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DELTA DA QUAD+ FUNKTIONER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• USB til upload af konfiguration og software 

• Sløjfedreven kontrol og alarmenhed 

• Op til 80 alarmenheder pr. loop på DA Quad + 

• ESSER 9200 og IQ8 detektorer kan bruges 

• Op til 126 adresser pr. sløjfe 

• Nem konfiguration fra tilsluttet pc 

• Avanceret upload af konfigurationsparametre 

• Kompatibel med Delta-systemer og ANX 95 

• Avanceret strømforsyning op til 2,55A / 24V 

• Certificeret i henhold til EN54 del 2/4/13  

Delta DA Quad + er et detektions- og alarmmodul til 
alle Esser 9200 / IQ8Quad-detektorer. Modulet er 
designet til både centraliserede og decentrale 
løsninger. Modulet er certificeret i henhold til EN54 
del 2/4/13. 

Delta DA Quad + er designet til forbindelse til Eltek-netværk, hvor det er muligt at 
forbinde op til 159 modulenheder i et netværk. Delta DA Quad + kan bruges til 
tilslutning til EN 54-kompatible netværk sammen med eksisterende Delta DA'er, 
Delta OP-moduler og ANX95-udvekslinger (noget reduceret funktionalitet på ANX 
95 på grund af ældre udveksling). Delta DA Quad + er 100% kompatibel med alle 
Delta Series-enheder. 

Teknisk beskrivelse 

Delta DA Quad + har programmerbare indgange og udgange til detektorsløjfer 
(adresserbar-analog og / eller konventionel), overvågede alarmudgange og 
spændingsfri kontaktsæt. Modulet er udstyret med en nyudviklet og avanceret 
strømforsyning med flere spændingsudgange til at drive detektorsløjfer, 
alarmudgange, batterier osv. Med et USB-stik på DAQ + -enheden forenkler dette 
upload og konfiguration af brandkontrolsystemet til hele netværket. Alle udgange er 
frit programmerbare (både egne og loop-drevne udgange). Delta DA Quad + er 
programmeret via et Windows-baseret pc-program, FireWin Explorer, som er 
beregnet til IQ8Quad med eller uden alarmenhed og IQ8Alarm +. (Hvis DA Quad + 
bruges sammen med Esser 9200- eller IQ8-detektorer, kan eksterne detektorbeløb 
ikke bruges, da disse ikke kan modstå den høje sløjfe spænding under strømdrift). 
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DELTA DA QUAD+  TEKNISKE DATA  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Batterierne, der bruges til disse produkter, skal overholde IEC 60896-11, IEC 60896-21 og IEC 60896-22, 

IEC 61056-1 og IEC 61056-2 eller IEC 62485-2 og fremstillet af materiale med  

brandhæmmende egenskaber V-1 eller bedre. 

 

 

    
 

 

TEKNISKE DATA 
Dim. HxBxD 205x172,5x68 mm 

Vægt 1,63 kg 

Materiale Aluzink 

Farve Mørk grå RAL 7024 

Strøm (Imin)  70 mA 

Strøm (Imax A)  2,55 A 

Tætningsklasse IP 30 

Temperatur  -5°C til +40°C 

Antal sløjfer 2 

Antal adresser pr. sløjfe 126 

Spænding 196-253 V AC/V DC, 24 V batteri 

Antal zoner i et system 256 

Antal underzoner pr. zone 25 

Godkendelser EN54-2, EN54-4, EN54-13 

ARTIKKELNR.      BESKRIVELSE 
271800.1 Delta DA Quad+ m/eBus 

TILBEHØR 
244031 12V/17AH batteri * (bestilles separat) 

244025 12V/8,5AH batteri * (bestilles separat) 
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