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1. NORMEN  

 

De LIMOTEC MD400 klassieke brandmeldcentrale met microcontroller is 

opgebouwd overeenkomstig de Europese Normen EN54 en EN60950, in 

combinatie met de Apollo Serie 65 brandmelders.   

 

2. BESCHRIJVING VAN DE MD400 BRANDMELDCENTRALE 

2.1. OPBOUW VAN DE CENTRALE 

 

De LIMOTEC MD400 klassieke brandmeldcentrale 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 frontpaneel is vastgemaakt, is het hart van het systeem.  De 

microcontroller-print wordt via een flatkabel-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 acht 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 verschillende lussen kunnen naast de klassieke brandmelders 

(ionische, optische, thermovelocimetrische en thermische brandmelders) 

eveneens uitgerust worden met diverse andere meldpunten, zoals infra-rood 

beamdetectors, intrinsiek veilige branddetectors met zener barrière, 

handbrandmelders, sleutelschakelaars, technische controles op externe 

toestellen, enz. 

2.2. TWEE BEDIENINGSNIVEAUS 

 

De LIMOTEC MD400 klasssieke brandmeldcentrale met microcontroller is 

uitgerust met twee bedieningsniveaus.  Beide niveaus worden ingesteld met 

behulp van de sleutelschakelaar « bediening » (KEY1). 

 

In het eerste bedieningsniveau kunnen enkel de groene bedieningsdruktoetsen 

« stilte » (S5) en « test LED » (S3) bediend worden. 
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In het tweede bedieningsniveau kunnen de oranje bedieningsdruktoetsen 

« reset » (S4), « waarschuwingssirenes uit dienst » (S2) en « uit dienst » (S1) 

tevens bediend worden. 

 

(Voor meer informatie betreffende de bedieningen van de MD400 centrale, 

verwijzen wij tevens naar hoofdstuk 3 « Bedieningen en visuele aanduidingen 

van de Limotec MD400 brandmeldcentrale »). 

2.3. UITRUSTING VAN DE CENTRALE 

 

De LIMOTEC MD400 brandmeldcentrale is standaard uitgerust met : 

 

 Sleutelschakelaar « bediening » (KEY1). 

 Sleutelschakelaar « evacuatie » (KEY2) met rode LED 

« waarschuwingssirenes aktief » (L14). 

 Alle bedieningsdruktoetsen, zoals bechreven onder punt 3.2. 

 Alle visuele aanduidingen zoals beschreven onder punt 3.3. 

 1 overwaakte sirenekring 2A (indien er batterijen zijn aangesloten) – 

valt af bij bediening van de druktoets « waarschuwingssirenes uit 

dienst » (S2). 

 1 dubbel stroomloos omschakelcontact algemeen alarm (5A/230V 

AC) – valt af bij bediening van de druktoets « reset » (S4) 

(aanpasbaar via dipswitch). 

 1 dubbel stroomloos omschakelcontact alarm doorgemeld (5A/230V 

AC) – valt af bij bediening van de druktoets « stilte » (S5) 

(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 » (S4) 

(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. 
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2.4. VOEDING EN NOODVOEDING 

 

De LIMOTEC MD400 brandmeldcentrale wordt aangesloten op het lichtnet 

(230V).  Het geheel functioneert op een spanning van 27V.  Een secundaire 

voedingsbron bestaat uit een set onderhoudsvrije loodbatterijen met een 

capaciteit van 7.2Ah (in dezelfde behuizing).   

 

De aanwezigheid van zowel de primaire (netvoeding) als de secundaire 

(batterijen) voeding wordt constant overwaakt.  Het falen van één van beide 

voedingen wordt onmiddellijk als een storing gemeld op het bedieningsfront 

van de centrale gevisualiseerd met de gele ledaanduidingen « storing 

netvoeding » (L13) en « storing noodvoeding » (L12). 

 

De voeding is volledig kortsluitvast. 

 

2.5. AANSLUITING OP HET NET 

2.5.1. Algemeen 
 

Het geheel van  de aansluiting op het lichtnet bestaande uit: de 

netspanningskabel en zijn aansluiting op een automaat in het elektrisch 

verdeelbord enerzijds en de aansluiting in de centrale anderzijds, moet conform 

zijn aan de in het het A.R.E.I. voorgeschreven normen betreffende de 

aansluiting van vaste installaties.  Het type kabel is een standaard XVB 3G 1,5 

(2 x 1,5 mm² + PE). 

2.5.2. Aansluiting in het elektrisch verdeelbord 
 

De netspanningskabel is aangesloten op een automaat van 6A in het elektrisch 

verdeelbord.  De automaat en de netspanningskabel worden uitsluitend 

gereserveerd voor het voeden van de branddetectiecentrale.  Voor het aanvatten 

van een reparatie- of onderhoudsbeurt wordt deze automaat uitgeschakeld. 

2.5.3. Aansluiting netspanning in de centrale 
 

De netspanningskabel wordt in de kast geleid via een wartel M20.  Ten 

behoeve van een goede verankering wordt aan de binnenzijde van de kast, 

onmiddellijk na het binnenkomen in de kast, een kabelbundelband rond de 

netspanningskabel aangebracht.  De netspanningskabel wordt onder de 

montageplaat door naar de klemmen van de 230V-aansluiting gebracht.  De 

netspanningskabel wordt zo kort mogelijk bij de aansluitklemmen van de 

230V-aansluiting ontmanteld.  Op deze wijze wordt de aanraking van 

laagspanningsgeleiders (24V dc) met enkel geïsoleerde sterkstroomgeleiders 

(230V ac) vermeden. 
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3. BEDIENINGEN EN VISUELE AANDUIDINGEN VAN DE 
MD400 BRANDMELDCENTRALE 

3.1. BEDIENINGSSCHAKELAARS 

3.1.1. Sleutelschakelaar “BEDIENING” (KEY1) 

 

Sleutelschakelaar voor het selecteren van het gewenste bedieningsniveau 

(niveau 1 of niveau 2). 

 

 Niveau 1 geeft enkel de groene bedieningstoetsen vrij.  De 

sleutelschakelaar « bediening »  staat in de verticale positie en de gele LED 

« bediening » (L9) licht niet op. 

 Niveau 2 geeft alle bedieningstoetsen vrij (groen en oranje).  De 

sleutelschakelaar « bediening »  staat in de horizontale positie en de gele 

LED « bediening » (L9) licht op. 

3.1.2. Sleutelschakelaar “EVACUATIE” (KEY2) 

 

Sleutelschakelaar voor de manuele bediening van de evacuatiesirenes. 

 

3.2. BEDIENINGSDRUKTOETSEN 

3.2.1. Oranje druktoets “UIT DIENST” (S1) 

 

 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 » (L1).  Deze 

toestand wordt tevens algemeen aangeduid door middel van een 

knipperende gele LED « algemeen uit dienst » (L4). 

 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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3.2.2. Oranje druktoets “WAARSCHUWINGSSIRENES UIT DIENST” 
(S2) 

 

 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 » (S4) VOOR 

het verstrijken van de tijdsvertraging, stopt deze vertraging.  De 

evacuatiesirenes kunnen enkel via de sleutelschakelaar 

« evacuatie » (KEY2) gestart worden.  Indien de druktoets 

« stilte » (S4) NA het verstrijken van de tijdsvertraging bediend 

wordt, stoppen de evacuatiesirenes en kunnen deze sirenes 

enkel via het bedienen van de sleutelschakelaar « evacuatie » 

(KEY2) 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” (S3) 

 

 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” (S4) 

 

 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” (S5)  

 

 Deze druktoets is steeds beschikbaar. 

 Deze druktoets stopt de interne waarschuwingszoemer in de 

brandmeldcentrale.  De gele LED « stilte » (L11) licht op zodra deze 

druktoets bediend wordt en dooft terug na een nieuwe melding op het 

systeem of na een reset van de brandmeldcentrale (S4). 

 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” (L1), die oplicht ingeval de desbetreffende 

detectielus buiten dienst geschakeld wordt. 

 GELE LED “STORING” (L2), die oplicht van zodra er een storing 

(openkring of kortsluiting) gedetecteerd wordt in de desbetreffende 

detectielus. 

 RODE LED “ALARM” (L3), 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



 

 HG0465N01D  Pag. 9/14 

 Gebruikershandleiding MD400 klassieke brandmeldcentrale – Apollo Serie 65 

 

3.3.2. Algemene visuele aanduidingen 

 

 GELE LED “ALGEMEEN UIT DIENST” (L4), die continu oplicht 

ingeval één of meerdere detectielussen buiten dienst geschakeld zijn 

of ingeval de waarschuwingssirenes buiten dienst geplaatst werden. 

 RODE LED “BRANDALARM” (L5), die oplicht ingeval van een 

brandalarmmelding in één of meerdere detectielussen. 

 RODE LED “DOORGEMELD” (L6), die oplicht zodra de 

ingestelde tijdsvertraging voor de doormelding (evacuatie) 

verstreken is. 

 GELE LED “ALGEMENE STORING” (L7), die oplicht ingeval 

van een technische storing (storing in een detectielus, sirenefout of 

voedingsfout). 

 GROENE LED “IN BEDRIJF” (L8), die oplicht zodra de 

brandmeldcentrale onder spanning geplaatst wordt. 

 GELE LED “BEDIENING” (L9), die oplicht indien de 

brandmeldcentrale in het tweede bedieningsniveau geschakeld wordt 

(sleutelschakelaar « bediening » (KEY1) bevindt zich in de 

horizontale positie). 

 GELE LED “SIRENEFOUT/WAARSCHUWINGSSIRENES UIT 

DIENST” (L10), 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 » (L7). 

 GELE LED “STILTE” (L11), die oplicht bij de bediening van de 

groene druktoets « stilte » (S5). 

 GELE LED “STORING NOODVOEDING” (L12) licht op ingeval 

van een storing in de noodvoeding. 

 GELE LED “STORING NETVOEDING” (L13) licht op ingeval 

van een storing in de netvoeding. 

 RODE LED “WAARSCHUWINGSSIRENES AKTIEF” (L14) die 

oplicht zodra de waarschuwingssirenes aktief zijn.  Deze LED dooft 

na de bediening van de druktoets  « reset » (S4) of na bediening van 

de druktoets « waarschuwingssirenes uit dienst » (S2). 
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4. BESCHIKBARE OPTIE VOOR DE MD400 CENTRALE 

 

Optioneel kan de MD400 klassieke brandmeldcentrale met microcontroller 

uitgerust worden met een relaisprint REL2100.  Deze relaisprint is uitgerust 

met een dubbel spanningsloos alarm-omschakelcontact 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 »  (S4)). 
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5. WERKING VAN DE MD400 BRANDMELDCENTRALE 

5.1. WERKING INGEVAL VAN EEN BRANDALARMMELDING 

 

 BRANDALARM  

       

Een brandalarmmelding treedt op in de volgende gevallen : 
 Een ionische, een optische of een infra-rood beam brandmelder detecteert rook. 

 Een TVC brandmelder detecteert een abnormale temperatuursstijging. 

 Een thermische brandmelder detecteert een overschrijding van de maximum temperatuur. 

 Het breekglaasje van een handbrandmelder is gebroken. 

 Het alarmcontact van een technische controle is bediend. 

 Enz. 

       

Een brandalarmmelding wordt met de volgende visuele en acoustische signalen geregistreerd : 
 Rode LED “alarm” (L3) op de desbetreffende detectielus licht op. 

 Algemene rode LED “brandalarm” (L5) licht op. 

 Ingebouwde zoemer (onderbroken toon) treedt in werking. 

 De waarschuwingssirenes worden geactiveerd. 

 De ingestelde tijdsvertraging voor de doormelding start (vertraging in te stellen via PC-

programmatie – standaard vertraging : 1 minuut). 

 Aangesloten alarmsturingen worden uitgevoerd. 

 

Indien gewenst kunnen de waarschuwingssirenes gestopt 

worden : 

 Plaats de sleutelschakelaar “bediening” (KEY1) in de 

horizontale positie (gele LED “bediening” (L9) licht op). 

 Druk op de druktoets “waarschuwingssirenes uit 

dienst” (S2). 

      

 

 

Tijdens de tijdsvertraging wordt het 

alarm geaccepteerd door bediening 

van de druktoets “stilte” (S5) : 

 

 De waarschuwingszoemer in 

de centrale stopt. 

 De tijdsvertraging stopt. 

 Tijdens de tijdsvertraging wordt het 

alarm NIET geaccepteerd : 

 

 De doormelding en de 

evacuatiesirenes worden auto-

matisch aangestuurd na het 

verstrijken van de vertragingstijd. 

 De rode LED “doorgemeld” 

(L6) licht op. 

   

 

DRUK OP DE TOETS “STILTE” 

(S5) om de evacuatiesirenes te 

stoppen 

 

Lees op het front van de brandmeldcentrale de informatie af 

met betrekking tot de lokatie van de brandalarmmelding en 

BEGEEF U ONMIDDELLIJK TER PLAATSE . 
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 BRAND  
 

    JA 
 

 
 EVACUATIEPLAN UITVOEREN 

De evacuatiesirenes worden (opnieuw) gestart door het 

bedienen van de sleutelschakelaar “evacuatie” (KEY2). 

NEE 

Ingeval er GEEN brand is kan de loze melding twee mogelijke oorzaken hebben : 

 

 de brandmelder reageert op een tijdelijke oorzaak 
           voorbeelden voor rookdetectors : 

- er is abnormaal veel stof aanwezig 

- er is een grote concentratie van vluchtige produkten (vb. verf) 

- er is een abnormaal hoge luchtvochtigheid (> 90%) 

- er is rookvorming door werkzaamheden (vb. lassen) 

- de omgevingstemperatuur bedraagt meer dan 50°C 

voorbeelden voor thermische detectors : 

- invloed van het zonlicht 

- de melder staat nabij een hittebron (vb. fornuis of oven) 

- de melder wordt omgeven door waterdamp 

 de brandmelder is defekt (technisch intern defekt of defekt door waterschade) 

        

 Plaats de sleutelschakelaar “BEDIENING” 

(KEY1) in de horizontale positie  

(gele LED “bediening” (L9) licht op). 

 

  

Plaats de desbetreffende lus BUITEN 

DIENST met behulp van druktoets (S1)  

(gele LED “on-off” (L1) licht op). 
Opmerking : het buiten dienst plaatsen van 

lussen mag enkel door geautoriseerde personen 

uitgevoerd worden ! 

  

 DRUK OP DE TOETS “RESET” (S4) voor 

het herwapenen van de brandmeldcentrale. 
 

        

 Neem de oorzaak weg of verwittig de 

servicefirma ingeval van een technisch defekt. 
 

        

 Plaats de desbetreffende lus terug IN 

DIENST met behulp van druktoets (S1) 

(gele LED “on-off” (L1) dooft). 
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5.2. WERKING INGEVAL VAN EEN STORINGSMELDING 

 

 STORING  

       

Een storingsmelding treedt op in de volgende gevallen : 
 De lusbekabeling is onderbroken (slecht contact) of kortgesloten. 

 Een brandmelder werd verwijderd. 

 De sirenebekabeling is onderbroken of kortgesloten. 

 De primaire (netvoeding) of de secundaire (batterijen) voeding is niet meer aanwezig. 

       

Een storingsmelding wordt met de volgende visuele en acoustische signalen geregistreerd: 
 Gele LED “storing” (L2) van de detectielus licht op ingeval van een storing in de desbetreffende 

detectielus. 

 Gele LED “sirenefout” (L10) licht op ingeval van een fout in de bekabeling van de sirenes. 

 Gele LED “storing noodvoeding” (L12) licht op bij afwezigheid van de laadstroom. 

 Gele LED “storing netvoeding” (L13) licht op ingeval van een storing in de netvoeding. 

 De gele LED “algemene storing” (L7) licht altijd op ingeval van een storing. 

 Ingebouwde zoemer (continu toon) treedt in werking. 

 Het standaard (fail-safe) storingsrelais schakelt naar de niet actieve stand. 

       

 DRUK OP DE TOETS  “STILTE” (S5) voor 

het afschakelen van de ingebouwde zoemer  
 

       

Bij het optreden van een storing is het aangeraden zich TE BEGEVEN NAAR DE PLAATS VAN DE 

STORING 

       

 Plaats de sleutelschakelaar “BEDIENING” 

(KEY1) in de horizontale positie  

(gele LED “bediening” (L9) licht op). 

 

 

Plaats de desbetreffende lus BUITEN DIENST 

met behulp van druktoets (S1)  

(gele LED “on-off” (L1) licht op). 
Opmerking : het buiten dienst plaatsen van lussen 

mag enkel door geautoriseerde personen uitgevoerd 

worden ! 

 

 DRUK OP DE TOETS “RESET” (S4) voor 

het herwapenen van de brandmeldcentrale. 
 

       

 Neem de oorzaak weg of verwittig de 

servicefirma ingeval van een technisch defekt. 
 

       

 Plaats de desbetreffende lus terug IN 

DIENST met behulp van druktoets (S1)  

(gele LED “on-off” (L1) dooft). 
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6. BIJLAGE 

 

Fig. 1:  Front MD400 brandmeldcentrale 
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