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Utilize este guia para consulta rápida de 
informações. Para mais detalhes consulte seu 
manual de Operação do Equipamento.

Total de Zonas

Características Técnicas do 
seu Equipamento:

Zonas Expansíveis

N° de usuários

N° de Partições
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Tel. Administrativo: (55 11) 3644-3880

Central de Monitoramento Dettecta: (55 11) 3644-8330
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Até 96

O que Fazer ?

01. Ocorrência de Disparo Falso:
R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento, 
para avisar a ocorrência.

02. Alteração de Horário de Arme e Desarme do 
Sistema:
R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento 
para comunicar a mudança com antecedência.

03. O teclado sinaliza problema com o sistema:
R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento 
ou Depto. Técnico para diagnosticar a falha e efetuar um 
teste.

Central de Monitoramento Dettecta:

011 3644-8330 

Até 999

Até 8

Para obter mais informações consulte nosso site: 
www.dettecta.com.br

DIGIPLEX DGP- NE 96 
(Teclado LCD)

Suporta expansão para controle de acesso – 32 Portas
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Arme e Desarme do sistema

Para o arme do sistema certifique-se que todos os setores estão fechados incluindo a porta de saída. Aguarde o bip de confirmação a cada 
etapa digitada.

Em caso de necessidade, é possível anular alguns setores para que 
não atuem durante o período de armado. (Não recomendado).

 Anulação de setores [Senha de 4 dígitos] >> [BYP] >> [N° dos
  setores com 2 dígitos, em seqüência]
  (Confirme se os números estão sendo
  assinalados no display) >> [ENTER]

Anulação de setores

O seu painel de alarme mostra, de forma fácil e intuitiva, a maioria 
dos eventos que ocorrem com o seu sistema através do display de 
cristal líquido. Veja alguns eventos:

Zonas Abertas: De modo automático, o display mostra a palavra 
“ZONAS ABERTAS” e lista, uma a uma, todos os setores que 
estão abertos mostrando o número do setor e um breve descritivo. 
Para alternar entre os setores de maneira mais rápida utilize as 
teclas [] [].

Status das Partições: O status de cada partição cadastrada no 
teclado surge com o nome da partição e as palavras “PRONTO”, 
“NÃO PRONTO” ou “ARMADO”.

Tela de Problemas:  O seu sistema identifica automaticamente 
diversos problemas como falta de energia elétrica, bateria, falha de 
comunicação, etc. No teclado aparecerá “PROBLEMA” - “APERTE 
[TRBL] PARA VER”. Ao teclar [Trbl] você poderá navegar com as 
teclas [] []  e visualizar os problemas encontrados.

Memória de Alarme: Se houver algum disparo no último período 
de armado ou alarme 24 h. o seu sistema irá exibir “ALARME NA 
MEMÓRIA”. Tecle [MEM] para visualizar e navegue com as teclas 
[] []. Tecle [CLEAR] para sair.

Visualizando as informações no teclado

   Usuário com acesso a apenas Usuário com acesso a 2
   1 Partição ou mais partições

 Arme Normal Para ativar o seu sistema de alarme [Senha de 4 dígitos] >> [ARM] [Senha de 4 dígitos] >> [ARM] 
  e sair do local  >> [N° Partição]
    “[0] = Todas as Partições”

 Arme Interior Para ativar o seu sistema inibindo os [Senha de 4 dígitos] >> [STAY] [Senha de 4 dígitos] >> [STAY]  
  setores internos (Modo dentro de casa)  >> [N° Partição] 
    “[0] = Todas as Partições”

 Arme Instantâneo Para ativar o seu sistema anulando o [Senha de 4 dígitos] >> [5] [Senha de 4 dígitos] >> [5]  
  tempo de atraso da zona de entrada  >> [N° Partição]
    “[0] = Todas as Partições”

 Arme Forçado Para ativar o seu sistema com setores [Senha de 4 dígitos] >> [FORCE] [Senha de 4 dígitos] >> [FORCE]
  pré-determinados abertos  >> [N° Partição]
    “[0] = Todas as Partições”

 Desarmar Desativa o sistema de alarme [Senha de 4 dígitos] >> [DISARM] [Senha de 4 dígitos] >> [DISARM]  
    >> [N° Partição]
    “[0] = Todas as Partições”

1. Digite Senha Mestre >> [0] >> [ACC] (Aguarde o bip de confirmação a cada etapa);
2. Entre com o número do usuário com 3 dígitos. Ex.: 002;
3. Entre com a senha deste usuário (Estará visível no display);
4. Utilize a tabela abaixo para definir os atributos deste usuário. Use as teclas numéricas para assinalar.

Para cadastrar Usuários

1. Pressione [] SETA PARA CIMA uma vez para definir as partições do usuário. Assinale com as teclas numéricas todas as partições ao 
qual este usuário terá acesso (1 a 8);

Se nesta etapa todos os números estiverem ocultos, o usuário só controla o PGM (Saída Programável);

2. Tecle [ENTER] uma vez para salvar as alterações deste usuário;

3. Caso queira cadastrar outro usuário é só voltar para a Etapa 2 digitando o próximo número de usuário ou, para sair do menu de 
configuração de senhas, tecle [CLEAR] várias vezes até ouvir um bip longo;
Para cadastro com as funções de controle de acesso consulte o manual para mais informações.

   Alarme Silencioso: 

 Descrição Ação
 Envia um sinal de alarme ao Pressione as teclas [1] & [3]
 monitoramento sem causar simultaneamente por 2
 alarde pelo local segundos
 

Situações Especiais

   Alarme de Coação: 

 Descrição Ação
 Quando se utiliza a senha  Digite a senha pré-estabelecida
 de coação é enviado um  para coação em qualquer
 sinal ao monitoramento  situação onde se utiliza a senha
 informando que o usuário  normal. (Desarme do sistema
 está sendo coagido, sem  por exemplo)
 causar alarde pelo local

 Número 	 1 2 Resultado

  Oculto Oculto Função senha mestre desabilitada 

	 	 Visível Oculto Função senha mestre desabilitada

  Oculto Visível Permite cadastrar e alterar senhas, porém sem alterar seus atributos
    e/ou Partição

  Visível Visível Função senha mestre habilitada. Permite cadastrar e alterar senhas,
    alterar atributos e/ou Partição

 3                                Visível  Para ser uma senha de Coação

 4                                Visível  Permite anular zonas

 5                                Visível  Só permite armar

 6                                Visível  Permite armar parcial e instantâneo

 7                                Visível  Permite armar forçado

 8                                Visível  Acesso pelo teclado de qualquer Partição 


