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1. NORMEN EN KEURINGEN

De LIMOTEC MD100 modulaire klassieke brandmeldcentrale 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 MD100 BRANDMELDCENTRALE

De LIMOTEC MD100 modulaire klassieke brandmeldcentrale is een
detectiesysteem met identificatie van de lussen.

De LIMOTEC MD100 modulaire klassieke brandmeldcentrale is gemonteerd in
een metalen behuizing met zichtvenster, afsluitbaar met een cilinderslot,
afgewerkt met tenminste twee laklagen en waarbij twee sleutels worden geleverd.
De brandmeldcentrale is volledig modulair opgebouwd met inplugbare printen,
die gepositioneerd worden door middel van printgeleiders.  Alle elementen van
de centrale zijn opgeborgen in één of meerdere 19” racks.

Per 19” rack kunnen maximaal 10 luskaarten voor het aansluiten van twee
lussen per kaart geïnstalleerd worden.  Het totaal aantal lussen per systeem is
onbeperkt.  Elke lus is uitgerust met een individuele aanduiding voor brand,
storing en buiten dienst en een bedieningsmogelijkheid voor test en buiten dienst.
Per detectielus is standaard een relaiscontact en een open collector uitgang voor
de aansturing van een herhaalbord aanwezig.

De LIMOTEC MD100 modulaire klassieke brandmeldcentrale bestaat standaard
uit twee basiselementen, namelijk de basiscentrale met centralisatiemodule en
voedingsmodule en de luskaarten met 2 lussen per kaart.  De standaard voeding
bedraagt 27V 3A voor het voeden van de centrale en voor het laden van de
batterijen.

Optioneel kan de MD100 brandmeldcentrale voorzien worden van een
evacuatieschakelaar met MD35 beveiligde sirenekring (manuele bediening van de
evacuatiesirenes), een tijdsrelais (tijdsvertraging tussen waarschuwing en
evacuatie), een dag/nachtschakelaar (vertraagd en direct regime tijdens dag en
nacht), een volt- en ampèremeter, een blusmodule (2-lusafhankelijkheid voor het
aansturen van een blussysteem) en een derde voedingsbron (signaleert het
gelijktijdig wegvallen van de primaire en de secundaire voedingsspanning).
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3. SAMENSTELLING VAN DE MD100 BRANDMELDCENTRALE

De LIMOTEC MD100 modulaire klassieke brandmeldcentrale is samengesteld
uit twee basiselementen, namelijk de basiscentrale (met capaciteit 16 lussen) met
centralisatiemodule en voedingsmodule, aangevuld met de nodige luskaarten.

3.1. DE BASISCENTRALE MET CAPACITEIT 16 LUSSEN

De LIMOTEC MD100 modulaire klassieke brandmeldcentrale met capaciteit 16
lussen omvat de volgende onderdelen :

3.1.1. De MD120 centralisatiemodule

Elke LIMOTEC MD100 brandmeldcentrale is uitgerust met één MD120
centralisatiemodule.  De centralisatiemodule verwerkt alle gegevens van de
brandmeldcentrale en is uitgerust met volgende bedieningsdruktoetsen, visuele
aanduidingen en uitgangscontacten :

3.1.1.1. Bedieningsdruktoetsen :
 1 druktoets “reset” voor het terug in rustpositie brengen of herwapenen

van de brandmeldcentrale.
 1 druktoets “stilte” voor het stopzetten van de acoustische signalen,

met behoud van de optische signalisatie.
 1 druktoets “ledtest” voor de controle van de goede werking van alle

leds.
 1 druktoets “test waarschuwing” voor het testen van de

waarschuwingsmiddelen en van de algemene alarmuitgangen.

3.1.1.2. Visuele aanduidingen :
 2 rode LED “algemeen brandalarm” die oplichten ingeval van een

brandalarmmelding in één of meerdere detectielussen.
 2 gele LED “algemene storing” die oplichten ingeval van een

technische storing.
 1 gele LED “zone in test” die oplicht ingeval één of meerdere

detectielussen in test geplaatst worden.
 1 gele LED “zone uit dienst” die oplicht ingeval één of meerdere

detectielussen buiten dienst geplaatst worden.
 1 gele LED “fout bekabeling geluidsmiddelen” die oplicht van zodra

er een onderbreking of kortsluiting in de sirenekringbekabeling
gedetecteerd wordt (indien aangesloten op de beveiligde sirenekring).

 1 gele LED “derde voedingsbron” die oplicht ingeval zowel de
primaire (netvoeding) als de secundaire (batterijen) voedingsbron
weggevallen zijn (optie).
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3.1.1.3. Uitgangscontacten :
 1 overwaakte sirenekring 3A (indien er batterijen zijn aangesloten) –

valt af bij bediening van de druktoets “stilte”.
 1 stroomloos omschakelcontact algemeen alarm (10A/230V AC) – valt

af bij bediening van de druktoets “stilte”.
 1 stroomloos omschakelcontact algemeen alarm (1A/30V DC) – valt af

bij bediening van de druktoets “reset”.
 1 stroomloos omschakelcontact algemene storing (1A/30V DC) – valt

af bij bediening van de druktoets “reset”.

3.1.2. De MD130 voedingsmodule

Elke LIMOTEC MD100 brandmeldcentrale is uitgerust met één MD130
voedingsmodule.  De voedingsmodule heeft een capaciteit van 3A en zorgt
enerzijds voor het voeden van de brandmeldcentrale en anderzijds voor het laden
van de batterijen.  De voeding is volledig kortsluitvast.

De LIMOTEC MD100 brandmeldcentrale wordt aangesloten op het lichtnet
(230V).  Het geheel functioneert op een spanning van 27V.

Een secundaire voedingsbron bestaat uit een stel onderhoudsvrije loodbatterijen
met een aangepaste capaciteit en laat een autonomie van het systeem toe bij
eventuele stroomonderbrekingen.  In de behuizing van de MD100
brandmeldcentrale kunnen maximaal twee batterijen van 12V 24Ah ingebouwd
worden.

De MD130 voedingsmodule is bovendien uitgerust met volgende visuele
aanduidingen :

 1 groene LED “230V aanwezig” voor controle op de aanwezigheid
van de netspanning.

 1 groene LED “batterijlading” voor controle op de aanwezigheid van
de laadstroom.

 1 gele LED “aardingsfout” voor controle op eventuele aardingsfouten.

3.1.3. De MD110 grondprint

Alle luskaarten van de LIMOTEC MD100 brandmeldcentrale worden op de
MD110 grondprint (of busprint) aangebracht.  Hiertoe zijn in totaal 11 sloten
voorzien (8 sloten voor luskaarten met 2 lussen per kaart, 2 sloten voor de
MD130 voedingsmodule en 1 slot voor de MD120 centralisatiemodule).  De
MD110 grondprint is tevens uitgerust met de nodige aansluitklemmen,
zekeringen, uitgangscontacten en connectoren.
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3.2. DE MD102 LUSKAART MET 2 LUSSEN PER KAART

Elke LIMOTEC MD100 modulaire klassieke brandmeldcentrale is uitgerust met
één of meerdere luskaarten.  De MD102 luskaart omvat 2 lussen per kaart.  Iedere
lus wordt door middel van een eindelusweerstand 1K2 afgesloten.  Bovendien is
iedere lus beveiligd tegen kortsluiting door middel van een zekering 200mA
(Fast).  Iedere lus is uitgerust met volgende bedieningsschakelaars, visuele
aanduidingen en uitgangscontacten :

3.2.1. Bedieningsschakelaars

 1 driestandenschakelaar voor het simuleren van alarm en storing.
 1 driestandenschakelaar voor het in dienst plaatsen van een lus (“1”),

het buiten dienst plaatsen van een lus (“0”) en voor het in test plaatsen
van een lus (“test”).  De testtoestand is de situatie waarbij de detectors
getest kunnen worden zonder de evacuatiesirenes te activeren.  In deze
stand genereert de brandmeldcentrale om de 10 seconden een
automatische reset, zodat één persoon de testen eenvoudig kan
uitvoeren, zonder telkens de brandmeldcentrale te moeten resetten.
Binnenkomende alarmmeldingen op een lus die zich in de testpositie
bevindt, activeren geen enkel uitgangscontact, met uitzondering van de
transistor uitgang van de desbetreffende lus.

3.2.2. Visuele aanduidingen

 2 rode LED “brandalarm” die oplichten van zodra er een brandalarm-
melding gedetecteerd wordt in een detectielus.

 1 gele LED “storing” die oplicht van zodra er een storing gedetecteerd
wordt in een detectielus (openkring, kortsluiting of aardingsfout).

 1 gele LED “buiten dienst/test” die oplicht van zodra er een
detectielus buiten dienst geschakeld wordt of in test positie geplaatst
wordt.

3.2.3. Uitgangscontacten

 1 spanningsloos wisselcontact brandalarm (1A/30V DC) – valt af bij
bediening van de druktoets “reset”.

 1 transistor uitgang (open collector) voor aansluiting van een
herhaalbord of voor aansturing van een extra relaiscontact – 50mA
inductief ;  80mA resistief.



HB0100N01B Pag. 7/10

Beknopte beschrijving MD100 klassieke brandmeldcentrale

4. OPTIES VOOR DE MD100 BRANDMELDCENTRALE

Volgende opties zijn beschikbaar voor de LIMOTEC MD100 modulaire
klassieke brandmeldcentrale :

4.1. MD100 EVACUATIESCHAKELAAR MET MD35

De MD100 evacuatieschakelaar, gemonteerd op de voorzijde van de MD100
brandmeldcentrale, laat een manuele bediening van de evacuatiesirenes toe.
Deze module is uitgerust met een rode LED, die oplicht bij bediening en met een
MD35 beveiligde sirenekring, zodat de sirenekringbekabeling permanent
overwaakt wordt op draadbreuk en kortsluiting.

Indien de evacuatie tevens vanaf het herhaalbord of vanaf in het gebouw
verspreide evacuatieschakelaars bediend moet worden, dient een extra
relaiscontact in de centrale voorzien te worden.

4.2. MD100 TIJDSRELAIS

De MD100 tijdsrelais is een regelbare alarmtijdsvertraging, instelbaar tussen 0
en 600 seconden, die gebruikt wordt om de veiligheidsverantwoordelijke de
nodige tijd te gunnen de ernst van een brandalarmmelding na te gaan vooraleer de
evacuatiesignalen te activeren.  De MD100 tijdsrelais wordt in de MD100
brandmeldcentrale ingebouwd.

De MD100 tijdsrelais wordt steeds gebruikt in combinatie met de MD100
evacuatieschakelaar met MD35 beveiligde sirenekring.

4.3. MD100 DAG/NACHTSCHAKELAAR MET DOORMELDRELAIS

De MD100 dag/nachtschakelaar, gemonteerd op de voorzijde van de MD100
brandmeldcentrale, is een manuele bediening die een vertraagde automatische
transmissie gedurende de dag (aanwezigheidstoestand) en een directe
automatische transmissie gedurende de nacht (afwezigheidstoestand) toelaat.

De MD100 dag/nachtschakelaar wordt steeds gebruikt in combinatie met
de MD100 tijdsrelais.

4.4. MD100 VOLT- EN AMPEREMETER

De MD100 volt- en ampèremeter controleert de werkspanning en het totale
stroomverbruik van de MD100 brandmeldcentrale.
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4.5. MD100 DERDE VOEDINGSBRON

Bij het wegvallen van zowel de primaire (netvoeding) als de secundaire
(batterijen) voeding zal een derde voedingsbron (9V batterij) in werking treden,
die een gele LED doet oplichten en een zoemer aanstuurt.  De MD100 derde
voedingsbron zorgt enkel voor een visuele en een acoustische melding van het
wegvallen van beide hoofdvoedingsbronnen, maar zorgt in geen geval voor het
onder spanning houden van het systeem.

4.6. MD100 LUSKAART VOOR I.S. DETECTORS

Explosiegevaarlijke ruimtes dienen met intrinsiek veilige detectors, in combinatie
met een zener barrier, uitgerust te worden.  De zener barrier wordt in de MD100
brandmeldcentrale ingebouwd.  De intrinsiek veilige detectors worden op een
afzonderlijke luskaart aangesloten.  Beide lussen van de MD100 luskaart voor
I.S. detectors zijn specifiek voor deze toepassing aangepast.

4.7. MD100 BLINDE AFDEKPLAAT

De niet benutte capaciteit van de MD100 modulaire klassieke brandmeldcentrale
wordt opgevuld door middel van blinde afdekplaten.

4.8. MD100 BLUSMODULE

De MD100 blusmodule wordt in een slot van een MD100 luskaart met 2 lussen
aangebracht en via de busprint gevoed.  Via een bandkabel wordt de MD100
blusmodule met een FLK-20 blok verbonden (overgang van bandkabel naar
draadaansluitklemmen).  Deze FLK-20 blok wordt op een DIN-rail gemonteerd
en bevat alle in- en uitgangen van de MD100 blusmodule.

Deze module laat een 2-lusafhankelijkheid voor het aansturen van een
blussysteem toe.  De MD100 blusmodule wordt steeds in combinatie met één of
meerdere MD100 luskaarten met 2 lussen per kaart gebruikt.  De branddetectie in
de te beveiligen ruimten wordt steeds uitgevoerd volgens het principe van de
dubbele detectie.  Een dubbele detectie wordt opgebouwd rond twee gescheiden
lusbekabelingen, elk aangesloten op een afzonderlijke lus van de MD100
brandmeldcentrale, waarbij de ene lus uitgerust wordt met ionische brandmelders
en de andere lus uitgerust wordt met optische brandmelders.  De inplanting van
de brandmelders geschiedt zodanig dat elk detectiepunt bestaat uit twee
brandmelders van een verschillend type (ionisch & optisch).  De open collector
uitgangen van de beide lussen dienen als sturing voor de alarmingangen i1 en i2
op de blusmodule.
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De MD100 blusmodule is uitgerust met volgende bedieningsschakelaars en
visuele aanduidingen :

4.8.1. Bedieningsschakelaars

 Druktoets “automatisch” voor het instellen van de automatische
bedieningspositie van de blusmodule (dit is de waaktoestand).

 Druktoets “manueel” voor het instellen van de manuele bedienings-
positie van de blusmodule.

 Druktoets “manual release”, mits bediening van deze druktoets kan in
de bedieningspositie “manueel” het bluscommando gestart worden.

 Druktoets “timer-off”, mits bediening van deze druktoets kan, ingeval
van een loze brandalarmmelding, de tijdsvertraging gestopt worden.

4.8.2. Visuele aanduidingen

 1 rode LED “brandalarm ingang i1”, die oplicht ingeval van een
brandalarmmelding in detectiekring 1 van de MD100 centrale.

 1 rode LED “brandalarm ingang i2”, die oplicht ingeval van een
brandalarmmelding in detectiekring 2 van de MD100 centrale.

 1 rode LED “timer-on”, die oplicht als de tijdsvertraging voor het
starten van het bluscommando geactiveerd wordt.

 1 groene LED “timer-off”, die oplicht als de tijdsvertraging voor het
starten van de blussing gestopt wordt door de druktoets “timer-off”

 2 gele LED “manual release”, die oplichten op het ogenblik dat de
blussing gestart wordt.

 1 rode LED “automatisch”, die oplicht ingeval de blusmodule in de
automatische bedieningspositie ingeschakeld is.

 1 groene LED “manueel”, die oplicht ingeval de blusmodule in de
manuele bedieningspositie ingeschakeld is.

4.9. MD100 AFSTANDSBEDIENINGSPANEEL VOOR BLUSMODULE

Zoals een MD150 herhaalbord ons toelaat bepaalde handelingen en bedieningen
van de MD100 brandmeldcentrale op afstand uit te voeren, zo ook kan voor de
MD100 blusmodule een herhaalfunctie voorzien worden.

Het MD100 afstandsbedieningspaneel bezit hetzelfde front als de MD100
blusmodule en is gemonteerd in een PVC behuizing (afmetingen
220x240x120mm).   Naar analogie met de MD100 blusmodule, is het
afstandsbedieningspaneel uitgerust met een FLK-20 blok.
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Het aantal geleiders dat voorzien dient te worden voor de koppeling met het
afstandsbedieningspaneel bedraagt 10 paar (geen twisted pair – geen
afgeschermde kabel).

Indien de bekabeling tussen de MD100 blusmodule en de magneetspoel
overwaakt dient te worden op onderbreking en kortsluiting, dient een
MD35-module bijgeplaatst te worden.  Deze MD35-module wordt in de
MD100 brandmeldcentrale gemonteerd en wordt aangestuurd door de
blusuitgang.

5. BEKABELING VAN DE MD100 CENTRALE

De klassieke brandmelders worden via een tweedraadsbekabeling met de
LIMOTEC MD100 modulaire brandmeldcentrale verbonden.  De bekabeling
wordt via het principe van de eindelusdetectie constant overwaakt op kortsluiting
en openkring.
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