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ALARM Procedure
Met alarm verificatie concept (AVC)
2.

Brand alarm
Groep 1
Vergaderruimte 1

2:00

7.

1/1

6.

3.

B

4.

Ga naar de brand locatie.

5.

Beoordeel:
GROOT INCIDENT of klein incident

1.

A

R

Actie / Conditie

Consequentie / Status

Druk
op de PMI voordat de acceptatietijd (V1)
afloopt (Code nodig)
Lees de tijd uit van de bovenste regel op de rechterkant
van het scherm van het display

 De zoemer stopt, alarm is geaccepteerd
 Start van verkenningstijd V2 om te verkennen wat de oorzaak is

van het alarm
 Overgebleven tijd wordt getoond voordat de melding wordt

doorgemeld naar de brandweer

Lees de brandlocatie
Ga naar de brandlocatie

 Informatie over de oorzaak van ALARM.

Beoordeel: Serieuze brand of ongewenst / onecht Alarm

 Indien nodig neem gepaste noodmaatregelen.

Serieuze brand:

A

Druk

<alarm vertraging uit>

of activeer de dichtstbijzijnde handbrandmelder

B

Kijk naar de LED indicatie op het bedienveld
● 'Aan: Brandweer gewaarschuwd'

● 'Uit: Bel de brandweer!'
(Doormelding is uitgeschakeld, defect of niet
beschikbaar)

 De doormelding is direct uitgeschakeld.

 ALARM is naar de brandweer doorgemeld.
 Brandweer moet per telefoon gewaarschuwd worden!

- Geen automatische doormelding naar brandweer
- Bel direct naar telefoonnr: 112

Ongewenst / onecht Alarm:

R

Druk

om de centrale te terug te stellen

(Toegangscode noodzakelijk)

Brandmeldsysteem is in rusttoestand, mits geen andere meldingen
optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht worden, voordat het
terugstellen mogelijk is. Elementen die zich niet laten
terugstellen,kunnen uitgeschakeld worden..

Druk

tweemaal.

 Stop

de ontruiming.

Druk

tweemaal.

 Start

de ontruiming.

Uischakelen van detectiegroepen (toegangscode noodzakelijk)
De onderstaande voorbeeld representeert een mogelijke bedienvolgorde:

WAARSCHUWING
Uitschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de
afhandeling van alarmen of storingen!




Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.
Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied.
Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

Stap

Resultaat



Menu
Actuele gebeurtenis
In / Uitschakelen 
Gebeurt geheugen 
Zet datum & tijd 
Inloggen 
Uitloggen 

2

1.

Druk de knop
om het hoofdmenu te openen.
(toegangscode noodzakelijk, niveau 2)

2.

Druk <> om 'In / Uitschakelen” te selecteren en
bevestig met <ok>.



Menu
Actuele gebeurtenis 
In / Uitschakelen 
Gebeurt geheugen 
Zet datum & tijd 
Inloggen 
Uitloggen 

2

3.

Bevestig 'Groep' met <ok>.



In / Uitschakelen

2

Groep 

Alarm
Doormeldin
Storing
doormeldin

4.

Druk <> om een groep te selecteren en uit te
schakelen met <>.



5.

Bevestig met <ok>.



 Aan



 Aan



In / Uitschakelen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

Succesvol!

2
 Aan
 Uit
 Test
 Aan
 Aan
 Aan








Inschakelen van detectie groepen (toegangscode noodzakelijk)
 Als er geen meldingen met een hogere prioriteit zijn worden systeemdeel uit meldingen (uitschakelingen) direct getoond

op het display. U kan dan direct doorgaan met stap 3 hieronder

Step

Result



Menu
Actuele gebeurtenis 
In / Uitschakelen 
Gebeurt geheugen 
Zet datum & tijd 
Inloggen 
Uitloggen 

Druk <> om 'In / Uitschakelen' te selecteren en
bevestig met <ok>.



Menu
Actuele gebeurtenis 
In / Uitschakelen 
Gebeurt geheugen 
Zet datum & tijd 
Inloggen 
Uitloggen

2

Bevestig 'Groep' met <ok>.



In / Uitschakelen

2

1.

Druk de knop
om het hoofdmenu te openen.
(toegangscode noodzakelijk, niveau 2)

2.

3.

2

Groep 

Alarm
Doormeldin
Storing
doormeldin

4.

Druk <> om een groep te selecteren en uit te
schakelen met <>.



5.

Bevestig met <ok>.



 Aan



 Aan



In / Uitschakelen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

Succesvol!

2
 Aan
 Aan
 Test
 Aan
 Aan
 Aan








Procedure in geval van Storing
Stap

Resultaat



Zoemer gaat uit

Plaats van de storing uitlezen in het display.



Kennisname van plaats en aard van de storing

Plaats van de storing opzoeken en de
storingsoorzaak verhelp



De storing zal in het display blijven staan totdat deze
verholpen is.

1.

Druk

2.
3.

op het bedienveld.

4. Druk

op het bedienveld.



Indien aanwezig worden de locale alarmeringselementen
uitgeschakeld

5. Druk

om de centrale terug te stellen.



De centrale is in rust totdat een nieuwe melding ontstaat.

Als u een storing niet kunt verhelpen, neem dan a.u.b. contact op met uw installateur.

Siemens Nederland N.V.

Bedieningshandleiding (kort)
FC120 Brandmeldcentrale (NL)

ALARM-Procedure
Uitschakelen van detectiegroepen
Inschakelen van detectiegroepen
Procedure in geval van storing

Pag. 1
Pag. 2
Pag. 3
Pag. 4

ALARM Procedure
Geen Alarm Verificatie Concept (AVC)
Fire alarm
Groep 1

6.

1/1

Vergaderruimte 1

5.

3.
4.

Brand locatie zoeken

2.

1.
R

Actie / Conditie

Consequentie / Status

1.

Druk

2.

Kijk naar de LED indicatie op het bedienveld
● 'Aan: Brandweer gewaarschuwd'

on the PMI.
(toegangscode noodzakelijk).

● 'Uit: Bel de brandweer!'
(Doormelding is uitgeschakeld, defect of niet
beschikbaar).

3.

Lees de brandlocatie uit van het display.

4.

Ga naar de brand locatie.

R

 Zoemer wordt uitgeschakeld, Alarm wordt geaccepteerd

ALARM is doorgestuurd naar brandweer.
 Brandweer moet per telefoon gewaarschuwd worden!
– Geen automatische doormelding naar brandweer
– Bel direct naar telefoonnr: 112

 Kennisname van de oorzaak van het ALARM, het nemen

van maatregelen en schadebeperking.
 Brandmeldsystemen is in rusttoestand, mits geen andere

Druk

om de centrale te terug te stellen

(toegangscode noodzakelijk)

meldingen optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht
worden, voordat het terugstellen mogelijk is. Elementen die
zich niet laten terugstellen, kunnen uitgeschakeld worden.

5.

Druk

tweemaal.

 Stop ontruiming.

6.

Druk

tweemaal.

 Start ontruiming.

Uitschakelen van detectiegroepen (toegangscode noodzakelijk)
De onderstaande voorbeeld representeert een mogelijke bedienvolgorde:

WAARSCHUWING
Uitschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de
afhandeling van alarmen of storingen!




Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.
Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied.
Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

Stap

Resultaat



Menu
Actuele gebeurtenis 
In / Uitschakelen 
Gebeurt geheugen 
Zet datum & tijd 
Inloggen 
Uitloggen 

Druk <> om 'In / uitschakelen' te selecteren en
bevestig met <ok>.



Menu
Actuele gebeurtenis 
In / Uitschakelen 
Gebeurt geheugen 
Zet datum & tijd 
Inloggen 
Uitloggen 

2

Bevestig 'Groep' met <ok>.



In / Uitschakelen

2

1.

Druk de knop
om het hoofdmenu te openen.
(toegangscode noodzakelijk, niveau 2).

2.

3.

2

Groep 

Alarm
Doormeldin
Storing
doormeldin

4.

Druk <> om een groep te selecteren en uit te
schakelen met <>.



5.

Bevestig met <ok>.



 Aan



 Aan



In / Uitschakelen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

Succesvol!

2
 Aan
 uit
 Test
 Aan
 Aan
 Aan








Inschakelen van detectie groepen (toegangscode noodzakelijk)
 Als er geen meldingen zijn met een hogere prioriteit is worden systeemdeel uit meldingen (uitschakelingen) direct

getoond op het display. U kan dan direct doorgaan met stap 3 hieronder.

Stap

Resultaat



Menu
Actuele gebeurtenis 
In / Uitschakelen 
Gebeurt geheugen 
Zet datum & tijd 
Inloggen 
Uitloggen 

Druk <> om 'In / uitschakelen' te selecteren en
bevestig met <ok>.



Menu
Actuele gebeurtenis 
In / Uitschakelen 
Gebeurt geheugen 
Zet datum & tijd 
Inloggen 
Uitloggen 

2

Bevestig 'Groep' met <ok>.



In / Uitschakelen

2

1.

Druk de knop
om het hoofdmenu te openen.
(toegangscode noodzakelijk, niveau 2).

2.

3.

2

Groep 

Alarm
doormeldin
Storing
doormeldin

4.

Druk <> om een groep te selecteren en uit te
schakelen met <>.



5.

Bevestig met <ok>.



 Aan



 Aan



In / Uitschakelen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

Succesvol!

2
 Aan
 Aan
 Test
 Aan
 Aan
 Aan








Procedure in geval van Storing
Stap

Resultaat



Zoemer gaat uit

Plaats van de storing uitlezen in het display.



Kennisname van plaats en aard van de storing

Plaats van de storing opzoeken en de
storingsoorzaak verhelp



De storing zal in het display blijven staan totdat deze
verholpen is.

1.

Druk

2.
3.

op het bedienveld.

4. Druk

op het bedienveld.



Indien aanwezig worden de locale alarmeringselementen
uitgeschakeld

5. Druk

om de centrale terug te stellen.



De centrale is in rust totdat een nieuwe melding ontstaat.

Als u een storing niet kunt verhelpen, neem dan a.u.b. contact op met uw installateur.

