Penta 5000 Bediendeel

Beknopte Handleiding

Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 5000 Bediendeel

1.  GRAFISCH DISPLAY
2. 5 VOLGENDE ALARM
3. 5 BRAND
4. 5 STORING
5. 5 SYSTEEMDEEL UITGESCHAKELD
6. 5 TEST
7. 5 IN BEDRIJF
8-12. 5 13-17. 5 18.
5 19. 5 SIGNAALGEVERS AFGESTELD
20. 5 SIGNAALGEVERS STORING
21. 5 SIGNAALGEVERS UITGESCHAKELD
22. 5 SYSTEEM STORING

\

A. ) RESET
B. ) ZOEMER UIT
C. ) SIGNAALGEVERS UIT
D. ) SIGNAALGEVERS AAN
E. ) 9 (BEVESTIG)
F. ) ÕÖ×Ø (CURSOR BESTURING)
G. ) VOLGENDE ALARM
H. ) NUMERIEK TOETSENBORD
I. ) ACCEPTEER MELDING
J. ) MENU
K. ) ESC (ESCAPE / TERUG)
L -P. ) Q*. ) * niet op het Penta 5030 Nevenbediendeel.

Brandalarm


)
)

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

ZOEMER UIT -B0 – ACCEPTEER MELDING -Idruk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. —indien toegepast—

 Lokaliseer en controleer de melding
bij een echte brandmelding
Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder
in om de doormeldvertraging –indien
toegepast- te overbruggen.

als de situatie onder controle is

#


Hef de oorzaak van de melding op
MENU -J- Deblokkeer het toetsenbord
toegangsniveau 2 middels het paswoord

)
)



SIGNAALGEVERS UIT -CRESET -ANoteer de melding in het logboek
Blokkeer het toetsenbord -Jtoegangsniveau 1 middels het paswoord

Penta 5000 Bediendeel

Beknopte Handleiding

Voormelding / Storing



Handel hierbij volgens lokale regels en
interne afspraken

) ZOEMER UIT -BLokaliseer de melding
# Hef de oorzaak van de voormelding of
5


storingsmelding op.
30 seconden na het verhelpen van de
oorzaak, van de voormelding of de
storing, reset de centrale zichzelf.
Noteer de melding in het logboek

Hoe een zone / melder inschakelen



Handel hierbij volgens lokale regels en
interne afspraken. Handel als volgt om
een zone of melder uit te schakelen :

) MENU -toets -J-

(open het menu)

 Deblokkeer het toetsenbord
toegangsniveau 2 middels het paswoord

) Selecteer

met de Õ×ØÖ -toetsen -F- de
menu optie INSCHAKELEN en druk de 9 toets -E-



Een lijst met zones waarbinnen melders
zijn uitgeschakeld wordt getoond.
Selecteren en inschakelen van de gewenste
zone / melders is identiek aan de uitschakel
procedure.
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Hoe een zone / melder uitschakelen



Handel hierbij volgens lokale regels en
interne afspraken. Handel als volgt om
een zone of melder uit te schakelen :

) MENU -toets -J-

(open het menu)

 Deblokkeer het toetsenbord
toegangsniveau 2 middels het paswoord

) Selecteer

met de Õ×ØÖ -toetsen -F- de
menu optie UITSCHAKELEN en druk de 9 toets -E-

) Selecteer

met de Õ×ØÖ -toetsen -F- de
menu optie ZONE / INGANGEN en druk de
9 -toets -E-

) Selecteer

met de ×Ø -toetsen -F- de
detectiezone welke dient te worden
uitgeschakeld of waarbinnen de uit
schakelen melder zich bevindt

) de

Ö -F- en daarna 9 -toets -E-, om de
selectie van de detectiezone te bevestigen

) selecteer in het keuze menu met de ×Ø toetsen -F- de optie: KIES INGANGEN,
om één of meerdere melders in de
detectiezone uit te schakelen

) Selecteer

met de ×Ø -toetsen -F- de
melder welke uitgeschakeld dient te
worden en druk de 9 -toets -E-, om de
melder uit te schakelen.

) Selecteer

×Ø -toetsen -F- de volgende
melder of verlaat het menu met de ESC –
toets (-K-)

 Blokkeer het toetsenbord
toegangsniveau 1 middels het paswoord

 Noteer de handeling in het logboek
BGB034.03

