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1. BESCHRIJVING VAN DE MD640 BRANDMELDCENTRALE

De LIMOTEC MD640 niet-modulaire klassieke brandmeldcentrale is een
detectiesysteem met identificatie van de lussen.

De LIMOTEC MD640 brandmeldcentrale is een eenvoudig detectiesysteem,
uitgerust met vier onafhankelijke detectielussen, die een gemeenschappelijke
beveiligde sirenekring en gemeenschappelijke relaiscontacten ingeval van
brandalarm en storing bedienen.  Per detectielus is standaard een transistor
uitgang (50mA inductief ;  80mA resistief) voor de aansturing van een
herhaalbord aanwezig.

Elke lus beschikt over 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 verschillende onderdelen van de LIMOTEC MD640 brandmeldcentrale zijn
in een behuizing met een plaatstalen onderbouw gemonteerd (afmetingen
253x327x90mm).  De behuizing bevat tevens alle aansluitpunten voor de voeding
en sturingen, alsook de benodigde bedienings-, controle en sturingselektronica.
Het bedieningsfront van de centrale is samengesteld uit ABS.

De LIMOTEC MD640 brandmeldcentrale is standaard uitgerust met een
ingebouwde voeding van 27V 1A.  In dezelfde behuizing kunnen maximaal twee
batterijen van 12V 2,1Ah ingebouwd worden.

De LIMOTEC MD640 brandmeldcentrale wordt gebruikt in combinatie met de
Apollo Serie 65 brandmelders (ionisch, optisch, thermovelocimetrisch en
thermomaximaal).  Daarnaast kan de centrale eveneens uitgerust worden met
diverse andere meldpunten zoals handbrandmelders, sleutelschakelaars,
technische controles op externe toestellen, infra-rood beamdetectors, enz.
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Beknopte beschrijving MD640 klassieke brandmeldcentrale

2. DE BEDIENINGEN EN DE VISUELE AANDUIDINGEN VAN DE
MD640 BRANDMELDCENTRALE

2.1. BEDIENINGSDRUKTOETSEN

2.2.1. Oranje druktoets per lus “Uit dienst”

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 « 0/1 ».

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

2.2.2. Groene druktoets “Stilte”

Druktoets voor het stopzetten van de acoustische signalen, met behoud van de
optische signalisatie en van de overige alarmsturingen.

2.2.3. Oranje druktoets “Reset”

Na het bedienen van de druktoets « reset », worden alle meldingen en sturingen
op de MD640 brandmeldcentrale gewist.  De centrale keert terug in de
rustpositie.

2.2.4. Groene druktoets “Test”

Druktoets voor het manueel testen van de alarm- of sirenekringrelais (instelbaar
via jumper).

2.2. VISUELE AANDUIDINGEN

2.2.1. Visuele aanduidingen per lus

 GELE LED “0/1” die oplicht ingeval de desbetreffende detectielus
buiten dienst geschakeld wordt.

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

 RODE LED “A” die oplicht van zodra er een brandalarmmelding
gedetecteerd wordt in de desbetreffende detectielus.

E
LV

A
 S

ec
ur

ity

03
 8

86
 6

6 
56

w
w
w
.e

lv
a.

be



HB0640N01B  Pag. 5/6

Beknopte beschrijving MD640 klassieke brandmeldcentrale

2.2.2. Algemene visuele aanduidingen

 GROENE LED “STORING NETVOEDING” voor controle op de
aanwezigheid van de 230V netspanning.

 GROENE LED “STORING NOODVOEDING” voor controle op de
aanwezigheid van de batterij laadstroom.

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

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

 GELE LED “SIRENEFOUT” die oplicht van zodra er een
onderbreking of kortsluiting in de sirenebekabeling gedetecteerd wordt
(indien aangesloten op de beveiligde sirenekring).  Ingeval van een fout
in de sirenekringbekabeling licht deze LED op in combinatie met de
gele LED « algemene storing ».

3. BESCHIKBARE UITGANGEN OP DE MD640 CENTRALE

De LIMOTEC MD640 klassieke brandmeldcentrale is standaard uitgerust met
volgende uitgangscontacten :

3.1. UITGANGSCONTACTEN PER LUS

 1 transistor uitgang die schakelt ingeval van een alarmmelding (open
collector voor aansturing van een herhaalbord of voor aansturing van
een extra relaiscontact) 50mA inductief ;  80 mA resistief – valt af bij
bediening van de druktoets “reset”.

3.2. ALGEMENE UITGANGSCONTACTEN

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

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

 1 stroomloos omschakelcontact algemene fout (1A/30V DC) – valt af
bij bediening van de druktoets « reset ».

 1 transistor uitgang (open collector) algemene fout (50mA inductief ;
80 mA resistief) – valt af bij bediening van de druktoets « reset ».

 1 transistor uitgang (open collector) algemeen alarm (50mA inductief ;
80 mA resistief) – valt af bij bediening van de druktoets « reset ».

 1 transistor uitgang (open collector) voedingsfout (50mA inductief ; 80
mA resistief) – automatische reset.
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Beknopte beschrijving MD640 klassieke brandmeldcentrale

4. BESCHIKBARE INGANGEN OP DE MD640 CENTRALE

De LIMOTEC MD640 klassieke brandmeldcentrale is standaard uitgerust met
volgende algemene ingangen :

 1 ingang « storing bekabeling geluidsmiddelen » voor de overname op
de MD640 centrale van het foutsignaal van een externe beveiligde
sirekenekring (MD35-module).

 1 externe testingang voor het manueel activeren op afstand van de
alarm- of sirenekringrelais (instelbaar via jumper).

 1 externe ingang « stilte op afstand » voor het afschakelen van de
sirenes vanop afstand.

5. VOEDING EN NOODVOEDING

De LIMOTEC MD640 brandmeldcentrale wordt aangesloten op het lichtnet
(230V).

Het geheel functioneert op een spanning van 27V.  De MD640 brandmeldcentrale
is uitgerust met een ingebouwde voeding van 27V 1A.  Deze voeding zorgt
enerzijds voor het voeden van de centrale en de alarmsturingen en anderzijds
voor het opladen van de batterijen.  De maximum extern aangebrachte belasting
van deze 27V spanning bedraagt 500mA.  De voeding is volledig kortsluitvast.

Een secundaire voedingsbron bestaat uit een set onderhoudsvrije loodbatterijen
met een aangepaste capaciteit en laat een autonomie van het systeem toe bij
eventuele stroomonderbrekingen.  In de behuizing van de brandmeldcentrale
kunnen maximaal twee batterijen van 12V 2,1Ah ingebouwd worden.

6. BEKABELING

De klassieke brandmelders worden via een tweedraadsbekabeling met de
LIMOTEC MD640 niet-modulaire brandmeldcentrale verbonden.  De bekabeling
wordt via het principe van de eindelusdetectie constant overwaakt op kortsluiting
en openkring.
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