
Veiledning for EDRV2000 
 

 



INIM sine brannsentraler er kapable til å tildele adresser automatisk (‘’auto addressering’’) logiske 

adresser til de tilkoblede enhetene på sløyfen. Det er mulig å manuelt tildele adresser til hver enhet 

på forhånd med EDRV200 for så, via brannsentralen, utføre en leseprosedyre av adressene 

(‘’Enroll’’). 

For å manuelt tildele eller lese adresser på en analog detektor gjør følgende: 

1. Tilkoble kun en enhet til EDRV2000 til basen (B) hvis det er en detektor eller til terminalen (A) 

om det er en manuell melder, i/o eller sirene. 

2. Skru på enheten ved å trykke på OK/Les (H) knappen. 

3. Om du ønsker å lese adressen tilkoblet enheten trykk OK/les (H) knappen. 

Om du ønsker å tildele en adresse tilkoblet enheten, velg så ønsket adresse ved å trykke  

Opp (J) eller Ned (K) knappen og trykk og hold ESC/Skriv (I) knappen i minst 1 sekund for å 

tildele. 

EDRV2000 kan brukes til både drive og kontrollere en hel sløyfe med ENEA adresseenheter, som 

adressering, diagnose og konfigurasjon. Disse prosedyrene kan gjøres enkeltvis eller på hele sløyfen 

før brannsentralen er installert. 

Diagnosen kan gjøres på 2 måter: 

1. Bruke knappene på EDRV2000 

2. Bruke FireGenius-Pro programvaren. 

 

Diagnose med knapper 

1. Tilkoble kun en enhet til EDRV2000 til basen (B) hvis det er en detektor eller til terminalen (A) 

om det er en manuell melder, i/o, sirene eller en hel sløyfe. 

2. Skru på enheten ved å trykke på OK/Les (H) 

knappen. 

3. Trykk og hold OK/Les knappen igjen for å komme inn 

i menyen. 

4. Velg ‘’Device Info’’ for diagnose av en enhet tilkoblet 

basen (B), velg ‘’Loop’’ for diagnose av enheter 

tilkoblet terminal (A) (sløyfe eller konvensjonell linje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra ‘’Device info’’ ved enhet tilkoblet basen (B) eller valgt enhet under ‘’Loop’’ ved enheter tilkoblet 

terminalen (A) får man tilgang til endringsmenyen 

 

Innstillinger ovenfor avhenger av type enhet tilkoblet EDRV2000. 

‘’Settings’’ gir tilgang til parameter til enheten tilkoblet EDRV2000. 

 

 
”A1R” (standard innstilling) Differensialinnstilling som vil gi alarm ved 58 °C grader eller ved rask 
temperaturstigning.  
”B” fast temperatur nivå og detektoren vil gi alarm når temperaturen overstiger 72 °C.  
”A2S” fast temperaturnivå og detektoren vil gi alarm når temperaturen overstiger 58 °C  
”BR” Differensialinnstilling som vil gi alarm ved 72 °C grader eller ved rask temperaturstigning.  
 
 
 
 



”Pluss”; Detektoren gir alarm når det er detektert røyk (se ED100) eller det er detektert 
temperaturendringer /se (ED200). Kombinasjonen varme og røyk gjør at også branner med lite røyk 
som flammebranner raskt vil bli detektert på grunn av temperaturendringen.  
”OR” (standard innstilling) denne innstillingen ligner litt på ”pluss”, men er ikke like høyfølsom. OR 
betyr at det kan være enten røyk eller varme som aktiverer/trigger detektoren.  
”AND” denne innstillingen betyr at det må være både temperaturendring og røyk tilstede samtidig 
for at detektoren skal aktiveres/trigges. 
 

 

 

Via ‘’Loop’’ gis tilgang til endringer på enheter tilkoblet 

sløyfen eller konvensjonell linje. 
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