
Kenmerken Penta 5000 sprinklermeldcentrale

• Flexibel en eenvoudig te programmeren 
• Tot 250 statusmeldingen per sprinklermeldcentrale
• 19-inch behuizing in IP55-uitvoering
• Modulair uitbreidbaar
• Conform NEN-EN12845 en NEN1073
•  NEN-EN54-2, 4 en -13 VdS-goedgekeurd
• Leds in kleuren rood, geel en groen
• Software programmering van leds

• 

Toepassing 

Een gebouw met een sprinklermeldinstallatie die aan de 

plusklasse moet voldoen, zoals beschreven in het Neder-

lands voorwoord bij de gecombineerde uitgave van NEN-

EN 12845 en NEN 1073, dient te worden voorzien van een 

autonome sprinklermeldinstallatie. Die sprinklermeldin-

stallatie moet, tenzij anders beschreven, voldoen aan NEN 

2535, de bepalingen van NEN 1073 en de bepalingen 

van bijlage H van NEN-EN 12845+A2. De meldingen van 

de sprinklermeldinstallatie moeten worden weergegeven 

op een sprinklermeldcentrale, die met de bijbehorende 

componenten dient te voldoen aan de normenreeks NEN-

EN54. Met de Penta 5000 sprinklermeldcentrale (SMC) kan 

eenvoudig aan alle gestelde eisen worden voldaan. 

 

Inlezen statusmeldingen

Alle statusmeldingen van de sprinklermeldinstallatie 

 (alarmen, technische storingen en supervisiemeldingen) 

dienen op de sprinklermeldcentrale te worden inge-

lezen. Bij het toepassen van de Penta 5000 sprinkler-

meldcentrale kunnen deze meldingen eenvoudig en 

kostenbesparend in de nabijheid van de alarmkleppen, 

stromingsschakelaar, storingscontacten, enz. via de 

lusbekabeling worden ingelezen op de Apollo inleesmo-

dule (XP95 switch monitor units). Het is tevens mogelijk 

om de meldingen van de sprinklermeldinstallatie fysiek 

op de Penta 5000 sprinklermeldcentrale in te lezen door 

gebruik te maken van één of meerdere Penta 5000 

10-ingangenkaart(en).
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Flexibel en eenvoudig te programmeren

Zowel de brandalarmen als de technische en supervisie-

meldingen moeten door middel van aparte indicatoren 

gelijktijdig op de sprinklermeldcentrale kunnen worden 

gesignaleerd. Voor brandalarmen moet een rode indi-

cator en voor technische storingen en supervisiemeldin-

gen een gele indicator worden gebruikt. De Penta 5000 

sprinklermeldcentrale kan worden voorzien van maxi-

maal vijf Penta 5000 ledpanelen, bestaande uit 50 leds 

per paneel. Naast elke led bevindt zich een zichtvenster 

waarachter een label kan worden geschoven met een 

beschrijving van de functie. Elke led kan met de Penta  

ConfigTool geconfigureerd worden om rood óf geel op te 

lichten. Iedere Penta 5000 

ledkaart kan dus naar eigen 

wens flexibel en eenvoudig  

worden ingedeeld. 

Modulair uitbreidbaar

Het hart van de sprinklermeldcentrale is een Penta 5400 

4-lus centrale in een 19-inch module, waarbij 2 lussen 

van elk 126 adressen beschikbaar zijn voor het inlezen 

van statusmeldingen én - indien gecombineerd met een 

brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie - ook brandmel-

ders en signaalgevers. Met behulp van luskaarten is de 

centrale uit te breiden naar 3 of 4 lussen. Naast het stan-

daard aanwezige Penta 5000 ledpaneel voor 50 leds is er 

plaats voor uitbreiding met 1 extra ledpaneel. Indien meer 

statusmeldingen moeten worden weergegeven, kan een 

lege Penta 5000 19-inch kast worden voorzien van de 

nodige componenten. De verplichte sleutelschakelaar 

voor het uitschakelen van sturingen bij het testen van de 

sprinklerinstallatie maakt standaard 

deel uit van de Penta 5000 SMC.

 

 

Penta 5000
sprinklermeldcentrale

Penta 5000 sprinklermeldcentrale 

 Penta 5000  
sprinklermeldcentrale



Altijd een veilig idee.

Specificaties
Artikelnummer BIC280

Melderlussen
Aantal Intelligente detectielussen 4

Ondersteund communicatie protocol Apollo S90, XP95, 
Discovery, Explorer

Aantal adressen per lus 126

Max. aantal groepsadressen 15

Synchronisatie binnen PentaNet •

Max. lus stroom (mA) 500

Lus spanning (Vdc) 24

Max. luslengte 2000m Te berekenen 
middels luscalculatie 

programma

Type lus bekabeling min 1x 2x 0,8mm

Onbewaakte ingangen
Aantal onbewaakte ingangen 8

Vrij programmeerbaar OI •

Type contact OI wissel

Bewaakte uitgangen
Aantal bewaakte uitgangen 2

Vrij programmeerbaar BU •

Afsluitweerstand (Ω) BU 6k2

Active EOL weerstand (Ω) optie

Aantal bewakingstypen BU 4

Bewaking op kortsluiting BU •

Bewaking op onderbreking BU •

Bewaking op hoge impedantie - deel 13 (icm AEOL) •

Bewaking op lage impedantie - deel 13 (icm AEOL) •

Rust spanning (Vdc) -5

Alarm spanning (Vdc) +24

Max. stroom (A) BU 1

Type zekering BU elektronisch

Onbewaakte uitgangen
Aantal uitgangen 2

Vrij programmeerbaar OU •

Type contact OU N/O en N/C

Spanning 5 tot 30 Vac/dc

Max. stroom (A) OU 1

Stroom 0.001 tot 1 A

Overige aansluitingen
Pentanet 5000 netwerkkaart optie

RS232 •

USB (type B) •

LED expansion bus •

Expansion bus •

Periferie bus •

Netvoeding (AC)
Voedingsspanning 200 tot 240 Vac

Frequentie 47 tot 63 Hz

Type zekering NV elektronisch

Max. stroom (A) - zekering 3.15

Max. spanning (V) - zekering 250

Accu (lader)
Aantal accu’s 2

Accuspanning (V) 12

Max. accu capaciteit (Ah) (in standaard behuizing) 45

Max. accucapaciteit (Ah) 45

Nominale laadspanning (Vdc) (20°C) 27.4



Altijd een veilig idee.

Specificaties
Artikelnummer BIC280

Laad stroom (A) 2

Temperatuur gecompenseerd •

Type zekering (Accu) elektronisch

Voeding (DC)
Ruststroom (A) - centrale incl luskaart excl externe 
comp

0.072

Voedingsbron intern

Alarmstroom (A)  - centrale incl luskaart excl externe 
comp

0.125

Aantal voedingsuitgangen 1

Spanning uitgang (Vdc) 24

Stroom uitgang (mA) 500

Type voeding switched mode

Spanning nominaal (Vdc) 24

Spanning 18 tot 28 Vdc

Rimpel (Vpk-pk/%) 1

Max. stroom (Adc) 5

Gebruikersinterface
Type display LCD

Achtergrond verlichting display •

Aantal functie led indicatoren 10

Aantal programmeerbare led indicatoren 67

Aantal functietoetsen 5

Functietoets: reset •

Functietoets: zoemer uit •

Functietoets: signaalgevers aan •

Functietoets: signaalgevers uit •

Functietoets: volgend alarm •

Zoemer •

Frequentie zoemer (kHz) 4

Geluidsniveau brand (dB) (@1 meter) >60

Geluidsniveau storing (dB) (@1 meter) >50

Max. geheugenplaatsen: brandmeldingen 500

Max. geheugenplaatsen: gebeurtenissen 5000

Real time klok •

Resolutie display (pixels) 240x64

Programmering
Max. aantal zones 200

Hoogste zone nummer 2000

Max. aantal netwerk zones 2000

Max. aantal input en output points 1000

Aantal tijd klokken 10

Aantal paswoorden 12

Aantal ringing styles 40

Max. aantal output groups 200

Max. aantal cause & effect regels 1150

Max. aantal I/P events 250

Max. aantal logische statements 100

Max. aantal logica regels 1500

Max. aantal sectoren 100

Mechanische specificaties
Bedrijfstemperatuur (°C) -5 °C tot 40 °C

Rel. luchtvochtigheid (zonder condensatie) 0% tot 95%

Afmetingen (hxbxd) 731 x 535 x 229 mm

IP Klasse IP55

Materiaal Staal

Kleur RAL7035/grijs

Aantal uitbreekpoorten bovenkant 44



Altijd een veilig idee.

Centrales
BIC280 PENTA 5000 SMC SPRINKLERMELDCENTRALE

Opties en Accessoires
BIC230 PENTA 5000 LUSKAART

BIC231 PENTA 5000 NETWERKKAART BMC

BIC232 PENTA 5000 2-RELAISKAART

BIC233 PENTA 5000 PRINTER INTERN

BIC234 PENTA 5000 ACTIEVE EOL PRINT BEWAAKTE UITGANG

BIC260 PENTA 5000 8-GROEPENKAART

BIC261 PENTA 5000 10-INGANGENKAART

BIC281 PENTA 5000 SMC LEDPANEEL/RD/GL

BIC283 PENTA 5000 SMC LEDPANEEL /RD/GL/GRN

BIC292 PENTA 5000 SLEUTELSCHAKELAAR 2 STDN /1 POSITIE UITNEEMBAAR

Bestelinformatie

Specificaties
Artikelnummer BIC280

Aantal uitbreekpoorten onderkant 44

Diameter uitbreekpoorten (mm) 20

Overige specificaties
Goedgekeurd volgens EN54-2, EN54-4, 

EN54-13

Certificaat 0786-CPD-20952

Garantie (jaar) 3


