INSTRUKTIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MG 2000
Automatisk Branddørlukningsanlæg type MG 2000
ABDL Central Type MG 2000 er en mini-central for automatisk dørlukningsanlæg med ion- og optiske røgdetektorer
og/ eller termodetektorer.
Instruktion og betjeningsvejledning for MG 2000
1.1

Alment
Centralen er tilsluttet 230V netspænding og arbejder med en driftspænding på 24VDC. Ved afbrydelse af
netspænding lukker de tilkoblede branddøre og GRØN driftslampe SLUKKER.
Når netspændingen tilsluttes, genindkobles centralen automatisk og GRØN driftslampe TÆNDER.

1.2

Normal driftstilling
Ved normal driftstilling lyser den GRØNNE driftlampe og ingen knapper må være indtrykket.

1.3

Driftforstyrrelser
Eventuelt opståede fejl på anlægget skal omgående udbedres, og ved assistance, rettes henvendelse til
Deres forhandler.

2.1

Alarmtilstand
Ved aktiveret detektor:

2.2

Afstillling af alarm og genindkobling af central
Når detektoren er røgfri, tilbagestilles central.
Tryk RETABLER :

3.1

Fejl
Ved fjernet detektor
ved brudt detektorlinie
ved afledning til jord
fra detektor ledning
ved brudt klokkekreds
Bemærk:
Ved kortslutning på
detektorlinie

3.2

4.1

Afstilling af fejl
Når fejlen er rettet tilbagestilles centralen:
Tryk RETABLER
Test
Ved aktivering af testknap afprøves anlæg
som ved udløst detektor.
Denne funktion er frakoblet, hvis der allerede
er konstateret en alarm eller en fejl.

Kontrol og vedligeholdelse: Se bagside

Branddøre lukker
ALARM - RØD lampe blinker ( 1 gang / sek. )
DRIFT - GRØN lampe lyser
Indikatorlampen på den alarmerende detektor lyser

ALARM - RØD lampe slukker
DRIFT - GRØN lampe lyser
Indikatorlampe på detektor slukker
FEJL - GUL lampe blinker ( 1 gang / sek. )
DRIFT - GRØN lampe lyser
Branddøre lukker

FEJL - GUL lampe blinker
( 2 sek. tændt - 2 sek. slukket )
DRIFT - GRØN lampe lyser

FEJL - GUL lampe slukker
DRIFT - GRØN lampe lyser

ALARM - RØD lampe lyser og branddøre lukker
FEJL - GUL lampe lyser
DRIFT - GRØN lampe lyser

Kontrol og vedligeholdelse:
Anlægget bør kontrolleres mindst 1 gang om året.
Rengøring:
Detektorer støvsuges. Må ikke vaskes; men hvis nødvendigt må de aftørres med en fugtig klud
Centralen aftørres med en fugtig klud
Magneter aftørres med en fugtig klud
Kontrol:
Aktiver testknappen som beskrevet og kontroller at branddøre lukker når indikatoren for brand tænder
Kontroller at magneterne kan holde dørene
Kontroller at systemet virker ved at anvende røggas eller røgpen på detektorerne
Eftersyn:
Kontroller at alle dæksel og eventuelle afskærmninger er på plads
Kontroller at magneterne er ordentlig fastgjorte
Kontroller synlige installationer for skader

Bemærk at detektorerne ikke må overmales

