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Integreer Net2 met uw
brandmeldcentrale
Overzicht
Net2 Pro kan geconfigureerd worden
om deuren open te sturen in geval van
een brandmelding. Hiervoor dient u een
uitgang van het brandmeldpaneel aan te
sluiten op een van de vrije ingangen op de
Net2 plus.

Aansluiten van het brandmeldpaneel
Één van de 4 vrije ingangen van de Net2 plus (deur, RTE, sabotage of spanningswegval contact) kunnen
gebruikt worden voor de brandmeldintegratie. Sluit de uitgang van het brandmeldpaneel aan tussen de 0V
en de gekozen ingang op de Net2 plus.
Er kan meer dan één deurcontroller gebruikt worden voor de brandmeldintegratie zodat u de integratie in
bijvoorbeeld meerdere gebouwen kunt toepassen.
De uitgang van het brandmeldpaneel dient N.C te zijn, in het geval van een brandmelding valt het contact
weg en zullen de deuren geopend worden.

Configureren van de Net2 software
De brandmeldtintegratie wordt geconfigureerd in de Net2 software, in de software stelt u in welke deuren
er geopend worden indien er een brandalarm is.
In het screenshot hieronder ziet u de instellingen van het “Magazijn”. Om de brandmeldintegratie te
maken opent u het tabblad “Integratie met brandmeldpaneel”. In het dropdown menu kunt u de ingang
selecteren waar u het contact van het brandmeldpaneel op heeft aangesloten. In het onderstaande
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voorbeeld hebben we de uitgang van het brandmeldpaneel aangesloten op de Exit/RTE ingang.
U kunt de integratie een naam geven bijvoorbeeld “brandalarm locatie Amsterdam”.
In de lijst kunt u de deuren aanvinken die open gestuurd worden in het geval van een brandalarm.
Net2 kan geconfigureerd worden om automatisch een aanwezigheidsrapport uit te printen indien het
brandalarm geactiveerd is. Om deze functie te gebruiken selecteert u in het dropdown menu onderaan
het scherm het gebied waar u een aanwezigheidsrapport van wilt printen.
Meer informatie over hoe u gebieden kunt configureren kunt u vinden in: AN1023-NL - Gebieden en
groepen van gebieden gebruiken <paxton.info/4953>.

Resetten van het brandalarm
Wanneer het brandalarm geactiveerd is wordt er een “Reset brandalarm” knop in het scherm weergeven.
Dit zal het brandalarm in Net2 resetten en uw deuren sluiten.
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Let op! Dit zal niet uw brandmeldpaneel resetten.
Wanneer u op de knop “Reset brandalarm” klikt wordt er een venster weergeven met alle openstaande
alarmen. Om een alarm te resetten zet u een vinkje voor de alarm melding en klikt u op “Ok”. Wanneer alle
alarmen gereset zijn zal de “Reset brandalarm” knop verwijderen uit uw taakbalk.
U kunt de optie “Automatisch resetten brandalarm” inschakelen, dit zal in Net2 het brandalarm resetten en
uw deuren sluiten zodra u uw brandmeldpaneel reset.

Belangrijk
De brandmeldintegratie is geen “fail safe” systeem omdat de Net2 deurcontrollers verbonden dienen te
zijn met een actieve Net2 server om het deur open commando te ontvangen indien het brandalarm
geactiveerd is.
Een Net2 deurcontroller zal zichzelf direct open sturen als de brandmeldintegratie op die deurcontroller
geconfigureerd is. U kunt de betrouwbaarheid van het systeem vergroten door het brandmeldpaneel op
alle vluchtdeuren aan te sluiten. Hierbij is het wel van belang dat de deurcontroller onder spanning staat.
U kunt ervoor kiezen om spanningsloos ontgrendelde sloten toe te passen, indien de voeding wegvalt zal
het slot in de ontgrendelde positie staan zodat de deur geopend is.
U kunt ook een alternatieve manier toepassen om vluchtdeuren te openen, de meest voorkomende
variant hiervan zijn breekglas handmelders.
Overleg altijd met uw brandveiligheid inspecteur wat de eisen zijn voor uw systeem.
Let op! De Net2 server dient actief te zijn en uw deurcontrollers dienen verbonden te zijn met uw netwerk
zodat deze open gestuurd kunnen worden in geval van brand.
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