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DELTA OP+ BETJENINGSPANEL NØKKELFUNKSJONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELTA OP+ med sitt moderne design er et mikroprosessorbasert 

betjeningspanel utviklet for tilkobling til DELTA-serien og ANX95 familiene av 

brannsentraler.  

Betjeningspanelet er grensesnittet mellom bruker og sentralsystemet og 

representerer det viktige nervesenteret i brannalarminstallasjonen. All 

systemaktivitet som brannalarm, forvarsel, feil, alarmsted etc. blir presentert via 

grafisk display og LED-lamper. Operatøren kommuniserer med systemet ved 

hjelp av funksjonstaster og det numeriske tastaturet.  

DELTA OP+ har flere porter for direkte nettverkstilknytning med andre DELTA-

enheter og ANX95 sentraler, kommunikasjon med PC, mot skrivere samt annet 

kontroll og presentasjonsutstyr. DELTA OP+ panelet kan også drive lamper i 

orienteringstablå. Justering av avanserte funksjoner i Apollo Discovery 

detektorer kan utføres direkte fra DELTA OP+.  

Anvendelser  

DELTA OP+ panelet kan med fordel brukes som hovedbetjeningspanel for store 

brannalarminstallasjoner, men også som displayenhet, brannmanns- eller bi-

betjeningspanel eller for å drive orienteringstablå. Man kan ha inntil 159 enheter 

i et brannsentralsystem/nettverk. 

 

• Liten, elegant og kostnadseffektiv 

• Pålitelig og fleksibel kontroll og betjening 

• Avansert front teknologi 

• Sentralisert konfigurasjon av hele brannalarmsystemet 

• Både sentralisert og desentralisert overvåking 

• Overenstemmelse med EN54 part 2 og FG-godkjent 
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DELTA OP+, et nytt og elegant kontroll og 

betjeningspanel utviklet for både sentralisert og 

desentralisert betjening av Elteks brannalarmanlegg 
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DELTA OP+  TEKNISKE DATA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

TEKNISK 

Dim. HxBxD 
210x300x71 mm / 257x348x55 mm 
(innfelt variant) 

Innfelingsmål HxBxD 220x310x54 mm 

Vekt  1,7 kg / 3,7 kg (innfelt variant) 

Materiale  Kunststoff / aluzink  

Farge  Mørk grå RAL 7024 

Strøm (normal)  50-60 mA 

Strøm (alarm)  300 mA 

Tetthetsgrad  IP 30 

Arbeidstemperatur  0°C til +50°C 

Funksjonaliteter  Programvaredefinert 

Numerisk tastatur  Ja (unntatt Delta OP+ repeater) 

Betjeningslås  Ja 

Spenning  21-30 V DC 

Kommunikasjon  eBus 

Godkjenninger EN54-2 

ARTIKKELNR. BESKRIVELSE 

271150.1 Delta OP+ m/eBus, norsk 

271240 Delta OP+ innfelt m/eBus, norsk 

271250.1 Delta OP+ repeater m/eBus, norsk 

271280 Delta OP+ kontrollpanel m/eBus, norsk 

TILBEHØR 
251373.1 Alarmsenderkort 

http://www.hls-eltek.no/

