones van de gasdetectiecentrale terug “in dienst” 

staan na het uitvoeren van een controle (groene LED (L5) lichten op). 
 Laat de indienststelling en het jaarlijks onderhoud van het systeem 

uitvoeren door een bevoegd technicus. 
 NOOIT TESTEN MET AANSTEKERGAS !!! 
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