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                      1.  Inleiding  
                           De FSD-adapter wordt als een los bestanddeel van de FSD geleverd. 
                           Voor de controle van een brandweersleutelkluis (BSK) is een verbindingsdeel (BSK-adapter) noodzakelijk, 
                            wat onderdeel uitmaakt van de brandmeldingsinstallatie. 
                            De operationele status wordt door middel van lichtdioden aangegeven. Door het verzegelde deksel van de  
                            behuizing te openen, kan men toegang krijgen tot de bedieningselementen. De benodigde spanning 
     wordt verzorgd door het centrale netwerk. 
                           De adapter is geplaatst in een met lood verzegelde metalen behuizing.  
                          De kabelinvoeringen zijn in de zijwand aan de onderzijde van de behuizing aangebracht. 
                           In de behuizing bevindt zich tevens een aansluiting voor spanningscompensatie. 
                           In de achterzijde van de behuizing zitten boorgaten die dienen voor de montage aan de muur. 
 
                     2.  Kenmerken   
                         Kan worden aangesloten op alle brandmeldingssystemen en ontgrendelt de buitendeur van de  
                            BSK nadat de BMC een alarm heeft gegeven.   
                            Controleert of de meldingslijn naar de BSK is onderbroken, of dat er sprake is van kortsluiting of sabotage 
                            Geeft meldingen door aan de BMI of inbraakmeldcentrale (IMC). 
                                Meldingen worden optisch aangegeven. Het deksel van de behuizing wordt bewaakt. 
                                Bij onderhoudswerkzaamheden is het mogelijk de werking van de inbraakmeldingslijn te controleren. 
 
                      3.  Aanduidings-/bedieningselementen 

                    LED - rood        BSK inbraak                Storing in de meldingslijn van de BSK 

                   LED - geel         BSK ontgrendeld  De buitendeur van de BSK is ontgrendeld 
                    LED - groen      Adapter spanning aanwezig 
                     Toets TA2         Test inbraak                Controle van de meldingslijn van de BSK 
                      Toets TA l          Reset inbraak                Resetten van de meldingslijn van de BSK 
 

                      4.  Technische beschrijving 

                      4.1 Werking bij brandalarm 
                             De BMC activeert via de hoofdmelder de TE (transmissie-éénheid). 

         Het bevestigingssignaal van de TE activeert de BSK en vervolgens wordt de buitendeur ontgrendeld. 
           Op de adapter brandt dan de gele LED - „deur open"  
            De brandweer kan nu de tweede deur van de BSK openen en de bewaakte sleutel van het object pakken. 
             Na afloop dienen de BMC en de TE te worden gereset.  
        Na het verlaten van het object moet vervolgens de desbetreffende sleutel weer in de BSK worden 
             gedeponeerd en moet de binnendeur weer worden afgesloten.  
            Vervolgens moet de buitendeur worden gesloten, die automatisch wordt vergrendeld.   
             De LED — „deur open" gaat uit. 
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                    4.2  Werking bij inbraak BSK  
                          De alarmmelding voor de BSK vindt plaats wanneer de meldingslijn van de BSK wordt gestoord als gevolg 
                             van onderbreking, kortsluiting of een poging tot sabotage van de BSK. Op de adapter gaat dan de rode 
   LED - „inbraak" branden. Indien een IMC de BSK bewaakt, zal de buitendeur niet worden ontgrendeld. 

           De alarmuitgang van de adapter kan worden geprogrammeerd met betrekking tot de arbeidsstroom en 
  het ruststroombedrijf en voor de tijdbegrensde aansturing. Er kan een parallelle weergave worden 
    aangesloten.  
  

                   4.3 Omschrijving schakelschema BSK-adapter 12/24 volt 
De adapter is het verbindingsdeel tussen de Brandmeldcentrale (BMC) en/of Inbraakbeveiliging     

  (IMC) en de Brandweersleutelkluis en controleert de sleutelkluis op openen, doorboren en de 
    aanwezigheid van de objectsleutel. Als een poging tot inbraak wordt gedaan, wordt de melderlijn 
    van de adapter onderbroken en het alarmrelais ingeschakeld. De BSK-adapter controleert de 
    sleutelkluis en stuurt bij brandalarm het openingsmechanisme aan. De IMC melderlijn wordt via 
    klemmen 1 en 2 met een permanente stroom van 2,8mA voorzien. Bij een brandmelding (klemmen 
    9 en 10 van K3) wordt de IMC-melderlijn geblokkeerd en de sleutelkluis ontgrendeld (klemmen 3 en 
   4). Het resetten van de adapter is alleen mogelijk als de objectsleutel weer is teruggeplaatst, de 
    BMC gereset en de buitendeur van de sleutelkluis gesloten is. Met een testknop en de resetknop is 
    het mogelijk om bij onderhoud een functietest van de IMC door te voeren. 
 

                      5.  Programmeerstekker alarmuitgang BSK - adapter (potentiaalvrij contact K2) 
                         De potentiaalvrije contacten van de alarmuitgang K2 kunnen afhankelijk van de instelling van de 
     dipswitches aan de klemmen 12,13 en 14 van de programmeerstekker worden aangesloten. In de 
    onderstaande afbeelding “IC 8” bij alarm met de gebruikte combinatie 12+1 (normally closed) en 
     13+14 (normally open) weergegeven. Let op: in alarmvrije toestand is het Relais K2 aangetrokken. 

 

                    6.  Verbindingen voor de tijdbegrenzing van de alarmuitgang BSK - adapter (K2) 
                        De alarmmelding (K2) kan door aanpassen van de dipswitches tijdelijk begrensd worden. Hierdoor is 
     het mogelijk een alarmimpuls van een bepaalde tijdsduur vast te leggen zie afbeelding “IC 7”. 
                          Als er geen verbindingen aangebracht worden, is de tijdsduur onbegrensd. 
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                      7.  Schakelaar voor de dekselbewaking 
                          Wordt de deksel van de FSD- adapter geopend dan bestaat de mogelijkheid om een alarmmelding 
    te geven. 
  
                        Stand 1  -  Interne bewaking 

                   Bij interne bewaking wordt bij het openen van de adapter deksel de 
                   alarmuitgang geschakeld. 
                   In deze stand mag er geen spanning op de contacten 15 en 16 staan. 

                     Stand 2 -  Externe bewaking 
                   Bij externe bewaking wordt bij het openen van de adapter deksel het externe 
                   aangesloten signaal op de klemmen 15 en 1 onderbroken. 
                   Dit signaal kan nu in de EMC verder verwerkt worden. 
 

        8.  Binnenaanzicht Adapter 
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                     9.  Montageplaats van de adapter   
                          De adapter dient in de directe omgeving van de BMC/IMC te worden geïnstalleerd.  
 

10. Aansluitingen 
Klem 1 en 2  Primaire aansluiting voor het bewaken van de FSD. 
Klem 3 en 4   Bij een signaal van de BMC wordt de inbraakmelding geblokkeerd en de 
     FSD ontgrendeld 
Klem 5 en 6   De terugmelding van de deuropener. De actuele toestand van de deur wordt 
     geregistreerd.  Bij gesloten deur is het contact open. 
Klem 7 en 8  Afhankelijk van de uitvoering van adapter hier 12 VDC of 24 VDC aansluiten  
   (Klem 7 = (+); klem 8= (-)). 
Klem 9 en 10  Inkomend alarmsignaal van de BMC. 
Klemmen 11 t/m 14 Deze potentiaalvrije contacten van de sabotagemelding (K2) kunnen met de 
     DIP-switches worden ingesteld . 

     Klemmen 15 en 16 Het dekselcontact kan afhankelijk van de schuifschakelaar (S1) meegenomen 
       worden in de interne lijn voor de inbraakmelding of naar keuze gebruikt 
       worden. 

                     
Klemmen 17 en 18 Vrij te gebruiken potentiaalvrije contacten. 

 

                    11. Technische gegevens 
                                      12V                     24V 
                          Bedrijfsspanning             12V ± 15%        24V ± 25% 
                          Ruststroomverbruik                 100mA           100mA 
                          Arbeidsstroom zonder BSK                180mA            180mA 
                          Arbeidsstroom met BSK                400mA            400mA 
                          Zekering adapter         0,8A MT 
                         Afsluitweerstand         2K2 
                          Tijdbegrensde inwerkstelling alarm           0,09 – 6 seconden 
  
                          Behuizing – plaatstaal                           124x154x39mm (BxHxD) 
                          Kleur – poedergespoten               RAL 9002 
                          Deksel                 Met schroeven 
                          Aansluitklemmen                max. 2,5mm² 
                          Veiligheidstype                IP40 volgens EN 60529 
                          Gewicht                 ca. 700 gr 
                          Omgevingstemperatuur               -25 tot +70º C 
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 CHECKLIST / STORINGEN COLT – L2 - ADAPTER II / BSK 
  
                    Als de adapter brandsignalering blijft geven: 
                    Het gele lampje blijft dan branden 
                    Is de BMC gereset? 
                    Controleer of er op klem 9 en 10 van de adapter OF op klem 3 en 4 nog spanning staat. 
                    Is de sleutel (achter het tweede deurtje) terug gestoken in het objectsleutelblok. En staat deze sleutel  
                    in de juiste positie (horizontaal, volg blauwe letters op het objectsleutelblok) 
  
                    Als de adapter inbraaksignalering blijft geven: 
                    Het rode lampje blijft dan branden 
                    Als het goed is blijft het buitendeurtje nu open staan 
                    Is de sleutel (achter het tweede deurtje) terug gestoken in het objectsleutelblok. En staat deze sleutel 
                    in de juiste positie (horizontaal, volg blauwe letters op het objectsleutelblok) 
  
                    Er kan iets mis zijn met het deurcontact. Misschien staat het snapslot niet “strak” genoeg afgesteld. 
                    Deze kan makkelijk zelf worden aangedraaid. Of het kan zo zijn dat de elektrische deuropener hapert. 
                    Om dit laatste te kunnen checken, moet u het lipje van de deuropener vrij kunnen bewegen (zolang er 
                    spanning op staat). Als de spanning eraf is, kunt u dit lipje NIET bewegen. 
  
                    Hoe kan ik de deur openen zonder brandmelding te krijgen? 
                    Haal kabel 9 en 10  van de BMC en zet hier een externe voeding op van 12 of 24 volt. De deur opent 
                    zich nu zonder alarm. Resetten hoeft niet, er is immers geen melding op de BMC gekomen. 
  
                    Het buitendeurtje wil niet sluiten. 
                    Checken of de BSK is aangesloten volgens bijgaand schema.  
                    Is de sleutel (achter het tweede deurtje) terug gestoken in het objectsleutelblok. En staat deze 
                    sleutel in de juiste positie (horizontaal, volg blauwe letters op het objectsleutelblok) 
  
                    Meestal, als al deze stappen zijn doorlopen en in orde zijn, is er wat mis met de elektrische 
                    deuropener. U kunt dan contact opnemen met L2ACS op 024 – 202 22 59 om een afspraak te 
                    maken met een service monteur. 
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          Blokschema                       Adapter                                                        FSD/BSK (Kluis)      

          sabotagelijn                                       ①    wit            ❶                    ❷                                                    SV5   deurcontact 

                                                                     ②   bruin         ❷  

                                                                               groen        ③                                                                                    SV6   sleutel  bewaking 

                                                                               geel           ④                                                                 

          deuropener                                       ③     grijs          ❺ 

                                           ④     roze          ❻                                                                                       SV8 rondum 

        terug melding eindschakelaar            ⑤     blauw       ❼                                                                                              sabotage 

           deuropener                                           ⑥      rood        ❽                                                                                               contact 

                                                                                                                                                                               

           voedingsspanning                              ⑦                                              ❶                                                             SV2 

          12/24VDC                                           ⑧                                                                                                                  boor- 

                                                                                                                              ❾                                                            beveiligingsplat 

          inkomend alarm signaal van              ⑨                                                                                                                 en verwarming 

          de BMC                                              ⑩                                                                                                                  

                                                                                                                    ❿ 

          potenciaalvrije contacten                 ⑪                                                                                                         SV4   

          van de sabotagemelding                   ⑫                                                ❻                                                  deurvergrendeling 

          (K2)(IC8) kunnen met  de                  ⑬                                                ❺                                                   op 5+6 

          DIP-switch worden ingesteld            ⑭                                                ❼                                                  eindschakelaar  

                                                                                                                               ❽                                                       op 7+8   

          dekselcontact-afhankelijk                 ⑮                     ❾ 

          van de schuifschakelaar (S1)             ⑯                      ❿                   

                                                                                                                                   voeding voor verwarming  (zwart) 

          vrij te gebruiken                                ⑰                                                         voor verwarming  ca. 5W (violet) 

          potentiaalvrije contacten                  ⑱                                                                                                 

2 K 2 zwart 

blauw 

grijs 

zwart 

geel 

wit  

groen 

bruin brug 

1             2 

3             4 

5             6 

7             8 

9            10 

bruin     5 

wit         6 

grijs       7 

groen    8 

geel 


