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Toetsen en Led Indicatoren op het Penta –serie 1- Ontruiming Bediendeel

1. 
2. 
3. 

VRIJGAVE BEDIENING
VRIJGAVE BEDIENING

4. 

LAMPENTEST

5. 

ZOEMER UIT

HERSTEL ONTRUIMINGALARM

6.
7.
8.
9.







STORING
IN BEDRIJF
Omschrijving Ontruiming Zones 1-16
ONTRUIMING GEACTIVEERD
(ONTRUIMING ZONES 1-16)

10. 

ONTRUIMEN
(ONTRUIMING ZONES 1-16)

ONTRUIMEN




Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

VRIJGAVE BEDIENING (2)
—de led indicator vrijgave bediening (1) licht op, de bediening is gedurende 5 minuten vrijgegeven—
ONTRUIMEN BOUWDEEL
TOTAAL ONTRUIMING

Handel als volgt om de ontruiming in één of
meerdere bouwdelen selectief te starten.

Handel als volgt om de ontruiming in het hele
gebouw te starten.

 ONTRUIMEN (10)

 ONTRUIMEN (10)

Druk de ontruiming toets voor het gewenste
bouwdeel. Raadpleeg de omschrijvingen rechts
naast de ontruiming toetsen.

Druk de ontruiming toets voor de totaal
ontruiming. Raadpleeg de omschrijvingen rechts
naast de ontruiming toetsen.



ONTRUIMING GEACTIVEERD (9)
De rode led indicator naast de ontruiming toets
licht op zodra de signaalgevers —sirenes— in het
betreffende bouwdeel geactiveerd zijn.



ONTRUIMING GEACTIVEERD (9)
De rode led indicator naast de ontruiming toets
licht op zodra de signaalgevers —sirenes—
geactiveerd zijn.

als de situatie onder controle is

 VRIJGAVE BEDIENING (2)
—de led indicator vrijgave bediening (1) licht op, de bediening is gedurende 5 minuten vrijgegeven—

 HERSTEL ONTRUIMING ALARM (3)
—of druk de SIGNAALGEVERS UIT toets op een Penta Bediendeel
 ONTRUIMING ALARM (9)
—de rode led indicatoren naast de ontruiming toetsen gaan uit nadat de signaalgevers afgesteld zijn—




Noteer de melding in het logboek
5 minuten nadat de laatste toets bediend is zal de bediening automatisch geblokkeerd worden.
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Lampentest





Handel hierbij volgens lokale regels en
interne afspraken
LAMPENTEST (4)

De lampentest wordt gestart. Alle led
indicatoren op het bediendeel lichten op.

 Controleer of alle led indicatoren op het





Het Penta Ontruiming bediendeel zal storingen van het
bediendeel en storingen in overige systeemdelen van het
Penta Brandmeldsysteem weergeven.



bediendeel oplichten.



5 - 10 seconden na het starten van de
lampentest wordt deze automatisch
beëindigd.



Noteer de melding in het logboek
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Handel hierbij volgens lokale regels en
interne afspraken.







STORING (6)
—de gele led indicator storing licht op.—

De interne zoemer van het ontruiming
bediendeel is geactiveerd.
ZOEMER UIT (5)
—de interne zoemer wordt afgesteld—

Raadpleeg een display van een Penta
Centrale of een Penta Nevenbediendeel
voor uitgebreide informatie over de aard
van de storing en lokaliseer de storing.
Hef de oorzaak van de storingsmelding op
30 seconden na het verhelpen van de
oorzaak van de voormelding of de storing
reset het brandmeldsysteem zichzelf.
STORING (6)
—de gele led indicator storing gaat uit zodra de
storing is opgeheven.—

 Noteer de melding in het logboek

