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1. NORMEN EN KEURINGEN

De LIMOTEC MD2000 modulaire analoog, adresseerbare brandmeldcentrale is
opgebouwd overeenkomstig de Europese Normen EN54 en EN60950, in
combinatie met de Apollo Serie XP95 brandmelders.

Bovendien is deze brandmeldcentrale BOSEC-CEBEC gecertificeerd in
combinatie met de Apollo Serie XP95 ionische, optische, thermische en multi-
sensor branddetector.

2. BESCHRIJVING VAN DE MD2000 BRANDMELDCENTRALE

De LIMOTEC MD2000 analoog, adresseerbare brandmeldcentrale is een
detectiesysteem met identificatie van de detectoren.

De LIMOTEC MD2000 brandmeldcentrale met capaciteit van 4 of 8 netten, voor
de aansluiting van maximaal 99 analoog, adresseerbare brandmelders per net, is
van het modulaire type, in 19” uitvoering.

Door middel van een “token-ring”-verbinding kunnen maximum 30 LIMOTEC
MD2000 brandmeldcentrales, elk met een capaciteit van 4 of 8 netten, met elkaar
in verbinding gesteld worden.  Deze “token-ring”-verbinding zorgt enerzijds voor
een centralisatie van de meldingen op een mastercentrale (master/slave
configuratie) en anderzijds voor de gegevensuitwisseling tussen de verschillende
centrales onderling aangaande bedieningen en sturingen.

De bedieningsterminal van de LIMOTEC MD2000 brandmeldcentrale is
standaard uitgerust met een LCD-display (4x40 karakters), een alfa-numerisch
toetsenbord voor de bediening en de volledige programmatie van de centrale en
een aantal algemene bedieningstoetsen en ledaanduidingen.  Optioneel kan de
centrale uitgerust worden met een ingebouwde 24-koloms inktprinter, die alle
bedieningen en voorvallen afdrukt met datum en uur, en een evacuatieschakelaar.

De bediening van de centrale is toegankelijk in 4 niveaus.  Elk hoger niveau is
beveiligd voor de toevallige gebruiker (sleutelschakelaar en paswoorden).

De brandmeldcentrale bezit standaard een RS485-uitgang voor het aansturen van
maximum 31 herhaalborden.
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3. SAMENSTELLING VAN DE MD2000 BRANDMELDCENTRALE

De LIMOTEC MD2000 modulaire analoog, adresserbare brandmeldcentrale is
samengesteld uit drie basiselementen, namelijk de basiscentrale met capaciteit 4
of 8 netten, aangevuld met de nodige netkaarten en relaisprinten.

3.1. DE BASISCENTRALE MET CAPACITEIT 4 OF 8 NETTEN

De LIMOTEC MD2000 modulaire analoog, adresseerbare brandmeldcentrale met
capaciteit 4 of 8 netten omvat de volgende onderdelen :

3.1.1. De bedieningsterminal

De bedieningsterminal is gemonteerd in een plaatstalen behuizing, afgewerkt met
epoxylak RAL1015, en is samengesteld uit volgende elementen :

 LCD-display (4x40 karakters) :  het LCD-display afficheert alle
voorvallen, met absolute prioriteit voor de brandalarmmeldingen, en de
verschillende programmatiemenu’s.  Volgens de EN54 zal bij meerdere
alarmmeldingen de bovenste 2 lijnen het eerste voorval omschrijven
met detektornaam, groepsnaam of lusnaam en de onderste 2 lijnen met
dezelfde omschrijving het laatste voorval, ongeacht het aantal
ontvangen alarmmeldingen.  Door middel van scrolling is het mogelijk
de voorafgaande meldingen op de bovenste 2 lijnen zichtbaar te maken.
De onderste 2 lijnen daarentegen geven permanent het laatste voorval
weer.  De volgorde wordt aangegeven door middel van een
volgnummer.

 Alfa-numerisch bedieningsklavier : voor de volledige bediening en
programmatie van de MD2000 brandmeldcentrale.

 Algemene bedieningsschakelaar en –druktoetsen :
• 1 sleutelschakelaar “bediening” voor toegang tot het tweede

bedieningsniveau van de brandmeldcentrale.
• 1 groene druktoets “stilte” voor het stopzetten van de acoustische

signalen, met behoud van de optische signalisatie.
• 1 groene druktoets “ledtest” voor de controle van de goede werking

van alle leds.
• 1 oranje druktoets “reset” voor het terug in rustpositie brengen of

herwapenen van de brandmeldcentrale.
• 1 oranje druktoets “alarm vertraagd” voor het activeren van de

vertraagde doormelding.
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 Algemene ledaanduidingen :
• 1 gele LED “stilte” die oplicht bij bediening van de stiltetoets.
• 1 gele LED “alarm vertraagd” die oplicht bij het inschakelen van

de vertraagde doormelding (aanwezigheidsregime).
• 1 gele LED “storing voeding” die oplicht bij elke voedingsfout.
• 1 gele LED “storing systeem” die oplicht bij elk intern defect van

de brandmeldcentrale.
• 1 gele LED “algemene storing” die oplicht bij elke storing

(storingen ter hoogte van de netkaarten, de voeding en het systeem).
• 1 gele LED “bediening” die oplicht bij het inschakelen van het

tweede bedieningsniveau van de brandmeldcentrale.
• 2 rode LED “algemeen brandalarm” die oplicht bij elke

brandalarmmelding.
• 2 rode LED “alarm doorgemeld” die oplicht na het verstrijken van

de ingestelde tijdsvertraging voor de doormelding naar de
brandweer van het brandalarm.

3.1.2. De busprint

Alle kaarten van de LIMOTEC MD2000 brandmeldcentrale worden op de
busprint (of grondprint) aangebracht.

De busprint is beschikbaar in 2 versies, namelijk de busprint met een capaciteit
voor 4 netten en de busprint met een capaciteit voor 8 netten.  Hiertoe zijn in
totaal 9 sloten (MD2000 capaciteit 4 netten) of 13 sloten (MD2000 capaciteit 8
netten) voorzien.  Elk van deze sloten heeft een vaste bestemming.

De busprint heeft tot doel alle signalen van zowel netkaarten, PC-linkkaart,
outputkaart, interface- en processorkaarten met elkaar te verbinden.  De busprint
is tevens uitgerust met de nodige aansluitklemmen, de nodige connectoren voor
de koppeling met een PC en voor het aansluiten van de relaisprinten, de nodige
zekeringen en een watchdogzoemer.

3.1.3. Het stuurset

Het stuurset van de LIMOTEC MD2000 brandmeldcentrale bestaat uit 6 kaarten,
namelijk :

 De “Z80-2000W” is de microprocessorkaart die instaat voor het
uitlezen en aansturen van maximaal acht netkaarten.
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 De “MD1900” is de microprocessorkaart die zorgt voor de verwerking
van de gegevens, afkomstig van de Z80-2000W en voor de
communicatie met de ingebouwde printer (indien aangesloten), het
LCD-display, het alfa-numerisch bedieningsklavier, de algemene
ledaanduidingen en de herhaalborden.

Beide microprocessorkaarten hebben een vaste plaats op de busprint en
controleren elkaars werking via een watchdogsysteem.

 De “MD1901” is de interfacekaart tussen de MD1900
microprocessorkaart en het alfa-numerisch bedieningsklavier, de
ingebouwde printer (indien aangesloten) en het LCD-display.  Deze
kaart bevat tevens de real-time-clock van het systeem en een EEPROM
voor het opslaan van algemene displayteksten.

 De “MD1902” is de interfacekaart tussen de MD1900
microprocessorkaart enerzijds en de MD1904 interfacekaart en de
herhaalborden anderzijds.

 De “MD1904” interfacekaart is uitgerust met de algemene
ledaanduidingen en de algemene bedieningsschakelaar en druktoetsen.

 De “MD1905" interfacekaart is de alfa-numerische keyboard print.  De
MD1905 kaart wordt gemonteerd op de achterzijde van de
bedieningsterminal en wordt via flatkabel verbonden met de MD1901
interfacekaart.

De interfacekaarten MD1901 en MD1902 hebben tevens een vaste
plaats op de busprint.

3.1.4. De voeding

De voeding van de MD2000 brandmeldcentrale bestaat uit twee gescheiden
delen, enerzijds het gedeelte voor het voeden van de centrale en de
alarmsturingen en anderzijds het gedeelte voor het laden van de batterijen.  De
brandmeldcentrale wordt aangesloten op het lichtnet en functioneert op een
spanning van 24V.  Een secundaire voedingsbron bestaat uit een stel
onderhoudsvrije loodbatterijen met een aangepaste capaciteit en laat een
autonomie van het systeem toe bij eventuele spanningsonderbrekingen.  De
voeding is volledig kortsluitvast en is voorzien van een overspanningsbeveiliging.

De GSR-400V module is een schakelende voeding die de basisvoeding
converteert naar 5V.  Deze 5V-voeding dient voor de voeding van de
stuurkaarten en van alle TTL-IC’s.
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3.2. DE XP-95 NETKAART

De XP-95 netkaart is geschikt voor het adresseren en inlezen van XP-95 analoog,
adresseerbare brandmelders.  De werking van de XP-95 netkaart berust op het
adresseren en het analoog uitlezen van de diverse aangesloten meldpunten.  De
scanprocessor leest de nodige informatie in op de desbetreffende netkaart en
stuurt deze, indien nodig, door naar de tweede of de derde processor.

De XP-95 brandmelders vereisen een voedingsspanning van ongeveer 17 tot
28Vdc en worden via een tweedraadsbekabeling met de MD2000 brandmeld-
centrale verbonden.  Per netkaart kunnen maximaal 99 analoog, adresseerbare
brandmelders aangesloten worden.  Elke aangesloten melder bezit een uniek
adres, gelegen tussen 01 en 99, op het detectienet.

Alle datagegevens (brandmelderbenamingen , – parameters en sturingen) worden
in een EEPROM op de netkaart opgeslagen, zodat de MD2000 brandmeldcentrale
vanaf het bedieningsklavier geprogrammeerd kan worden.

Elke XP-95 netkaart beschikt bovendien over een eigen logboek, waarbij telkens
de laatste 96 voorvallen van deze kaart bijgehouden worden.  Daarbij worden de
aard van het voorval, het adres van de brandmelder en de datum en het uur
bijgehouden.

Iedere XP-95 netkaart is uitgerust met volgende ledaanduidingen :

• 2 rode LED “brandalarm”, die oplichten van zodra er een
brandalarmmelding gedetecteerd wordt in het desbetreffend detectienet.

• 1 gele LED “vooralarm” die oplicht bij een te hoge vervuilingsgraad
van een brandmelder.

• 1 gele LED “storing detector” die oplicht ingeval van een defecte
brandmelder of bij het verwijderen van een brandmelder.

• 1 gele LED “storing systeem” die oplicht ingeval van een intern defect
van de brandmeldcentrale.

• 1 gele LED “storing lus” die oplicht ingeval van een openkring of een
kortsluiting in het detectienet.

• 1 gele LED “uit dienst/test” die oplicht van zodra er een brandmelder
uit dienst geschakeld wordt of in test geplaatst wordt.

• 1 groene LED “in werking” die oplicht van zodra het detectienet onder
spanning geplaatst wordt.
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3.3. DE RELAISPRINT REL2000

In de programmatie van de LIMOTEC MD2000 brandmeldcentrale is het
mogelijk om aan iedere brandmelder tot 8 verschillende sturingen te koppelen.
Deze sturingen kunnen geactiveerd worden zowel bij alarm, storing; 2-detector-
afhankelijkheid en 2-groepsafhankelijkheid.

Aan elke XP-95 netkaart kan maximaal één relaisprint met 8 programmeerbare
relaisuitgangen gekoppeld worden.  Alle relaisuitgangen zijn uitgerust met een
rode ledaanduiding (LED licht op bij activatie van de uitgang).  Het aansturen
van een relaisuitgang is niet netkaart gebonden.  Elke brandmelder, ongeacht de
netkaart waarop die is aangesloten, kan een relaiscontact aansturen op eender
welke relaisprint.

De relaisprint REL2000 bezit naast twee directe ingangen, die gebruikt worden
voor de voedingscontrole, ook nog acht relaisuitgangen.  Twee uitgangen zijn
uitgerust als beveiligde sirenekring 3A (indien er batterijen zijn aangesloten);  de
overige zes uitgangen zijn uitgerust met dubbele spanningsloze
omschakelcontacten van 5A/230V AC.

Elke MD2000 brandmeldcentrale dient minimaal één relaisprint REL2000 te
bevatten.  Deze relaisprint wordt gekoppeld aan netkaart 1 en heeft een aantal
bijkomende functies :

 Relais 1 : wordt gebruikt als beveiligde sirenekring en schakelt bij een
brandalarmmelding.

 Relais 2 : wordt tevens gebruikt als beveiligde sirenekring en is
voorzien van een doormeldvertraging.

 Relais 3 : algemeen alarmrelais.
 Relais 8 : algemeen foutrelais.
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4. OPTIES VOOR DE MD2000 BRANDMELDCENTRALE

Volgende opties zijn beschikbaar voor de LIMOTEC MD2000 analoog,
adresseerbare brandmeldcentrale :

4.1. MD2000 RELAISPRINT REL2100

De MD2000 relaisprint REL2100 is uitgerust met 8 dubbele spanningsloze
omschakelcontacten (5A/230V AC).  Deze relaisprint wordt gebruikt voor het
uitvoeren van extra sturingen als uitbreiding op de MD2000 relaisprint REL2000.

4.2. MD2000 OUTPUTKAART

Door middel van de MD2000 outputkaart kunnen 7 gemultiplexte stuurkringen,
elk uitgerust met 99 relais, aangestuurd worden.  Deze kaart wordt gebruikt in
combinatie met MD-20 enkelvoudige stuurmodules of MD-26 meervoudige
stuurmodules.  De MD2000 outputkaart is tevens uitgerust met 32 parallelle
uitgangen.

4.3. MD2000 PC-LINKKAART

Door middel van de PC-linkkaart kan de MD2000 brandmeldcentrale gekoppeld
worden aan een PC.  Via deze PC en de MD2000 configuratiesoftware kunnen
volgende zaken uitgevoerd worden :

 Programmeren van alle parameters en sturingen.
 Opvragen van overzicht van alle aangesloten brandmelders met hun

analoge waarde en hun status (in dienst, uit dienst of in test).
 Opvragen van het logboek, dat de laatste 96 voorvallen per net bevat.
 Testen van alle aangesloten brandmelders.
 Op nul plaatsen van de alarmtellers.

4.4. MD2000 PC-TOKENKAART

Door middel van de PC-tokenkaart kunnen  maximum 30 LIMOTEC MD2000
brandmeldcentrales met elkaar gekoppeld worden.  Dit “token-ring”-systeem
zorgt enerzijds voor een centralisatie van de meldingen op een mastercentrale en
anderzijds voor de gegevensuitwisseling tussen de verschillende aangesloten
brandmeldcentrales aangaande benamingen, parameters, sturingen, enz.
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4.5. MD2000 EVACUATIESCHAKELAAR MET MD35

De MD2000 evacuatieschakelaar met MD35 beveiligde sirenekring is
gemonteerd op de voorzijde van de LIMOTEC MD2000 brandmeldcentrale en
laat een manuele bediening van de evacuatiesirenes toe.  Deze module is uitgerust
met een rode LED, die oplicht bij bediening.

4.6. MD2000 INGEBOUWDE 24-KOLOMS INKTPRINTER

De MD2000 24-koloms inktprinter kan optioneel ingebouwd worden in de
bedieningsterminal van de brandmeldcentrale.  Alle bedieningen en voorvallen
worden met datum en uur uitgeprint.  De printer heeft 24 karakters per lijn en
werkt op 5V spanning.

4.7. MD2000 GRAFISCHE SOFTWARE

De LIMOTEC MD2000 grafische software heeft als doel alle
toestandswijzigingen van de aangesloten MD2000 brandmeldcentrales te
visualiseren en te loggen.  Het overwakingssysteem bestaat uit een volledige PC-
configuratie met seriële en/of modem verbindingen.

De grafische software laat toe om de binnengekomen meldingen te visualiseren.
Dit visualiseren bestaat uit het genereren van een plattegrond met de aanduiding
van de plaats van melding en uit een alfanumerische omschrijving met een
duidelijke opgave van het tijdstip, de locatie, de aard van het voorval en de
benaming van de desbetreffende melder.

Teneinde het systeem transparant te maken en het gebruik van verwijzingslijsten
(cross ref lists) te vermijden, worden alle meldingen en benamingen door de
MD2000 brandmeldcentrales zelf verstuurd te worden.

De LIMOTEC MD2000 grafische software laat tevens elementaire handelingen
toe, waardoor het mogelijk is vanaf de PC opdrachten zoals ‘STILTE’, ‘IN &
BUITEN DIENST PLAATSEN’, ‘ANALOGE WAARDEN OPVRAGEN’,
‘WERKINGSSTATUS VAN DE MELDERS OPVRAGEN’, ‘WERKINGS-
STATUS VAN DE CENTRALE OPVRAGEN’, ‘TOESTAND VAN DE
RELAIS OPVRAGEN’, enz. te genereren door middel van een grafische
gebruikersinterface.  Deze opdrachten worden via een eenvoudige muisklik op
het desbetreffende icoontje geactiveerd.  Bepaalde opdrachten kunnen aan een
paswoord gekoppeld worden, waardoor oneigenlijk gebruik uitgesloten wordt.
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Het overwakingssysteem kan tevens zelf een verbinding maken met een MD2000
brandmeldcentrale, waarbij de gebruiker minstens de bovenvermelde opdrachten
kan uitvoeren.  Mits toelating (paswoorden) kan de gebruiker volgende
parameters van de MD2000 brandmeldcentrale opvragen en wijzigen:

- Het wijzigen van de benamingen van de netten en de melders.
- De alarm- en storingsniveau’s aanpassen.
- De vertragingstijd aanpassen.
- De klok aanpassen.
- Het aansturen van de relais (individueel of in groepen).

 BESCHRIJVING GRAFISCHE SOFTWARE MET SERIELE EN/OF
MODEM KOPPELING :

De LIMOTEC MD2000 brandmeldcentrale stuurt alle
toestandswijzigingen met betrekking tot brand en storing door naar één of
meerdere overwakingssystemen via een modem, aangesloten op de
openbare PSTN telefoonlijn.  In rusttoestand wordt het PC-scherm
beschermd door een ‘screen-saver’.

Bij het binnenkomen van een melding wordt de ‘screen-saver’
onderbroken en wordt het grafisch programma naar de voorgrond
gebracht.  De melding wordt zichtbaar gemaakt in een apart venster op het
scherm.  Bij een alarmmelding wordt automatisch, in een afzonderlijk
venster (minimaal 600x400 pixels) een duidelijke grafische voorstelling
getoond met de locatie van het desbetreffende punt.  Het aantal
plattegronden is in functie van het aantal bouwlagen en de oppervlakte van
iedere bouwlaag.

De verbinding wordt gedurende een in de brandmeldcentrale
programmeerbare tijd in stand gehouden.  Gedurende deze tijd kan de
afstandsgebruiker de brandmeldcentrale vanop afstand beheren.  De
verbinding kan zowel door de gebruiker als door het systeem (na een
programmeerbare wachttijd) afgebroken worden.  De
communicatiemodem in de brandmeldcentrale kan meerdere overwakings-
systemen opbellen.

De gebruiker kan zelf ook een communicatie tot stand brengen tussen zijn
overwakingssysteem en een individuele brandmeldcentrale, door het
aanklikken van een icoontje op een keuzevenster.  Het
overwakingssysteem brengt dan zelfstandig de verbinding tot stand.  Door
het aanklikken van de desbetreffende icoontjes op de verschillende
vensters, kan de gebruiker de bovenbeschreven handelingen en opdrachten
uitvoeren.
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Het programma is geschikt voor WINDOWS 98, ME, XP en WINDOWS
2000 & NT 4.0.

Het programma is tevens in staat om via de multimediakaart aangesloten
luidsprekers, een vooraf ingesproken mededeling naar voor te brengen.  Er
kan minimaal een onderscheid gemaakt worden voor alarmen en storingen.
Het programma ondersteunt tevens de doormelding van de binnengekomen
melding naar een GSM toestel.  Deze melding wordt dan als een SMS
bericht verstuurd naar de betrokken GSM’s via een optionele modem
aangesloten op het standaard PSTN telefoonnetwerk (dit vereist een derde
seriële poort op de PC).

Tevens bestaat de optie om  de communicatie via het eigen LAN netwerk
te laten verlopen, door middel van het UDP protocol.  Hiervoor zijn wel
vaste IP adressen vereist.

 BESCHRIJVING GRAFISCHE SOFTWARE MET ETHERNET
KOPPELING :

De MD2000 analoog, adresseerbare brandmeldcentrale dient uitgerust te
zijn met een Ethernet-interface teneinde op het bestaande netwerk
gekoppeld te worden.  Via het netwerk kunnen alle aangesloten
brandmeldcentrales simultaan gegevens uitwisselen met één of meerdere
PC’s op het netwerk.  Daartoe krijgt iedere MD2000 brandmeldcentrale
een eigen IP adres.  Gegevens worden verstuurd door middel van het TCP
en het UDP protocol.

De MD2000 grafische software kan op één of meerdere PC’s opgeladen
worden.  De software kan minstens volgende besturingssystemen aan te
kunnen: Windows 98, ME, 2000, NT of XP.

Iedere PC ontvangt automatisch volgende gegevens van de MD2000
brandmeldcentrale en visualiseert deze op het scherm :

 Datum en uur.
 Alle storingen (zowel melders, net, centrale,

voedingsgedeelte,…).
 Alle vooralarmen.
 Alle alarmen en de handelingen (reset, stilte,…).

Alle gegevens dienen in duidelijke tekst weergegeven te worden op de PC
en dienen van de MD2000 brandmeldcentrale zelf te komen.  Er kan geen
gebruik gemaakt worden van verwijzingslijsten en dit om steeds de actuele
benamingen te bekomen.  Bij alarmen wordt een extra gedetailleerd
geografisch plan getoond met de aanduiding van de plaats van de melder.
Alle gegevens worden gelogd in de PC.
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Vanaf iedere PC zijn volgende handelingen mogelijk, en dit per
individuele brandmeldcentrale.  Door middel van drie softwareniveau’s
met bijhorend paswoord zijn deze functies beschikbaar :

 Genereren van een algemene reset.
 Genereren van een accept (stilte).
 In of buiten dienst plaatsen van een detector of een net.
 Opvragen van alle analoge waarden.
 Opvragen van alle statussen van de detectoren (in/buiten dienst,

in/uit test,…).
 Opvragen en veranderen van de benamingen van de detectors en

netten.
 Opvragen en veranderen van alle parameters per melder (soort,

groep, alarm- en storingsniveau’s, sturingen, reactietijd,…).
 Opvragen van de status van de sturingen.
 Sturen van de individuele relaisuitgangen.

De gebruiker bepaalt zelf welke functies met welk software niveau
beschikbaar zijn.

Deze PC-software is bovendien standaard uitgerust om de alarmmeldingen
en/of storingsmeldingen via een modem en een standaard telefoonlijn, als
SMS door te sturen naar minimaal 5 GSM nummers.

Bij het binnenkomen van een alarm- of storingsmelding wordt de
screensaver gestopt en het eventueel geminimaliseerd programma komt
gemaximaliseerd op de voorgrond.  Het programma kan slechts beëindigd
worden in het hoogste niveau (na het invoeren van het paswoord).

De software wordt beveiligd met een hardware sleutel op iedere PC
(serieel, parallel of USB).
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5. DE BEDIENINGEN VAN DE MD2000 BRANDMELDCENTRALE

5.1. SLEUTELSCHAKELAAR “BEDIENING”

De bediening van de LIMOTEC MD2000 analoog, adresseerbare brandmeld-
centrale is toegankelijk in 4 niveaus :

5.1.1. Bedieningsniveau 1

Het eerste niveau geeft enkel toegang tot de groene bedieningstoetsen (druktoets
“stilte” en “test LED”).  Via het alfa-numerisch bedieningsklavier kan de
gebruiker een menu met 4 functies op het LCD-display bedienen :

 Opvragen van de analoge waarde van alle aangesloten brandmelders.
 Opvragen van het tijdstip van de automatische omschakeling van dag- naar

nachtregime.
 Opvragen van het aantal alarmmeldingen per brandmelder.
 Opvragen van het aantal alarmmeldingen per detectienet.

5.1.2. Bedieningsniveau 2

Het tweede niveau wordt vrijgegeven met behulp van de sleutelschakelaar
“bediening” en geeft tevens de oranje bedienings-toetsen (druktoets “reset” en
“alarm vertraagd”) vrij.  De gele LED “bediening” licht op bij het inschakelen
van het tweede niveau.  Via het alfa-numerisch bedieningsklavier kunnen terug
een aantal functies op het LCD-display uitgevoerd worden :

 In test plaatsen van een brandmelder, van een groep brandmelders of van
een volledig detectienet.

 In/uit dienst plaatsen van een brandmelder, van een groep brandmelders of
van een volledig detectienet.

 Programmeren van de klok en kalender.
 Aanvraag voor toegang tot bedieningsniveau 3.

5.1.3. Bedieningsniveau 3

Om toegang te krijgen tot het derde niveau dient een paswoord ingevoerd te
worden van minimum 8 alfa-numerische karakters, waardoor de
programmeermode toegankelijk wordt.  Hierin kunnen volgende parameters
gewijzigd worden :
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 Programmeren van de benaming van een brandmelder (max. 30 karakters).
 Programmeren van de benaming van een groep brandmelders (max. 20

karakters).
 Programmeren van de benaming van een detectienet (max. 20 karakters).
 Programmeren van de benaming van een brandmeldcentrale (max. 20

karakters).
 Programmeren van instructies ingeval van een brandalarmmelding (max.

20 karakters).
 Programmeren van het tijdstip van automatische omschakeling van dag-

naar nachtregime.
 Aanvraag toegang tot bedieningsniveau 4.
 Veranderen paswoord bedieningsniveau 3.

5.1.4. Bedieningsniveau 4

Het vierde niveau is enkel bereikbaar vanuit bedieningsniveau 3 door het
oproepen van de functie “parameters” en door het invoeren van een tweede
paswoord.  Bedieningsniveau 4 laat toe om volgende handelingen uit te voeren :

 Programmeren van alle parameters.
 Programmeren van alle sturingen.
 Inladen van het standaardprogramma.
 Programmeren van alle systeemparameters.
 Activeren van de aangesloten herhaalborden.

5.2. GROENE DRUKTOETS “STILTE”

De groene druktoets “stilte” is steeds beschikbaar.  Deze druktoets stopt zowel de
interne waarschuwingszoemer in de brandmeldcentrale als de extern aangesloten
sirenes.  De gele LED “stilte” licht op zodra deze toets bediend wordt en dooft na
een nieuwe melding op het systeem of na een reset van de brandmeldcentrale.

5.3. GROENE DRUKTOETS “TEST LED”

De groene druktoets “test LED” is steeds beschikbaar.  Deze druktoets laat toe de
goede werking van alle leds en de ingebouwde waarschuwingszoemer van de
brandmeldcentrale te controleren.

5.4. ORANJE DRUKTOETS “RESET”

De oranje druktoets “reset” is enkel beschikbaar in bedieningsniveau 2.  Deze
druktoets brengt de brandmeldcentrale terug in zijn rustpositie (alle meldingen en
sturingen worden gewist.
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5.5. ORANJE DRUKTOETS “ALARM VERTRAAGD”

De oranje druktoets “alarm vertraagd” is enkel beschikbaar in bedieningsniveau
2.  Deze druktoets dient voor het activeren van de vertraagde doormelding (de
gele LED “alarm vertraagd” licht op).

De brandmeldcentrale is uitgerust met 2 regimes, namelijk een dagregime (of
aanwezigheidsregime), waarbij de brandmelders die als vertraagd werkend
geprogrammeerd zijn, een wachttijd doorlopen alvorens de evacuatieprocedure of
de doormelding naar de brandweer te starten.  Deze wachttijd is programmeerbaar
per melder tussen 1 en 9 minuten.  Brandmelders die als direkt werkend
geprogrammeerd zijn, melden direkt door.

In het tweede regime, het nachtregime (of afwezigheidsregime), starten alle
brandmelders onmiddellijk de evacuatieprocedure en melden direkt door naar de
brandweer.

Het omschakelen van dag- naar nachtregime gebeurt automatisch op een te
programmeren tijdstip.  Het omschakelen van nacht- naar dagregime gebeurt
daarentegen manueel door middel van de druktoets “alarm vertraagd”.
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6. WERKING VAN DE MD2000 BRANDMELDCENTRALE

Het werkingsprincipe van de LIMOTEC MD2000 modulaire analoog,
adresseerbare brandmeldcentrale is gebaseerd op de analoge uitlezing van de
aangesloten brandmelders.  Hierbij zal de uitlezing per detektor gebeuren, zodat
de lokalisatie van de brandhaard onmiddellijk zal kunnen waargenomen worden.

Het besturingssysteem van de LIMOTEC MD2000 brandmeldcentrale bestaat uit
2 microprocessoren, dewelke volledig autonoom werken, doch een wederzijdse
controle uitoefenen.  De eerste processor of de scanprocessor leest simultaan alle
brandmelders van de aanwezige netkaarten in.  Deze processor staat tevens in
voor het aansturen van de relaiskontakten op de rechtstreeks aangestuurde
relaisprinten, voor de sturingen via de outputkaart (multiplex) en voor de
communicatie met een derde processor (PC-linkkaart of PC-tokenkaart).

Daarnaast wordt via een dual-port ram een communicatie tot stand gebracht met
de tweede processor.  Deze verwerkt de alarm- en storingsinformatie afkomstig
van de scanprocessor en staat in voor de communicatie met de buitenwereld
(sturen van het LCD-display, het alfa-numerisch bedieningsklavier, de algemene
bedieningsdruktoetsen, de ingebouwde printer (indien aangesloten) en de
herhaalborden).

De 2 processoren oefenen een wederzijdse controle uit, zodat bij storing van één
van beide, de andere een systeemfout genereert.

De brandmeldcentrale ondervraagt in een constante cyclus van 2 seconden de
toestand van iedere brandmelder.  Deze melders worden uitgelezen over een
tweedraadsbekabeling waarbij de processor met een specifieke lusspanning alle
melders op het net, één na één adresseert.  De brandmelders reageren ofwel op
rook ofwel op warmte en bezitten een intern analoog signaal  dat overeenkomstig
de hoeveelheid rook of warmte bepaald wordt.  Dit analoog signaal wordt in de
brandmelder geconverteerd naar een digitale vorm, die over de bekabeling naar
de brandmeldcentrale wordt teruggezonden.  Het signaal wordt pas
teruggezonden naar de brandmeldcentrale nadat de brandmelder door de centrale
geadresseerd werd.  De geadresseerde melder stuurt zijn informatie, aangaande de
toestand waarin die zich op dat moment bevindt, terug naar de brandmeldcentrale.
Hierdoor is de centrale op elk ogenblik geïnformeerd over de toestand van ieder
aangesloten detectiepunt.  Het geheel van adresseren en terugmelden wordt
uitgevoerd volgens een vast formaat, namelijk het “XP-95 protocol”.
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Dit XP-95 protocol wordt beheerd door de XP-95 netkaart, die daartoe van een
microcontroller voorzien is.  De microcontroller scant simultaan de netten naar de
antwoordstroompulsen van de geadresseerde melders en stuurt deze informatie
door naar de scanprocessor (Z80-2000W) van de MD2000 brandmeldcentrale.
De ingelezen analoge waarde wordt door de scanprocessor verwerkt tot een
numerieke waarde.  Deze analoge waarde is rechtstreeks afgeleid van de
ingelezen antwoordinformatie en bepaalt bijgevolg de toestand waarin de
geadresseerde brandmelder zich op dat ogenblik bevindt.

Met behulp van het alfa-numerisch bedieningsklavier op de bedieningsterminal
van de MD2000 brandmeldcentrale of door middel van de PC-link configuratie-
software, kan voor elke brandmelder de actuele analoge waarde opgevraagd
worden.  De analoge waarde van een detektor bevindt zich steeds tussen waarde
000 en waarde 128.  De scanprocessor interpreteert deze waarde volgens vooraf
ingestelde en per brandmelder aanpasbare drempels, namelijk :

 Waarde 000 tot 005 : technische storing van de brandmelder.
De gadresseerde brandmelder is ofwel niet geplaatst ofwel is de melder
technisch defect.

 Waarde 005 tot 050: rust.
De brandmelder bevindt zich in de rusttoestand.

 Waarde 050 tot 055 : vooralarm.
Bij ionische of optische brandmelders kan na verloop van tijd een
vervuiling van de sensor optreden.  Deze vervuiling veroorzaakt een
lichte toename van de analoge waarde.  Daar een vervuilde
brandmelder na verloop van tijd een valse brandalarmmelding kan
genereren, wordt een vooralarmniveau ingebouwd.  Een vooralarm
wordt beschouwd als een storing en zal bijgevolg geen alarmsturingen
activeren.

 Waarde 055 tot 128 : alarm.
Een voldoende hoeveelheid rook, een plotse temperatuurstijging, een
gebroken breekglaasje van een drukknop of een technisch alarm
resulteren in een analoge waarde hoger dan 055 en wordt door de
centrale als een brandalarm gemeld.

De ingelezen waarde van iedere brandmelder bevindt zich steeds in één van de
hierboven beschreven gebieden en zal volgens dit patroon door de MD2000
brandmeldcentrale geïnterpreteerd worden.
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De ontvangen informatie wordt volledig autonoom verwerkt door de MD2000
brandmeldcentrale.  De centrale vergelijkt de ingelezen waarden met de software-
matig ingestelde drempels.  Afhankelijk van de gegeven situatie en de
geprogrammeerde parameters genereert de brandmeldcentrale de nodige
meldingen en sturingen.

Per brandmelder worden onder andere de alarm-, vooralarm- en storingsdrempels,
de reactiesnelheid, het soort melder, de vertragingstijd en de groepsidentificatie
meegegeven in de programmatie.
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