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Overzicht
•
•
•
•
•

Bedieningselementen
Displayelementen
Touchscreen
Stand-by-display (normaal bedrijf)
Adres branddetectiebedrijf weergeven

1
2
3

Functie toetsen
Alfanumeriek toetsenblok
Sleutelschakelaar
LED-display

4
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Bedieningselementen
1

Functietoetsen
De volgende functies kunnen worden uitgevoerd met behulp van de functietoetsen:

1

Het startmenu openen

2

Terugkeren naar de vorige selectie

3

Aan- en afmelden: gebruikers ID en wachtwoord invoeren

4

Interne zoemer uitschakelen

1

2

2

3

4

Alfanumeriek toetsenblok

Hiermee worden cijfers, letters en speciale tekens ingevoerd.
3

Sleutelschakelaar

De sleutelschakelaar heeft twee programmeerbare standen.
Afhankelijk van de programmering kan de sleutelschakelaar verschillende functies
hebben. B.v. het omschakelen van dag naar nachtstand in stand 1 en reset in stand 2. Het
branddetectiebedrijf zal deze functionaliteit met u bespreken en eventueel programmeren.
De sleutel is uitneembaar in stand 0 en stand 2.
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Displayelementen
4

LED-display

Display

Kleur

Signaallampje
continu

knippert

rood

x

Brandmeldcentrale verkeert in
alarmstatus. Brandt ook in geval
van alarmverificatie.

geel

x

Onderdelen van de
brandmeldcentrale bevinden zich
in test stand.

rood

x

Doormelding naar een ontvangst
station voor brandmeldingen is
geactiveerd.

geel

x

Onderdelen van de
brandmeldcentrale zijn
uitgeschakeld en/of geblokkeerd.

geel

x

Doormelding naar een ontvangst
station voor brandmeldingen is
uitgeschakeld.

geel

x

Signaalgevers (b.v. slowwhoops)
zijn uitgeschakeld.

groen

x

Brandmeldcentrale in normaal
bedrijf

groen

x

Centrale besturing is bezig met
opstarten.

groen

x

Storing of defect in de
stroomvoorziening

geel

De brandmeldcentrale bevind zich
in storing.

x
x

Storing of defect in de centrale
verwerkingseenheid.

geel
geel
geel
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Betekenis

Storing of defect in de
doormelding.

x
x

Storing of defect in externe
signaalgevers (b.v. slowwhoops).
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Aanraakscherm (startmenu na inloggen)
1

2

3

1
2
3

Informatiebalk
Menuveld
Statusbalk

1

Informatiebalk
Wanneer een gebruiker is aangemeld, wordt dit pictogram weergegeven in
de informatiebalk.

* Login level 4
De asterisk (*) en de gebruikers-ID van de aangemelde gebruiker (4) worden weergegeven. Er
kunnen tot 10 gebruikers op het systeem zijn geprogrammeerd en er kan maar een gebruiker
ingelogd zijn. Om de brandmeldcentrale te resetten dient u in te loggen met de juiste code. Deze
code wordt verstrekt door het branddetectiebedrijf. Eventueel kan er worden ingelogd door middel
van de sleutelschakelaar mits dit is geprogrammeerd.
LET OP
Als u binnen 15 minuten niet op een toets drukt, wordt u automatisch afgemeld.
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De namen van de geselecteerde menu’s worden eveneens vermeld. De weergave van het
menupad helpt u bij de oriëntatie.
In verband met ruimtegebrek is het niet altijd mogelijk om het volledige pad te tonen. Het
eerst geselecteerde menu en het menu waarin u zich op dat moment bevindt, worden altijd
weergegeven.
Voorbeeld:
In het submenu Akoestische signaalgevers van het hoofdmenu Uitschakelen wordt het
volgende pad weergegeven:
* Uitschakelen Blokkeren/Blokkeren/Akoestische signaalgevers
2

Menuveld

Om een hoofdmenu te selecteren, raakt u het corresponderende menuveld aan in het
aanraakscherm.
3

Statusbalk

Deze statusbalk is beschikbaar in elk menu. Bovendien zijn in bepaalde menu’s andere
statusbalken beschikbaar.

Het cijfer verwijst naar het aantal elementen met de desbetreffende
status:
Brand
Activeer
Storing
Uit

Elementen die een brandalarm hebben geactiveerd
Elementen die een sturing vanuit de brandmeldinstallatie verrichten
Elementen die een storing of defect aanduiden
Elementen die zijn uitgeschakeld of geblokkeerd

Daarnaast kan een overzicht worden gegeven van het type en de aard van alle meldingen
die worden ontvangen door de brandmeldcentrale:
Status

Een lijst van de verschillende meldings-, statustypen en het aantal
elementen met de betreffende status

Om de individuele elementen weer te geven, raakt u het relevante veld aan met uw vinger.
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Stand-by-display (normaal bedrijf)
Als de brandmeldcentrale stand-by is, wordt het stand-by-display (normaal bedrijf)
weergegeven.
In het stand-by-display (normaal bedrijf) wordt de volgende informatie weergegeven:
z
z

Datum
Tijd

z

Nachtstand

of
z

Dagstand

Afhankelijk van de programmering kan aanvullende informatie worden weergegeven.
B.v. de naam van uw bedrijf of de plaats van de brandmeldcentrale in het pand.
Bij normaal bedrijf brandt alleen het groene ‘in bedrijf’ lampje.

Adres branddetectie bedrijf weergeven
Het adres van het branddetectie bedrijf weergeven:
Druk op deze toets
Het adres van het branddetectie bedrijf wordt alleen weergegeven als het in de software is
geprogrammeerd.
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Brandalarm
In geval van brandalarm zal het volgende gebeuren:

De interne zoemer zal klinken;

Afhankelijk van de programmering zullen ook de externe signaalgevers
(slowwhoops) klinken.

Afhankelijk van de programmering en de stand van de brandmeldcentrale
(dag/nacht), zal de doormelding worden geactiveerd.

1

Een melding bevestigen
Er zijn twee manieren om meldingen te bevestigen:

Selecteer ‘bevestig’
Alleen alarmmeldingen die worden weergegeven worden op het display
bevestigd;

Selecteer een melding en kies vervolgens ‘bevestig’
Alleen de geselecteerde melding wordt bevestigd.

2

Uitschakelen van de interne zoemer
druk op de toets
De interne zoemer zal worden uitgeschakeld.

3

Uitschakelen van de externe signaalgevers (slowwhoops)
Externe akoestische en optische signaalgevers die zijn geactiveerd kunnen worden
uitgeschakeld.
Selecteer ‘akoestische signalering uit’.

De akoestische en/of optische signaalgever wordt uitgeschakeld. De tekst
van het veld verandert in ‘Akoestische signalering aan’.
LET OP
Bij een volgende alarmmelding worden alle uitgeschakelde signaalgevers opnieuw geactiveerd.
Om de signaalgever opnieuw in te schakelen, selecteert u ‘akoestische signalering aan’.
ALLE BRANDALARMEN DIENEN TE WORDEN GENOTEERD IN HET LOGBOEK
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Storing
In geval van storing zal het volgende gebeuren:

De interne zoemer zal klinken;

Een scherm met de storing(en) wordt weergegeven. De oudste storing wordt
het eerst weergegeven. Het volgnummer van de storing wordt links
weergegeven. Verder kunt u zien wat voor soort storingen het betreft. Met de
pijltjes toets kan worden gescrolled naar verdere meldingen.

1

Een melding bevestigen
Er zijn twee manieren om meldingen te bevestigen:

Selecteer ‘bevestig’
Alleen storingsmeldingen die worden weergegeven worden op het display
bevestigd;

Selecteer een melding en kies vervolgens ‘bevestig’
Alleen de geselecteerde melding wordt bevestigd.

2

Uitschakelen van de interne zoemer

druk op de toets

De interne zoemer zal worden uitgeschakeld.
ALLE STORINGSMELDINGEN DIENEN TE WORDEN GENOTEERD IN HET LOGBOEK
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Melders uit- / inschakelen
1

Uitschakelen
Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat er melders dienen te worden
uitgeschakeld. B.v. tijdens werkzaamheden. Uitschakelen kan via de volgende stappen.

druk op de toets

Selecteer ‘Uit / Blokkeren’
Selecteer ‘Uit’ voor het uitschakelen van een melder, waarbij storingen van de betreffende
melder nog worden doorgegeven.
Selecteer ‘Blokkeren’ voor het volledig uitschakelen van een melder.
Selecteer ‘Melder / Detector’

Maak een keuze uit een van de drie mogelijkheden.
B.v. ‘via omschrijving’

Er word nu een lijst van melders weergegeven.
Selecteer de juiste melder. Mocht deze niet worden weergegeven dan kunt u met de pijltjes
toets naar beneden scrollen.
De melder wordt bij selectie gemarkeerd, een meervoudige selectie is ook mogelijk.
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Selecteer ‘Uit’

De geselecteerde melder(s) worden nu uitgeschakeld.
Deze procedure kan ook worden gevolgd als u een melder(s) wil blokkeren (volledig uit zetten).

2

Inschakelen
U kunt dezelfde procedure volgen om de melder(s) weer in te schakelen.
In plaats van ‘Uit’ selecteert u ‘In’.

3

LET OP
Voor al deze handelingen dient u ingelogd te zijn als gebruiker.
ALLE UITSCHAKELINGEN DIENEN TE WORDEN GENOTEERD IN HET LOGBOEK
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Testen
1

Melder in test schakelen
Ten behoeve van onderhoud of andere redenen kan het noodzakelijk zijn een melder te testen.
Dit dient alleen te gebeuren door een opgeleid persoon of beheerder van het systeem.
Om een melder in test te zetten volgt u de volgende stappen.

Sdruk op de toets
e
l
Selecteer ‘Onderhoud’

en daarna nog eenmaal ‘Onderhoud’ in het volgende scherm.

Selecteer nu ‘Start / stop onderhoud’
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Selecteer nu in het volgende scherm ‘Elementen’, er volgt nu een nieuw scherm waarin een
keuze kan worden gemaakt via welke manier u de juiste melder kunt kiezen.
Maak de gewenste keuze en kies de melder die u in test wil zetten.
Het ‘test’ lampje zal gaan branden.

Als u klaar bent met testen drukt u op de knop ‘verlaten’ u komt dan in het volgende scherm.

Druk nu op ‘ja’ om de onderhouds modus te verlaten.

2

LET OP
Ook voor deze handeling dient u ingelogd te zijn als gebruiker.
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Bijlage A
1

MODEL LOGBOEK
In een logboek dient alles m.b.t. de brandmeldinstallatie te worden genoteerd (b.v. alarmen,
onderhoud, storingen, werkzaamheden, wijzigingen, etc).
Het invullen van het logboek dient te gebeuren door de beheerder van de installatie en de
onderhouder van de brandmeldinstallatie.
De bevoegde autoriteit kan het logboek controleren en bij onjuistheden kan het verleende
certificaat worden ingetrokken of kunnen sancties worden opgelegd.
Zorg daarom dat het logboek altijd “up to date” is zodat bij calamiteiten er altijd is terug te
vinden wat de historie van het systeem is.
De FPA5000 beschikt tevens over een uitgebreid elektronisch logboek van 9999
gebeurtenissen.

Alle storingen die niet door de beheerder kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan
het branddetectiebedrijf
Naam
Telefoonnummer:
Handtekening:
Datum:
branddetectiebedrijf:

Voor de brandmeldinstallatie en de periodieke controles zijn de volgende beheerder(s) verantwoordelijk:
Naam beheerder:
Bereikbaar:

Naam plaatsvervanger
tijdens afwezigheid:

- tijdens kantoor uren:
- buiten kantoor uren:
Bereikbaar:

- tijdens kantoor uren:
- buiten kantoor uren:
Ontvangststation voor brandmeldingen:

Ontvangststation voor storingsmeldingen:

Bevoegde autoriteit:
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2

Tijdschema periodieke controles NEN2654-1

Ten minste eenmaal per maand uit te voeren controles van:
o brandmeldcentrale;
o brandweerpaneel (indien aanwezig);
o nevenpaneel/panelen (indien aanwezig);
o doormeldfunctie/ontvangst doormelding door ontvangststation voor brandmeldingen;
o storingsmelding/ontvangst storingsmelding door ontvangststation voor storingsmeldingen.
Elke 1e / 2e / 3e / 4e maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag van iedere maand.
Ten minste vier en acht maanden na oplevering en na plaatsgevonden onderhoud door een
onderhoudsdeskundige overeenkomstig 4.5 uit te voeren controles van/op:
o bereikbaarheid handbrandmelders;
o vrijgehouden ruimte rondom alle automatische brandmelders en het naar behoren kunnen
functioneren ervan;
o veranderingen in ruimtegebruik, inrichting of bouwconstructie;
o overeenstemming van alarmorganisatie met de huidige voorzieningen;
o aanwezigheid brandmelders volgens installatietekening of lijst met meldernummers;
o meldfunctie van alle meldergroepen, aangesloten op de brandmeldcentrale.
Elke 1e / 2e / 3e / 4e maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag van de maand:
o januari
o februari
o maart
o april
o mei
o juni
o juli
o augustus
o september
o oktober
o november
o december
Indien prestatie-eisen met betrekking tot 'echt brandalarm', 'ongewenste brandmelding' of
'onechte brandmelding' in het Programma van Eisen staan vermeld, dan moet dit in het logboek
(zie model Overzicht statistiek brandmeldinstallatie) worden vermeld.
Bij het jaarlijks onderhoud zullen de beheerder (opgeleid persoon) en de onderhouder het
gedrag aan de hand van deze statistiek ten opzichte van het Programma van Eisen beoordelen
en zo nodig maatregelen nemen.
Deze gebeurtenissen moeten nader worden omschreven door toevoeging van de in het
tijdschema aangegeven codering, bijvoorbeeld Cm1 = maandelijkse controle van de
brandmeldcentrale.
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3
A
B
C
D
E
F
Cm
Ck
O
M
U
jO
S
Sb
So
G
1
2
3
4
5
6

Codes logboek
Echte brandmelding intern
Echte brandmelding extern
Ongewenste brandmelding intern
Ongewenste brandmelding extern
Onechte brandmelding intern
Onechte brandmelding extern
Maandelijkse controle
4 en 8 maandelijkse controle
Oplevering
Modificatie, aanpassing, (software)wijziging
Uitbreiding
Onderhoud door onderhouder
Storing (ieder abnormaal verschijnsel in de installatie niet zijnde een brandmelding)
Storingsopheffing door beheerder (opgeleid persoon)
Storingsopheffing door onderhouder
Bezoek (indien geen van de bovenstaande werkzaamheden uitgevoerd werd)
Brandmeldcentrale
Automatische melders
Handbrandmelders
Doormelding brandmeldingen
Doormelding storingsmeldingen
Stuurfuncties
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4

Logboek

Wie

Wanneer

Waar

Wat

Waarom

Naam

Datum + tijd

Groepnr. +
zone +
Meldernr.

Code
volgens
lijst

De reden van het alarm en/of storing zo
uitvoerig mogelijk omschrijven
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Wie

Wanneer

Waar

Wat

Waarom

Naam

Datum + tijd

Groepnr. +
zone +
Meldernr.

Code
volgens
lijst

De reden van het alarm en/of storing zo
uitvoerig mogelijk omschrijven
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MENU FPA5000
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Copyright
Het auteursrecht op deze uitgave berust bij Bosch. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosch.
Bosch behoudt zich het recht voor om deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
Bosch is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze handleiding.
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