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1. PRZEDMOWA

Instrukcja ta zosta³a opracowana aby pomóc Pañstwu w obs³udze centrali
alarmowej PENTA. Zalecamy przeczytanie jej przed rozpoczêciem czynno�ci
zwi¹zanych z jej obs³ug¹, poniewa¿ pomo¿e to Pañstwu w zapoznaniu siê
z mo¿liwo�ciami, które ma do zaoferowania ten system zabezpieczeñ. Instruk-
cja ta nie jest przeznaczona dla instalatora. Instalatorzy systemu s¹ proszeni
o przeczytanie Instrukcji Instalacji i Programowania centrali PENTA.
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2. WSTÊP

Twój system zabezpieczeñ sk³ada siê z panelu kontrolnego, szyfratora oraz
ró¿nego rodzaju czujników. Panel wraz z akumulatorem zabezpieczony jest
metalow¹ obudow¹ dla utrudnienia dostêpu niepowo³anym osobom.

2.1. Szyfrator
Szyfrator u¿ywany jest do przekazywania komend U¿ytkownika systemowi.

Najczê�ciej u¿ywany jest do w³¹czenia i wy³¹czenia, ale pozwala tak¿e zlokali-
zowaæ uszkodzenia i sprawdziæ stan systemu.

2.2. Linie
Centrala Penta ma 4 linie w³amaniowe oraz 1 liniê antysabota¿ow¹. Linie

w³amaniowe s³u¿¹ do pod³¹czenia jednego lub wiêcej detektorów ruchu, czujni-
ków zbicia szk³a itp.

Linia antysabota¿owa s³u¿y do 24-godzinnego zabezpieczenia detektorów przed
otworzeniem ich obudowy i uszkodzeniem, tak¿e w czasie gdy system jest wy³¹-
czony. Linia antysabota¿owa mo¿e byæ zaprogramowana jako linia typu klucz
i s³u¿yæ do uzbrajania lub rozbrajania systemu np. przy pomocy bezprzewodowe-
go pilota. Ka¿da linia mo¿e byæ zaprogramowana tak aby aktywowaæ syrenê lub/
i generowaæ cichy alarm, przy którym wiadomo�æ jest jedynie przesy³ana do stacji
monitoringu.

Ponadto linie w³amaniowe mog¹ byæ zaprogramowane jako:
l Linia natychmiastowa

Linie natychmiastowe powoduj¹ alarm natychmiast po otwarciu.

l Linia opó�niona
Otwarcie linii opó�nionej rozpoczyna odliczanie czasu na wej�cie i po jego

zakoñczeniu powoduje alarm.

l Linia opó�niona warunkowo
Linia opó�niona warunkowo nie powoduje alarmu tylko wtedy je¿eli zosta-

nie otwarta w czasie odliczania czasu na wej�cie lub wyj�cie.

l Linia wewnêtrzna
Linie wewnêtrzne nie s¹ aktywne kiedy system jest uzbrojony przy u¿yciu

tzw. uzbrojenia czê�ciowego.

l Linia 24-godzinna
Linie 24-godzinne zawsze powoduj¹ alarm po otwarciu niezale¿nie czy sy-

stem jest uzbrojony lub rozbrojony.
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2.3. System monitoringu i powiadomienia domowego
System zabezpieczeñ, który posiadasz mo¿e byæ monitorowany (kontrolo-

wany) przez stacjê monitoruj¹c¹ lub poprzez zastosowanie funkcji �Follow-me�.
Po pod³¹czeniu systemu do stacji monitoringu, centrala alarmowa PENTA wy-
sy³a komunikaty w przypadku alarmu oraz po wyst¹pieniu innych zdarzeñ
w systemie np. s³aby akumulator, w³¹czenie i wy³¹czenie, brak sieci itp. Przy
pomocy funkcji �Follow-me� mo¿esz za¿yczyæ sobie powiadomienia Ciê przez
system o wystêpuj¹cych zdarzeniach pod dowolny, zaprogramowany przez In-
stalatora numer telefonu.
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3. OBS£UGA SYSTEMU

3.1. Wstêp
Wszystkie operacje zwi¹zane z obs³ug¹ centrali alarmowej PENTA mog¹ byæ

wykonane przy u¿yciu jednej z 3 klawiatur LED, która jest zainstalowana
w systemie. Rozdzia³ ten zawiera opis funkcji klawiatury i wy�wietlacza LED,
a tak¿e kody komend u¿ywanych przy obs³udze systemu.

3.2. Uk³ad klawiatury

Klawiatura numeryczna u¿ywana jest do programowania i obs³ugi systemu.
3 przyciski zagro¿enia umo¿liwiaj¹ U¿ytkownikowi wys³anie jednego z trzech

ró¿nych sygna³ów alarmowych do stacji monitoringu lub/i w³¹czenie sygnalizatora.

3.3. Kody komend systemu
Kod ¿¹danej funkcji wprowadza siê poprzez naci�niêcie przycisku * i wybranie

odpowiedniego numeru funkcji.
Poni¿ej przedstawiono kody funkcji u¿ywane w systemie PENTA:

* 0 Szybkie uzbrajanie
* 1 + (Kod U¿ytkownika) Blokowanie linii
* 2 Pamiêæ niedomagañ systemu
* 3 Pamiêæ alarmów
* 4 Test syren i diod LED
* 5 + (Kod U¿ytkownika 1) Programowanie kodów U¿ytkownika
* 6 Programowanie linii jako GONG
* 8 + (Kod U¿ytkownika) Uzbrojenie wymuszone
* 9 + (Kod U¿ytkownika) Uzbrojenie czê�ciowe (bez linii wewnêtrznych)
Enter 1 + (Kod U¿ytkownika 1) Stop komunikacji
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3.4. D�wiêki szyfratora
G³o�nik w szyfratorze w zale¿no�ci od sytuacji wydaje nastêpuj¹ce d�wiêki:

l Jeden krótki Beep � potwierdzenie naci�niêcia klawisza
l Pó³sekundowy Beep � potwierdzenie prawid³owego wprowadzenia danych
l Niski d�wiêk Beep � odrzucenie z³ego kodu lub komendy
l Ci¹g³y d�wiêk Beep � Odliczanie czasu na wej�cie lub wyj�cie

3.5. Wy�wietlacz LED
1 ÷ 4: Diody LED 1÷ 4 okre�laj¹ status linii. Kiedy system jest rozbrojony,

dioda �wieci je�li przyporz¹dkowana jej linia jest otwarta, miga je�li jest zablo-
kowana (bypass). Kiedy system jest uzbrojony, odpowiednia dioda �wieci je�li
nast¹pi³ alarm danej linii.

Gotowy: Dioda �READY� �wieci, je�li nie ma otwartych linii i system jest
gotowy do uzbrojenia.

System: Dioda �SYSTEM� miga aby wskazaæ, ¿e w logu s¹ nowe zdarzenia
i aby przekazaæ dodatkowe informacje dotycz¹ce systemu, takie jak np. tryb
programowania lub tryb bypass.

Uzbrojony: Dioda �ARMED� �wieci, kiedy system jest uzbrojony lub kiedy
jest w trybie programowania.

Zasilanie: Dioda �POWER� �wieci, gdy zasilanie sieciowe i z akumulatora
dzia³a bez zak³óceñ, miga gdy poziom na³adowania baterii jest niski, ga�nie gdy
nie ma zasilania sieciowego.

3.6. Kody U¿ytkownika
Centrala PENTA umo¿liwia U¿ytkownikowi zaprogramowanie 4 kodów

U¿ytkownika. Ka¿dy z tych kodów ma 4 cyfry. Z kodów U¿ytkownika, tylko
kod U¿ytkownika 1 (standardowo 1111) jest w stanie modyfikowaæ pozosta³e
kody U¿ytkownika.

Aby zmieniæ kody U¿ytkowników 1 ÷ 4:
1. Wci�nij *,5.
2. Wprowad� kod U¿ytkownika 1; diody �ARMED� i �SYSTEM� migaj¹, a 4

diody linii pokazuj¹ status programowania odpowiednich kodów U¿ytkow-
nika jak nastêpuje:

OFF: nie zaprogramowany
ON: zaprogramowany
MIGA: aktualnie programowany
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3. Wpisz numer zmienianego kodu (1 ÷ 4); dioda LED danej linii miga.
4. Wprowad� nowy kod U¿ytkownika lub * * * * aby wymazaæ istniej¹cy kod;

dioda LED strefy przestaje migaæ.

Uwaga: Je�li nowy kod jest taki sam jak poprzedni, rozlegnie siê sygna³ b³êdu,
a nowy kod nie zostanie zaakceptowany.
Uwaga: Nie wymazuj kodu U¿ytkownika 1! Wymazanie tego kodu uniemo¿li-
wia U¿ytkownikowi programowanie kodów U¿ytkownika. Je�li kod U¿ytkow-
nika 1 zostanie przypadkowo wymazany, konieczne jest wezwanie instalatora
i przywrócenie programu fabrycznego.
Uwaga: Przywrócenie ustawieñ fabrycznych powinno zawsze odbywaæ siê pod
kontrol¹ instalatora poniewa¿ powoduje ogólne skasowanie wszystkich para-
metrów systemu uniemo¿liwiaj¹c tym samym jego pracê zgodnie z wymogami
chronionego obiektu.

3.7. Kod Przymusu (duress)
Centrala Penta umo¿liwia u¿ytkownikowi zaprogramowanie czterocyfrowe-

go kodu przymusu. W przypadku, gdy U¿ytkownik zostanie si³¹ zmuszony do
rozbrojenia systemu, mo¿e wprowadziæ kod przymusu, który rozbroi system
i wy�le cichy alarm do stacji monitoringu.

Aby zmieniæ kod przymusu:
1. Wci�nij *,5.
2. Wprowad� kod U¿ytkownika 1.
3. Wci�nij 5; dioda �READY� zacznie migaæ.

Wprowad� nowy kod przymusu lub * * * * aby wymazaæ istniej¹cy kod.

3.8. Uzbrojenie i rozbrojenie systemu Penta
Ten rozdzia³ wyja�nia ró¿ne metody uzbrojenia i rozbrojenia

Uzbrojenie Normalne
System mo¿e zostaæ normalnie uzbrojony tylko wtedy, gdy wszystkie linie

s¹ zamkniête.
Aby uzbroiæ system:

1. Upewnij siê, ¿e wszystkie linie s¹ zamkniête (dioda �READY� �wieci wska-
zuj¹c, ¿e system jest gotowy do uzbrojenia).

2. Wprowad� kod U¿ytkownika; szyfrator wyda sygna³ d�wiêkowy, a dioda
�ARMED� miga a¿ do koñca czasu na wyj�cie.

Uzbrojenie wymuszone
Uzbrojenie wymuszone umo¿liwia U¿ytkownikowi uzbrojenie systemu wte-

dy, gdy nie wszystkie linie s¹ zamkniête.
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Aby wykonaæ uzbrojenie wymuszone:
1. Wci�nij *,8.
2. Wprowad� kod U¿ytkownika; szyfrator wyda sygna³ d�wiêkowy, a dioda

�ARMED� miga a¿ do koñca czasu na wyj�cie.

Szybkie Uzbrojenie
Pozwala na uzbrojenie systemu bez wprowadzenia kodu U¿ytkownika. Je¿e-

li System jest pod³¹czony do stacji monitoringu, wysy³a taki sam raport jak uzbro-
jony przez U¿ytkownika 1.

Aby tak uzbroiæ system:
1. Upewnij siê, ¿e wszystkie linie s¹ zamkniête (dioda �READY� �wieci wska-

zuj¹c, ¿e system jest gotowy do uzbrojenia).
2. Wci�nij *,0. Klawiatura wyda sygna³ d�wiêkowy, a dioda �ARMED� miga

a¿ do koñca czasu na wyj�cie.

Uzbrojenie czê�ciowe
Przy uzbrojeniu czê�ciowym linie wewnêtrzne nie s¹ aktywne. Pozwala to

U¿ytkownikowi na pozostanie w obszarze chronionym tymi liniami w czasie
gdy system jest uzbrojony.

Aby tak uzbroiæ system:
1. Upewnij siê, ¿e wszystkie linie (oprócz wewnêtrznych) s¹ zamkniête.
2. Wci�nij *,9.
3. Wprowad� kod U¿ytkownika; dioda �ARMED� miga a¿ do koñca czasu na

wyj�cie.

Uzbrojenie Natychmiastowe
System mo¿e zostaæ uzbrojony bez opó�nienia na wyj�cie. Wci�niêcie * pod-

czas up³ywu czasu wyj�cia kasuje opó�nienie i natychmiast uzbraja system.

Rozbrojenie
System rozbraja siê przez wprowadzenie kodu U¿ytkownika (je¿eli istnieje

taka potrzeba kod mo¿e zostaæ wprowadzony podczas odliczania czasu na wyj-
�cie). Je¿eli kod zostanie wpisany b³êdnie, wci�nij # i wprowad� kod ponownie.
Po zaakceptowaniu kodu dioda �ARMED� zga�nie.

Sterowanie systemem poprzez wej�cie KEY
System mo¿e zostaæ uzbrojony i rozbrojony poprzez wej�cie KEY (sterowa-

nie np. pilotem). Oczywi�cie wej�cie KEY musi uprzednio zostaæ zaprogramo-
wane przez instalatora jako klucz.

3.9. Blokowanie (bypass/unbypass) linii
Penta oferuje U¿ytkownikowi mo¿liwo�æ ominiêcia linii np. w przypadku

gdy chcemy pozostawiæ pewien obszar bez ochrony lub w przypadku uszkodze-
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nia czujnika. Kiedy linia zostanie zablokowana, jest ignorowana przez system
i jej otwarcie nie powoduje alarmów.

Aby zablokowaæ liniê:
1. Wci�nij *,1.
2. Wprowad� kod dowolnego U¿ytkownika; dioda �SYSTEM� miga a diody

linii zablokowanych zapalaj¹ siê.
3. Wprowad� numer blokowanej linii; dioda danej linii zapala siê.
4. Wci�nij # aby wyj�æ z funkcji blokowania linii; diody ominiêtych linii migaj¹.

Aby przywróciæ liniê (unbypass):
1. Wci�nij *,1.
2. Wprowad� kod U¿ytkownika; dioda �SYSTEM� miga, a diody linii ominiê-

tych zapalaj¹ siê.
3. Wprowad� numer przywracanej linii; dioda danej linii ga�nie.
4. Wci�nij # aby wyj�æ z funkcji omijania linii.
Uwaga: Rozbrojenie systemu automatycznie przywraca wszystkie ominiête linie.

3.10. Pamiêæ zdarzeñ (log)
Pamiêæ zdarzeñ rejestruje zdarzenia, jakie zasz³y w systemie od ostatniego

uzbrojenia. Je�li jakiekolwiek zdarzenie zosta³o zapisane w jednym z logów,
dioda �SYSTEM� miga a¿ odpowiedni log zostanie odczytany. W przypadku,
gdy problem ca³y czas istnieje, dioda �SYSTEM� miga dopóki problem nie zo-
stanie usuniêty. Pamiêæ zdarzeñ zosta³a podzielona na pamiêæ problemów (log A)
i pamiêæ alarmów (log B).

Log A
W logu A zapisywane s¹: alarmy z linii tampera, sabota¿ syreny, problem

z szyfratorem i alarm z przycisków zagro¿enia.
Aby przejrzeæ log A:

1. Wci�nij *,2; zdarzenia s¹ sygnalizowane przez diody linii:
1-Tamper, sabota¿ syreny lub szyfratora 2-Alarm z przycisku P
3-Alarm z przycisku F 4-Alarm z przycisku E

2. Wci�nij # aby wyj�æ z logu A.

Log B
W logu B zapisywane s¹ alarmy z linii w³amaniowych, które wyst¹pi³y od

ostatniego uzbrojenia systemu.
Aby przejrzeæ log B:

1. Wci�nij *,3; alarm z danej linii jest sygnalizowany przez odpowiedni¹ diodê.
2. Wci�nij # aby wyj�æ z logu B.
Uwaga: Oba logi s¹ automatycznie kasowane przy kolejnym uzbrojeniu sy-
stemu.
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3.11. Przyciski Zagro¿enia
Naci�niêcie dowolnego z trzech przycisków zagro¿enia przez d³u¿ej ni¿ 2 se-

kundy powoduje:

F Po¿ar: Aktywuje syrenê lub/i wysy³a raport i zostaje zapisany w logu A.
E Niebezpieczeñstwo: jak wy¿ej.
P Policja: jak wy¿ej.

3.12. Powiadomienie domowe (follow-me)
Wykorzystuj¹c opcjê follow-me centrala Penta mo¿e informowaæ U¿ytkow-

nika o alarmie poprzez wybranie numeru telefonu g³ównego i wys³anie infor-
macyjnych sygna³ów d�wiêkowych.

U¿ytkownik po us³yszeniu dwóch sygna³ów d�wiêkowych powinien wybraæ
na aparacie tonowym jedn¹ z cyfr: 3, 6, 9 lub #. Rodzaj sygna³ów, które us³yszy
poinformuje go o rodzaju alarmu, który mia³ miejsce na obiekcie:

1 krótki d�wiêk � Alarm z linii 1
2 krótkie d�wiêki � Alarm z linii 2
3 krótkie d�wiêki � Alarm z linii 3
4 krótkie d�wiêki � Alarm z linii 4
1 d³ugi d�wiêk � Alarm z przycisku �F�
2 d³ugie d�wiêki � Alarm z przycisków �E�, �P�, z linii tampera

lub sabota¿ szyfratora

Po us³yszeniu tych sygna³ów ponowne wybranie cyfr 3, 6, 9 lub # powoduje
przerwanie po³¹czenia przez panel lub sygnalizacjê d�wiêkow¹ nastêpnego alar-
mu.
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4. DODATKOWE OPERACJE
l Wy³¹czanie syren

Aby wy³¹czyæ syreny nale¿y:
� Wprowadziæ kod U¿ytkownika lub nacisn¹æ przycisk pilota (je¿eli jest zain-

stalowany).

l Test sygnalizatora
Aby wykonaæ test sygnalizatora nale¿y:

� Wcisn¹æ *,4; zabrzmi d�wiêk syreny i diody na szyfratorze zapal¹ siê na 2
sekundy.

l Funkcja Gong
Szyfrator mo¿e zostaæ zaprogramowany tak, aby wydawa³ krótki d�wiêk

gdy linie systemu alarmowego s¹ otwierane lub zamykane kiedy system jest
rozbrojony.

Aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê Gong nale¿y:
� Wcisn¹æ *,6.

Szyfrator wyda ci¹g³y d�wiêk aby zasygnalizowaæ �Funkcja Gong w³¹czo-
na� lub seriê krótkich d�wiêków aby zasygnalizowaæ �Funkcja Gong wy³¹-
czona�.

l Wy³¹czanie pod�wietlenia klawiatury
Aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ pod�wietlenie klawiatury nale¿y:

� Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk # d³u¿ej ni¿ 2 sekundy.

l Testowanie systemu
Nale¿y przynajmniej raz w tygodniu testowaæ system w celu wczesnego wy-

krycia uszkodzeñ w nastêpuj¹cy sposób:
� Sprawdziæ dzia³anie wszystkich detektorów pod³¹czonych do systemu po-

przez np. poruszanie siê w ich polu widzenia itd. Po uaktywnieniu poszcze-
gólnych czujników powinny zapalaæ siê przyporz¹dkowane do nich diody na
szyfratorze.
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5. INFORMACJE O SYSTEMIE
(Powinien wype³niæ Instalator)

Instalator: ____________________________________________________________

Tel: ______________

Adres: _______________________________________________________________

Data instalacji: _______________

Stacja monitoruj¹ca: _________________________________ Tel: _______________

Powiadomienie domowe: _____________________________ Tel: _______________

Linia 1: _________________________ Linia natychmiastowa q wewnêtrzna q

Linia 24-godzinna q opó�niona q

Linia opó�niona warunkowo q

Cicha q Syrena q

Linia 2: _________________________ Linia natychmiastowa q wewnêtrzna q

Linia 24-godzinna q opó�niona q

Linia opó�niona warunkowo q

Cicha q Syrena q

Linia 3: _________________________ Linia natychmiastowa q wewnêtrzna q

Linia 24-godzinna q opó�niona q

Linia opó�niona warunkowo q

Cicha q Syrena q

Linia 4: _________________________ Linia natychmiastowa q wewnêtrzna q

Linia 24-godzinna q opó�niona q

Linia opó�niona warunkowo q

Cicha q Syrena q

Przycisk P: Cichy q Syrena q Przycisk E: Cichy q Syrena q

Przycisk F: Cichy q Syrena q

Czas na wyj�cie: _________ sekund; Czas wej�cie: _________ sekund;

Czas dzia³. syreny: ________ sekund


