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Syndion verkorte handleiding brandmeldinstallatie 
 

 
 
 
Wat te doen bij een brandalarm 
 
A Brandalarm 

1. Bij alarm gaat de rode led “alarm” branden en zal de centrale een continu zoemer signaal 
geven. 

2. Stel de zoemer af d.m.v. de toets rechtsonder op het bedieningsdisplay (muzieknoot). 
3. Om de slow-whoop te stoppen dient u de sleutel te draaien tot de gele led brandt voor de 

bediening. Daarna bedient u de toets “silence”. 
4. U dient nu de oorzaak van het brandalarm te onderzoeken, ga ervan uit dat er een 

beginnende brand aanwezig is. 
5. Bij een echte brand dient u de dichtstbijzijnde handmelder te activeren of de ontruiming op de 

centrale te activeren d.m.v. de “evac” (evacuation) toets. 
6. Bij een ongewenste of onechte melding dient u de oorzaak van de melding weg te nemen en 

eerst de melding van het display in het logboek te vermelden. Daarna kunt u de 
brandmeldcentrale resetten d.m.v. de toets “reset”. 

 
B Storing 

1. Bij gaat de gele led “storing” branden en zal de centrale een onderbroken zoemer signaal 
geven. 

2. Stel de zoemer af d.m.v. de toets rechtsonder op het bedieningsdisplay (muzieknoot). 
3. Lees in het display de storingsmelding af en verken de locatie. Bijvoorbeeld bij “Z1D5 Geen 

antwoord Bureau directeur 1e verdieping”. Kijk in het kantoor of de melder is weggenomen. 
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4. Na het herstellen van de storing kunt u het systeem resetten d.m.v. de toets “reset”. Om de 
centrale te resetten dient u de sleutel te draaien tot de gele brand brandt. 

5. Indien u de storingsmelding niet kunt opheffen kunt u contact opnemen met Ignis Systems BV 
op tel. 088 – 44 64 728. Indien u een 24 uurs dienst wenst kunnen wij u een 
onderhoudscontract aanbieden. Zo garanderen wij dat we binnen 24 uur bij u aanwezig zijn en 
heeft u altijd telefonische ondersteuning, ook buiten kantoortijden. 

 
C Uit bedrijf stellen (O/I) 

1. U kunt zones of lussen buiten bedrijf stellen. 
2. Om de centrale te bedienen dient u de sleutel te draaien tot de gele led brandt. 
3. Druk op de toets “O/I”. 
4. Maak uw keuze met de aanwezige pijlen ondergebracht onder toets 2 of 8. 
5. U heeft de keuze om 

• Zet volledige centrale in dienst (alles weer in bedrijf). 

• Alle encoders in storing uit dienst (alle storingsmelding uit dienst zetten). 

• Alle encoders in alarm uit dienst (alle alarmmelding uit dienst zetten). 

• Bekijk alles, encoders in zone volgorde (de zones worden getoond in zone volgorde). 

• Bekijk alles, encoders in lus volgorde (de lussen worden getoond). 
6. Bevestig uw keuze met “enter”. 
7. Scroll tussen de zones of lussen met de pijlen 2 of 8 en bevestig uw keuze met “enter”.  
8. U kunt met de toets O/I de gemaakte keuze uit dienst stellen, u ziet in het display de 

vermelding van de gemaakte keuze in of uit dienst staan. 
9. Met de F toets keert u terug naar het hoofdmenu. De zone of los staat nu uit dienst. 
10. Bedien als laatste de toets “reset” en accepteer de uit dienst stelling met de toets rechtsonder 

op het bedieningspaneel (muzieknoot). 
 
D In bedrijf stellen 

1. Herhaal stap 1 tot en met 5 van uit bedrijf stellen. 
Selecteer “zet volledige centrale in dienst” en bevestig met “enter”.  

2. Druk uiteindelijk op de toets “reset” en alles zal weer in bedrijf worden gezet. 
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Syndion brandprotocol 
 
Bij het afgaan van het brandalarm indien het zelf te blussen is, of door andere reden even de 
beheerder van het Jeugdspeelpark Trees Dammer bellen om te laten weten wat er gebeurd is:  
Tel. 06 – 25 06 07 59. 
 
De brandmelding gaat via de alarmcentrale naar Trees, die regelt dat verder. 
 
Als er bijv. door onbekende reden het alarm afgaat is het uit te zetten met de gebruiksaanwijzing die 
ernaast hangt. 
 
Logboek in meterkast invullen. 
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