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4.10 HERSTELLEN (RESETTEN) VAN BRANDMELDCENTRALE NA STORINGS- EN OF BRANDMELDINGEN
Let op: brandmeldcentrale is alleen volledig te bedienen als sleutelschakelaar in de positie “ontgrendeld” staat!
(deze schakelaar heeft 2 standen: vergrendeld en ontgrendeld, sleuteltje hangt in kastje bij brandmeldcentrale).
Opmerking: Wanneer te voorzien is dat een brandmelder t.g.v. werkzaamheden actief zou kunnen worden dan van
tevoren NVD inlichten, men zal dan bij alarm- en storingsmeldingen geen actie ondernemen. (meldingen van de
Buffel worden dan door NVD tijdelijk “in onderhoud” gezet). Belangrijk: Wanneer situatie weer normaal is dit even
melden aan NVD zodat eventuele brand- en storingsmeldingen weer door NVD behandeld worden.

Telefoonnummer alarmcentrale NVD: 0235911911, aanmeldcode 789725
Brandmeldcentrale alarmering stoppen en centrale herstellen:
1. Storingsmelding (storingszoemer gaat af, geen brandalarm)
Uit te voeren handelingen bij afgaan van het storing signaal (dit is geen brandalarm, branddeuren vallen niet
dicht, ventilatie en cv installatie blijven normaal in bedrijf):
a. Lees op het display af (links boven) wat er aan de hand is, wanneer de storing een brandmelder betreft zal
het codenummer van de melder aangegeven worden, evenals de soort storing.
b. Zet hoorbaar storingsalarm uit met “stop zoemer”.
c. Licht NVD in zodat men daar weet dat het schip bemand is.
d. Bekijk situatie bij het door het display aangegeven punt, (zie coderingslijsten), wellicht wordt duidelijk wat
er aan de hand is. (denk aan door opwarmen van eten vrijkomende waterdamp, lekkages tgv van regenval
etc.) Door koude en vocht kan o.a. een communicatiestoring worden veroorzaakt.
e. Wanneer mogelijk de oorzaak van de storing wegnemen.
f. Daarna kan geprobeerd worden de brandmeldcentrale te herstellen, druk de toets “herstel” in. De BMC
reset zich, als alles in orde is komt de storingsmelding niet meer terug. Wanneer de storingsmelding wel
terug komt dient BMB (onderhoudsbedrijf) ingelicht te worden. Tevens Stichtingsbestuur inlichten.
g. Wanneer de BMC zich hersteld en er is geen storingsmelding meer aanwezig, NVD bellen en vragen of de
storingsmelding ook bij NVD is verdwenen. Als dit het geval is, is alles in orde.
h. Mocht de storingsmelding bij NVD nog steeds aanwezig zijn dan nogmaals de herstelknop indrukken en
opnieuw informeren bij NVD of de storingsmelding verdwenen is. Oorzaak van het niet resetten bij NVD
heeft te maken met de traagheid van de internetbinding.
i. Wanneer de storing bij NVD weg is, dan is alles OK; zo niet dan Stichtingsbestuur inlichten.
Onderhoudsfirma BMB dient dan het probleem op te lossen. NVD kan in een dergelijk geval de
storingsmeldingen tijdelijk “in onderhoud” zetten. (brandmeldingen worden dan nog steeds behandeld,
storingsmeldingen niet).
j. Logboek BMC invullen, noem hierbij de opgetreden storingsmelding.
2. Brandalarm (ontruimingsalarm gaat af)
Ontruimingsalarm gaat af, branddeuren vallen dicht; ventilatie stopt; bij brand zie ontruimingsprocedure.
Echter, wanneer brandalarm een gevolg is van bakken en braden, onderhoudswerkzaamheden e.d. (dus geen brand,
maar bv baklucht, schuurstof, lasdampen etc.) zie hieronder:
a. Zet hoorbaar brandalarm af d.m.v. de toets “stop signalering”, lees op display (adres:…) de actieve
melder af.
b. NVD inlichten en aangeven dat het loos alarm is, geef oorzaak van brandalarm door.
c. Oorzaak brandalarm wegnemen. Geef actieve melder de tijd om weer inactief te worden.
d. BMC resetten (herstellen) met de toets “herstel”.
e. NVD bellen en vragen of bij hen alles weer normaal is, zo niet dan opnieuw resetten.
f. Branddeuren weer openen en de 3 ventilatiekasten zonodig resetten. (tussendek: in voorschip en in
werkplaats; tanktop: voor brandstoftank cv. (op deze ventilatiekast ligt ventilatiekastsleutel).
g. Als e-kast naast cv computer (in computerruimte kuildek) in alarm (rood lampje) staat, dan dient het
weekprogramma van de cv installatie opnieuw te worden ingevoerd.
h. Logboek BMC invullen, vermeldt hierbij de actief geworden melder en tijdstip voorval.

