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Tel. nummer  EBN Alarmservice  : 0412-654 000  
 

HOE OM TE GAAN MET HET BRANDALARM  EN BEWAKINGSSYTEEM   

 

De Alarm installatie bestaat uit 2 gekoppelde systemen. 

a) De Brandalarm  Meld Centrale  (BMC)    (achterwand ontvangstruimte)  

b) Het “Paneel  Inbraak Alarmering”  (PIA)   (naast de entree) 

Dit paneel koppelt een alarm door naar  EBN  (de alarmcentrale). 

N.B. als het museum geopend is, kan het inbraak alarm niet afgaan, want U hebt bij binnenkomst het inbraak alarm met 

de code uitgezet. De bron van een alarm  moet dus een brandmelding zijn !   (dus een rookmelder- of/ handmelder) 

 

ALARM GAAT AF 

Dit kunnen sirenes in het Museum zijn (rookmelders en handmelders)  maar  daarnaast kan het PIA 

naast de voordeur ook een alarm geven (handmelders).  

Beide alarmen moeten afzonderlijk uitgezet worden. 

 

1. EERSTE  ACTIE     

  ALS ER ECHT SPRAKE VAN BRAND  IS en de LOCATIE  is duidelijk :   

   -  EERST ONTRUIMEN   

   -  POGEN TE BLUSSEN 

Als  de locatie c.q oorzaak van het alarm onduidelijk is :  

- CHECK welke ZONE de alarm melding geeft op het BMC panel en zet de sirene uit (zie punt 2) 
zone 1 :  ALLE HANDMELDERS,  OVERAL 

zone 2 :  ONTVANGST- en KEUKEN ruimten 

zone 3:   MUSEUM :   VLAS EN SUIKER 

zone 4 :  ZOLDER 

CONTROLEER  op de locatie wat de OORZAAK van het alarm KAN ZIJN en als er echt sprake van brand 

/ rook is neem dan ACTIE  (ontruiming / blussen indien mogelijk). 

 

Als er sprake is van een vals alarm of er is voldoende mankracht , kunnen de sirenes 

uitgezet worden als dit niet al gedaan is:  

 

2. Sirene in museum uitzetten  

- pak de RODE SLEUTEL  uit de sleutelkast,  steek hem in het brand alarmpaneel (BMC) en draai de sleutel  

  een kwartslag van 0 naar 1. 

- Druk op de toets Sirene AAN / UIT  

 

3. Eventueel  handmelder resetten en alarm PIA (bij de voordeur) uitzetten 

 

Als een alarm hierna  blijft afgaan dan zal dat de alarmering van de PIA zijn :   
In dit geval is mogelijk een  HANDMELDER bediend.    

 

3.1 RESET HANDMELDER 

Ga naar het kastje (PIA) naast de entree. Check of hier een mededeling staat en RESET dit paneel, door de U 

bekende code in te toetsen. 

Help dit niet zoek dan de betreffende handmelder op : 

Deze is herkenbaar aan een geel vlak aan de bovenzijde van het glaasje  op de bediende handmelder 

a) Op aanwijzing van degene die de handmelder heeft bediend  

b) zie anders de kaartjes / plattegronden in de 3 ruimtes (Vlas / suiker / zolder) 

c) Reset de handmelder volgens de procedure : 
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Pak hiertoe het zwarte sleuteltje met twee pennetjes uit de sleutelkast. Steek het met de twee pennetjes in de 2 

gaatjes aan de onderkant van de bediende handmelder. Het GELE VLAK aan de bovenzijde van het glaasje, 

mag niet meer zichtbaar zijn. Berg daarna het sleuteltje weer op.  

 

3.2 RESET  PIA  
Hierna het PIA naast de voordeur resetten door de U bekende code in te toetsen. 

 

4. Afhandeling  ALARM 

Als de bron van het alarm is gevonden en weggenomen :  

 

- Reset het BMC paneel: Druk op het BMC paneel op de toets RESET  en draai de  

DE RODE SLEUTEL WEER TERUG, haal hem uit het panel en berg hem weer op in de sleutelkast.. 

 

Treedt de sirene weer in werking ?  

Start de procedure opnieuw beginnen  CHECK de OORZAAK van het alarm.  

 

- Bel  EBN (alarmcentrale)   Tel. nummer Alarmservice  : 0412-654 000 
Zowel bij een overbodig / ongewenst alarm als een terecht alarm  :  
Bel  EBN  (als zij al niet gebeld hebben) en meld het incident. 
Als er een code wordt gevraagd geef dan de code op die U ingetoetst heb bij het binnenkomen..  

 

 

- Maak notitie in het logboek :  datum, tijd,  meldingen  en bevindingen en naam. 

                         ------------------------------------------------------------ 


