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1. Inleiding
De brandmeldcentrale BMC-708 is een microprocessor gestuurde brandmeldcentrale die tevens geschikt te maken is om als zelfstandig één zone
ontruimingssysteem type “B” of “C” te functioneren. Met de keuze voor het
gebruik van een Eff Eff brandmeldcentrale heeft u een stap gezet naar meer
zekerheid. In de brandmeldcentrale zijn de modernste elektronica, de meest
innovatieve technieken en jarenlange ervaring samengebracht in een top product
De BMC-708 is bedoeld voor de beveiliging van kleine en middelgrote
gebruikers-groepen.
Er zijn twee verschillende varianten van behuizingen. Type 1 (kleine behuizing)
en 2 (grote behuizing). Op de frontplaat zijn de bedieningstoetsen, de
meldergroepen indicaties en de LED indicaties aangebracht. Het frontpaneel is aan
de voorzijde van folie voorzien, de tekst-stroken voor meldergroep indicatie de
LED indicaties en de druktoetsen zijn hierachter aangebracht.

Vooraanzicht:

Opmerking

De VDS goedkeuring is gedaan onder nummer G295015 en voldoet hiermee aan
de Europese norm.
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2 Overzicht van de voorzijde en bedientoetsen

2.1 Toetsen voor de bediening
GROEPEN 1 T/M 4

In combinatie met de sleutelschakelaar kunnen de
groepen 1 t/m 4 in- of uitgeschakeld worden.

BRAND ALARM ST. In combinatie met de sleutelschakelaar kan de aansturing
van de brandalarm sturing in- of uitgeschakeld worden.
VERTRAGING IN

In combinatie met de sleutelschakelaar kan de alarmvertraging worden ingeschakeld. Alleen overeenkomstig de
programmering van de alarmvertragingstijden.

VERTRAGING UIT

In combinatie met de sleutelschakelaar kan de
alarmver-traging worden uitgeschakeld.

DOORMELDING

In combinatie met de sleutelschakelaar kan de doormeldinrichting (t.b.v. meldingen naar de brandweer) worden
in- of uitgeschakeld.

GROEPEN 5 T/M 8

In combinatie met de sleutelschakelaar kunnen de
groepen 5 t/m 8 in- of uitgeschakeld worden.

BM-CENTRALE

Bij het indrukken van deze toets worden alle LED's en de
zoemer aangestuurd als test.
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AKOESTIEK

Met deze toets kan de akoestiek, afhankelijk van de
programmering, in combinatie met (of zonder) de
sleutelschakelaar worden uitgeschakeld. Indien de optie
“ontruiming“ is ingesteld dan zal de ontruiming
activering middels een apart één of meerzone bediendeel
voorrang hebben op de uitschakeling. In alarmsituatie
zijn de slow whoops m.b.v. deze toets te stoppen en weer
opnieuw te activeren.

ZOEMER

Met deze toets kan de interne zoemer van de BMC
worden gestopt.

HERSTELLEN

In combinatie met de sleutelschakelaar kan de centrale
worden hersteld na een alarm- of storingsmelding.

2.2 Indicatoren

BRANDALARM
Rode LED’s ter indikatie van een brandalarm.

BRANDWEER GEWAARSCHUWD
Deze rode LED licht op ter indikatie dat het brandalarm is
doorgemeld naar de brandweer.
BRANDWEER WAARSCHUWEN
Deze rode LED licht op bij een brandalarm als de brandweer nog
niet gealarmeerd is doordat:
- er geen doormeldinrichting aan wezig is;
- er geen terugmelding van de doormelding is ontvangen;
- de doormelding is uitgeschakeld.
Dit betekent dat dit alarm aan de brandweer (via de telefoon)
moet worden doorgemeld.
VERKENNINGSTIJD LOOPT
Deze groene LED licht op gedurende de verkenningstijd.
VERTRAGINGSTIJD LOOPT
Deze groene LED licht op tijdens de alarmvertraging.
SLEUTELKLUIS VRIJGEGEVEN
Deze gele LED licht op ter kennisgeving dat de brandweersleutelkluis aangestuurd wordt.
SLEUTELKLUIS STORING
Deze gele LED licht op wanneer de sabotagebewaking van de
sleutelkluis aangesproken wordt (bijvoorbeeld zekering van de
deurspoel defekt, leiding of boorbeveiliging van de sleutelkluis
defekt)
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STORING DOORGEMELD
De gele LED licht op bij overdracht van de storingsmelding.
STORING ALGEMEEN
De gele LED licht op bij alle storingen.
BLUSAANSTURING STORING
De gele LED licht op bij een storing van de blusaansturing.
BLUSAANSTURING LIJNSTORING
De gele LED licht op bij een storing in de leiding van de
blusaansturing.
UITSCHAKELING
Gemeenschappelijke gele LED licht op bij alle uitschakelingen.

GROEP ALARM
De rode LED knippert of licht op als er een alarm optreedt bij de
desbetref-fende groep.
Groepen Storing
De gele LED licht op bij uitschakeling en de LED knippert bij
een storing.
BRANDALARM ST. AANGESTUURD
De gele LED licht op wanneer de brandalarmsturing in werking
treedt.
BRANDALARM ST. UIT
De gele LED licht niet op wanneer de brandalarm sturing niet
aktief is.
VERTRAGING IN
De groene LED licht op bij ingeschakelde alarmvertraging.
De groene LED licht niet op bij uitgeschakelde alarmvertraging.
VERTRAGING UIT
De groene LED licht op bij uitgeschakelde alarmvertraging.
De groene LED licht niet op bij ingeschakelde alarmvertraging.

DOORMELDING STORING
De gele LED knippert bij storing van de doormeldinrichting.
DOORMELDING UIT
De gele LED licht op bij uitschakeling van de doormeldinrichting.
TEST
De gele Led licht op bij het testen van de werking van de
centrale.
ONDERHOUD
De gele Led licht op bij het testen van een meldergroep.
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AKOESTIEK AANGESTUURD
De gele LED licht op bij aansturing van de akoestiek bij een
brandalarm of een ontruimingsalarm (indien aanwezig).
AKOESTIEK UIT
De gele LED licht op bij uitschakeling of storing van de
akoestiek. Bij de bewaakte akoestiekprint wordt ook de kabel
bewaakt.
NETSPANNING
Groene LED ter indikatie bij het voorhanden zijn van de 230 V
net-spanning.
12V DC
Groene LED ter indikatie bij het voorhanden zijn van de 12 V dc
bedrijfsspanning.
STORING VOEDING
De gele Led licht op bij een storing van de net- of accuspanning.
STORING MICROPROC.
De gele Led licht op bij uitval van de microprocessor.

2.3 Zoemerfunktie
De ingebouwde zoemer geeft een akoestisch signaal bij:
- Bevestiging (± 0,5 sekonden) van het indrukken van een toets.
- Verandering van de status van de aangesloten melders (storing of alarm).
- Uitschakelingen als herinneringssignaal (elke 15 minuten).
- Gestopte alarmen en storingen die nog aktief zijn (elke 15 minuten).
- LED test
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3 Basis bedieningsfuncties
Het akoestische signaal kan m.b.v. de toets "ZOEMER" uitgezet worden.
Voordat de brandmeldcentrale wordt hersteld met behulp van de toets
"HERSTELLEN" moet de oorzaak van de alarm- of de storingsmelding bekend
zijn. Wordt de brandmeldcentrale namelijk hersteld, dan kan de installateur de
oorzaak van de alarm- of storingsmelding niet meer achterhalen zonder speciale
apparatuur.

Samenvattend:
Kort indrukken om het zoemersignaal uit te
schakelen.

Kort indrukken om de akoestische signaalgevers
(slow whoops) uit te schakelen.
Oorzaak van de alarm- of storingsmelding aan
de hand van de LED indikaties vaststellen.
Indien nodig de installateur waarschuwen.
Brandmeldcentrale herstellen met de toets
"HERSTELLEN".

Kort indrukken en de sleutelschakelaar
omdraaien om de installatie weer in de aktieve
toestand brengen.

Om schade aan de installatie te voorkomen is het raadzaam bij storingen de
installateur te waarschuwen. Om de oorzaak van de storing snel vast te kunnen
stellen is het van belang om de installateur alle informatie te geven over de LED
indikaties die de melding heeft geaktiveerd.
Daar het mogelijk is om iedere brandmeldcentrale individueel uit te bouwen en te
programmeren kunnen de nu volgende bedieningsvoorbeelden afwijken van uw
centrale.
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4 Installatie gereed om door te melden

In deze toestand is de installatie volledig gereed voor doormelding. Op het paneel
lichten nu de LED indikaties "Netspanning" en "12V dc" op.
De LED indikator "Vertraging uit" licht op om aan te duiden dat de
alarmvertraging in het voorbeeld van deze handleiding uitgeschakeld is.

Ter Verklaring:
= LED licht op
Lobeco Beveiligingen b.v.
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5 Led test
Met de toets "BM-CENTRALE" worden alle LED indikatoren en de zoemer
getest op hun werking.
Na het indrukken van de toets zal de zoemer klinken en zullen alle LED’s
oplichten (indien alle uitbeidingsprinten aanwezig zijn).

Ter Verklaring:
= LED licht op
Lobeco Beveiligingen b.v.

= LED knippert
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6 Uitschakelingen
Uitschakelingen hebben in zijn algemeenheid een storingsmelding tot gevolg. De
storing wordt gemeld via de LED “Storing Algemeen”.
6.1 Meldergroepen uitschakelen
Het tijdelijk buiten werking stellen van een afzonderlijk brandmeldgroep is
bijvoorbeeld noodzakelijk indien er in de nabijheid van een melder met rook
wordt gewerkt of indien er warmte-ontwikkeling plaatsvindt als gevolg van
werkzaam-heden of onderhoud.

Voorbeeld

Uitschakelen van brandmeldgroep 1
- Schakelaar omdraaien en vasthouden de toets indrukken van meldergroep 1
- De volgende indikatoren lichten op:
- Uitschakeling;
- Meldergroep 1 Led (geel);
- Vertraging uit;
- 230 Volt AC;
- 12 Volt DC.
De indikator "Vertraging uit" licht op in de afbeelding omdat de alarmvertraging
in dit voorbeeld uitgeschakeld is. Bij een uitschakeling van een van de acht
groepen wordt er om de 15 Minuten, middels een ingebouwde zoemer gedurende
1 sekonde, akoestisch een waarschuwing gegeven van dit feit.
Treedt er in het bereik van de uitgeschakelde groep een alarm of een storing op
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dan wordt deze door de installatie niet gemeld. Pas bij het aktiveren van de
melder-groep treedt er een melding op afhankelijk van de geldende kriteria. Het is
daarom noodzakelijk, dat een meldergroep of een melder, rookvrij is.
Inschakelen van brandmeldgroep : Schakelaar omdraaien en vasthouden de
toets indrukken van meldergroep 1.

6.2 Nieuwe (door) meldingen uitschakelen
Via de toets "DOORMELDING" kan de doormelding naar bijvoorbeeld de
brandweer uitgeschakeld worden.
Let op

Alle alarmen en storingen die nu optreden zullen niet meer naar de brandweer
worden doorgemeld.

Ter Verklaring:
= LED licht op
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6.3 Brandsturingen uitschakelen
De besturingsoptie van de centrale maakt besturingsfunkties mogelijk in geval van
storing, uitschakeling of alarm van een meldergroep.
Indien uw centrale met de optionele besturingsfunktie uitgerust is, is het mogelijk
om door middel van de toets "BRANDALARM ST." (in combinatie met de
sleutelschakelaar) de sturing uit te schakelen.

Ter Verklaring:
= LED licht op
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6.4 Alarmvertraging inschakelen
Met de alarmvertraging kan de aansturing van de doormeldmodule tot maximaal 9
minuten vertraagd worden. Deze funktie is afhanklijk van de programmering van
de brandmeldcentrale. Evenzo kan de handmatige inschakeling, van de ingestelde
(door de installateur geprogrammeerd) tijd, geblokkeerd zijn.

Inschakelen alarmvertraging : Schakelaar omdraaien, vasthouden, toets
"Vertraging in" indrukken.
Een automatisch alarm (afkomstig van een brandmelder) wordt nu vertraagd
doorgemeld, een handmelder wordt in principe direkt doorgemeld.
Opmerking

Bij een alarm wordt door de bediening van de toets "AKOESTIEK" het
akoestische alarm beëindigd of door de toets van de één zone ontruiming (indien
aanwezig). Na het verstrijken van de alarmvertragingstijd wordt de alarmmelding
of verdere meldingen naar de brandweer doorgemeld.
Uitschakelen alarmvertraging : Schakelaar omdraaien, vasthouden, toets
"Vertraging uit" indrukken.
Ter Verklaring:
= LED licht op
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6.5 Akoestiek uitschakelen
Door het indrukken van de toets "AKOESTIEK" kan de aansturing van de
akoestische signaalgevers (slow whoops) uit- en weer ingeschakeld worden.
Afhankelijk van de programmering gebeurt dit met of zonder de sleutelschakelaar.
Indien de ontruimingsoptie is geïnstalleerd en de “Akoestiek” is uitgeschakeld dan
zijn de slow whoops toch te activeren d.m.v. de optionele rode ontruimingstoets
“Totaal Alarm” en te deactiveren door de groene toets “Herstel Alarm”. Er zijn
twee opties mogelijk voor de één zone ontruiming, ingebouwd in de centrale kast
of via een extern bediningspaneel. In de uitgeschakelde situatie zal de centrale
alarmmeldingen kenbaar maken door de interne zoemer.

Opmerking

Wanneer de akoestische alarmgevers buiten werking zijn gesteld gedurende
een brandalarm, dan kunnen mensen die zich in het gebouw bevinden het
akoestische brandalarm niet horen.

Ter Verklaring:
= LED licht op

= LED knippert

7 Storingsmeldingen
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Omdat in de brandmeldcentrale een ingebouwde zoemer aanwezig is, vindt er een
akoestische signalering plaats bij storingen.
Indien nu op de toets "ZOEMER" wordt gedrukt, wordt de zoemer
uitgeschakeld.
In het paneel licht de LED "STORING Algemeen" op, gevolgd door de aard van
de storing (bijvoorbeeld: Groepenstoring, Storing Voeding).
Deze LED indikatie wordt in het paneel vastgehouden tot de storing is opgelost en
men de centrale heeft hersteld.
Wordt een storing door de centrale herkend en wordt dan het zoemersignaal met
de toets "ZOEMER" uitgeschakeld, dan zal iedere 15 minuten een
herinneringssignaal klinken gedurende 1 sekonde.
7.1 Storing van een meldergroep

Voorbeeld

Storing meldergroep 1
Doet zich een kabelbreuk, kortsluiting of een storingsmelding voor, dan wordt
deze door de volgende LED's aangeduid: "STORING doorgemeld" (indien
aktief), "STORING Algemeen", de gele "Meldergroep 1" knippert, "Netspanning"
en de "12V DC".
De LED "Vertraging uit" is hier geaktiveerd, omdat in dit voorbeeld de
alarmvertraging uitgeschakeld is.
Aanvullend klinkt de zoemer volgens een interval. De zoemer is uit te schakelen
door de toets "ZOEMER" in te drukken. Wanneer de storing verholpen is, kan de
brandmeldcentrale weer ingeschakeld worden.
7.2 Storing van de doormeldmodule (melden naar brandweer)
Wanneer er een storing optreedt van de kiezer, heeft dat tot gevolg dat een
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alarmmelding niet meer naar de brandweer kan worden overgedragen.
Op de centrale lichten de volgende indikatoren op:
- "STORING Algemeen";
- "Vertraging uit (in dit voorbeeld staat de vertraging uit);
- "Doormelding Storing" (led knippert);
- "Netspanning";
- "12V DC".

Ter Verklaring:
= LED licht op

= LED knippert

7.3 Net of Akku storing
Valt de netspanning uit, dan zal (afhankelijk van de programmering door de
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installateur) de volgende indikatie (na maximaal 60 minuten vertraging) zichtbaar
worden op het paneel:
- "STORING Doorgemeld" (indien aktief)
- "Netspanning";
- "Storing voeding";
De vertraagde melding voorkomt, dat een kortstondige netspanningsuitval als

"storing" herkend en doorgemeld wordt.
Gelijktijdig wordt de zoemer aangestuurd, die door de toets "ZOEMER"
uitgeschakeld kan worden. Wordt de netspanning weer ingeschakeld, dan kan de
brandmeldcentrale weer in de doormeldbare toestand teruggebracht worden (met
de toets "HERSTELLEN " en de sleutelschakelaar").
Wanneer de centrale ondanks de aanwezige netspanning niet in de doormeldstand
kan opstarten (na het herstellen) en de LED indikatie "Storing voeding" wederom
oplicht, is het verstandig om kontakt op te nemen met uw installateur.
Ter Verklaring:
= LED licht op

= LED knippert

7.4 Storing microprocessor
De centrale besturing van de brandmeldcentrale vindt plaats vanuit een
Lobeco Beveiligingen b.v.
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microprocessor. De werking van de processor wordt kontinu bewaakt. Valt de
processor uit dan volgt er een storingsmelding.
De volgende LED indikatoren worden aangestuurd:
"STORING Algemeen","Netspanning", "12V DC", en
gelijktijdig klinkt de zoemer. Wanneer de storing wordt doorgemeld en de
alarmvertraging uitgeschakeld is, lichten gelijktijdig de LED indikatoren
"STORING Doorgemeld" en "Vertraging uit" op.

Opmerking

Werking noodbedrijf
Voor het geval er een systeemstoring optreedt, is de centrale uitgerust met een
noodloopsysteem, welke zekerstelt dat een optredende alarmmelding nog als een
zoemeralarm aangestuurd wordt. Dit gebeurt zonder rekening te houden met de
akoestische alarmmiddelen en de doormelding van de aangesloten overdrachtsmodule.

Ter Verklaring:
= LED licht op

= LED knippert

8. Alarmmeldingen
Bij een alarm van een meldergroep zal het groepen indikatie alarm (rode LED) en
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April 2002

Brandmeldcentrale 708

18

de brandalarm indikatoren oplichten. Afhankelijk van de programmering door de
installateur zal de LED indikatie van de groep die als eerste in alarm gekomen is
knipperen. Bij meerdere groepen in alarm zullen de LED's op lichten.
De akoestische alarmindikatie op zowel de ingebouwde zoemer als de sirene (de
"slow whoop") zullen klinken.
Het geluid van de slow whoop is te beëindigen door op de toets "AKOESTIEK"
te drukken (let op: de slow whoop wordt uitgeschakeld niet de zoemer). De LED
indikatoren blijven zichtbaar. Na het in werking treden van een automatische
melder (rook of warmtemelder) is het mogelijk dat de alarmvertraging in werking
is getreden (alleen indien geprogrammeerd door de installateur). Er zal dus een
vertraagde doormelding naar de brandweer plaatsvinden.
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8.1 Alarmmelding met uitgeschakelde vertraging
In dit voorbeeld is de volgende situatie geldig:
Alarm op de meldergroepen 2 en 6, Vertraging uit, Brandweer gewaarschuwd.

De volgende indikatoren lichten op: "Netspanning", "12V dc", Alarm
meldergroep 2, Alarmmeldergroep 6, "AKOESTIEK Aangestuurd",
"BRANDALARM " en de alarmteller wordt met 1 verhoogd. Wanneer de
alarmmelding naar de brandweer wordt verzonden, zal de indikatie
"BRANDWEER Gewaarschuwd" oplichten.
Wanneer de doormelding niet gelukt is, of indien niet aanwezig, zal de indikatie
"BRANDWEER Waarschuwen" oplichten. In dat geval moet de brandweer
telefonisch in kennis worden gesteld (06-11).

Ter Verklaring:
= LED licht op
Lobeco Beveiligingen b.v.
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8.2 Alarmmelding met geaktiveerde vertraging
In dit voorbeeld is de volgende situatie geldig:
Alarm op meldergroep 2, Vertraging In, Brandweer waarschuwing akief.
In eerste instantie is het alarm van meldergroep 2 uit en zal de led gaan knipperen.

De volgende indikatoren worden nu aangestuurd: "Netspanning", "12V DC",
Alarm meldergroep 2 knippert, "AKOESTIEK Aangestuurd", "BRANDALARM
" en "Vertraging in" de alarmtellen wordt met 1 verhoogd.
Wanneer de vertragingstijd is beëindigd (bereik van 0 tot 9 Min.) zal de
alarmmelding naar de brandweer wordt verzonden en zal de indikatie
"BRANDWEER Gewaarschuwd" oplichten.
De zoemer en de slow whoop zijn gedurende de vertragingstijd niet aktief.

Ter Verklaring:
= LED licht op
Lobeco Beveiligingen b.v.
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8.3 Verkenningstijd
Wanneer de verkenningstijd wordt geprogrammeerd, heeft u de mogelijkheid om
de doormelding maximaal 9 minuten te vertragen. Het is dan mogelijk om het
gebouw te inspekteren op een mogelijke brandhaard. Doet zich gelijktijdig een
brandalarm voor, dan kan deze direkt worden doorgemeld middels de
doormeldinrichting wanneer er gebruik wordt gemaakt van een handmelder.
Wanneer de verkenningstijd niet aktief is, dan wordt het alarm direkt doorgemeld.
Wordt bij een geaktiveerde verkenningstijd geen brand alarm gedetekteerd, dan is
de centrale weer in rust te brengen middels de toets "HERSTELLEN" (in
kombinatie met de sleutel).

De verkenningstijd kan gedurende de alarmvertragingstijd gestart worden. Om dit
te realiseren moet de toets "ZOEMER" ingedrukt worden. Na het programmeren
van de centrale kan de verkenningstijd eenmaal of blijvend geaktiveerd worden.
Op het paneel lichten de LED's "Verkenningstijd loopt" en "Vertragingstijd in"
op.
Opmerking

30 sekonden voor het einde van de verkenningstijd wordt de zoemer aktief, om
aan te geven dat de verkenningstijd bijna afgelopen is.
Ter Verklaring:
= LED licht op
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9 Inbedrijfname na een alarmmelding
Wanneer na de gevolgde brandalarmprocedures de installatie weer ingeschakeld
wordt, is het verstandig om alle aangesproken meldergroepen die in alarm zijn
gekomen, uit te schakelen. Bovendien is het uitschakelen van de akoestiek en de
doormelding aanbevelenswaardig om valse alarmen te voorkomen bij de in
bedrijfname van de centrale. Dit kan namelijk gebeuren wanneer de centrale weer
ingeschakeld wordt terwijl een rookmelder nog niet rookvrij is.
Na het aktiveren van de meldergroepen kan de akoestiek en de doormelding weer
geaktiveerd worden. De centrale is dan weer geschikt voor brandbeveiliging.
Wanneer de meldergroepen van de centrale niet naar behoren werken of in storing
komen, dan moet u kontakt opnemen met de installateur.
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10 Overzicht van de brandmeldgroepen.
In te vullen door de installateur.
Bereik
Meldergroep 1

Meldergroep 2

Meldergroep 3

Meldergroep 4

Meldergroep 5

Meldergroep 6

Meldergroep 7

Meldergroep 8
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