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DELTA OP+ BETJENINGSPANEL FUNKTIONER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELTA OP+ med sit moderne design er et mikroprocessorbaseret kontrolpanel 
udviklet til tilslutning til DELTA-serien og ANX95-familierne med 
brandkontrolpaneler. 

Kontrolpanelet er grænsefladen mellem brugeren og det centrale system og 
repræsenterer det vigtige nervecenter i brandalarminstallationen. Al 
systemaktivitet såsom brandalarm, advarsel, fejl, alarmplacering osv. 
præsenteres via grafisk display og LED-lamper. Operatøren kommunikerer med 
systemet ved hjælp af funktionstasterne og det numeriske tastatur. 

DELTA OP+ har flere porte til direkte netværksforbindelse med andre DELTA-
enheder og ANX95 kontrolpaneler, kommunikation med pc mod printere samt 
andet kontrol- og præsentationsudstyr. DELTA OP+. Justering af avancerede 
funktioner i Apollo Discovery-detektorer kan udføres direkte fra DELTA OP+. 

Anvendelser 

DELTA OP + -panelet kan med fordel bruges som hovedkontrolpanel til store 
brandalarminstallationer, men også som en displayenhed, brandmands eller 
sekundært kontrolpanel. Du kan have op til 159 enheder i et brandkontrolsystem 
/ netværk. 

• Lille, elegant og omkostningseffektiv 

• Pålidelig og fleksibel kontrol og drift 

• Centraliseret konfiguration af hele brandalarmsystemet  

• Avanceret frontteknologi 

• Både centraliseret og decentral overvågning 

• Overholdelse af EN54 del 2 

 

 

 

 

 

DELTA OP+, et nyt og elegant kontrol- og 
betjeningspanel udviklet til både central og 
decentral drift af Elteks Delta brandalarmsystem. 
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DELTA OP+ TEKNISKE DATA  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

TEKNISKE DATA 
Dim. HxBxD 210x300x71 mm  

Indbygningsmål HxBxD 220x310x54 mm 

Vægt  1,7 kg / 3,7 kg  

Materiale  Kunststoff / aluzink  

Farve  Mørk grå RAL 7024 

Strøm (normal)  50-60 mA 

Strøm (alarm)  300 mA 

Tæthedsklasse IP 42 

Temperatur  0°C til +50°C 

Numerisk tastatur  Ja (undtaget Delta OP+ repeater) 

Betjeningslås  Ja 

Spænding 21-30 V DC 

Kommunikation  eBus 

Godkendinger EN54-2 

ARTIKKELNR. BESKRIVELSE 
271152.1 Delta OP+ m/eBus, Dansk 

271252.1 Delta OP+ repeater m/eBus, Dansk 

TILBEHØR 
251373.1 Alarmsenderkort 

http://www.hls-eltek.dk/

