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DELTA+  
NY BRANNSENTRAL

Delta+ serien leveres nå med ny, forbedret funksjonalitet, 
oppdatert design og nye godkjennelser iht. gjeldende forskrifter. 
Alt for å kunne tilby et optimalt brannalarmsystem med tidlig og 
pålitelig varsling - for å sikre liv og verdier. 

Delta+ serien består av vår nye sentral Delta Compact+, vårt nye 
betjeningspanel Delta OP+ og ny deteksjons- og alarm modul 
Delta DAQ+. 

•  100% bakoverkompatibel med alle enheter i Delta-serien

• Sertifisert iht. EN54 part 2/4/13 og FG-godkjent

• Sertifisert iht. LVD (Low Voltage Directive)

• Ny strømforsyning

• Ny intelligent lader

• Ny sløyfedriver

• USB for opplasting av konfigurasjon og software

• Nytt design 

• Forenklet innfesting av batteri

• Nye sløyfekomponeneter

Delta+ serien leveres med markedets mest komplette  
detektorserie - IQ8Quad multikriteriedetektorer

  
Deteksjon

Flash
Talevarsling

Akustisk alarm



DELTA COMPACT QUAD+ 

Delta Compact Quad+ er en modulær, 

mikroprosessorbasert brannsentral 

utviklet for bruk som et fritt ”stand alone” 

eller nettverk system. 

 

Delta Compact Quad+ med sitt kompakte 

design inneholder et frontbetjeningspanel 

samt en til to Delta DA Quad+ moduler 

med strømforsyning, plass til batterier 

og betjeningsinstruks. Brannsentralen 

kan også benyttes for tilkobling til EN54 

kompatible nettverk sammen med 

eksisterende Delta DA’er og Delta OP 

moduler . 

 

Delta Compact Quad+ finnes i 2 utgaver, 

2-sløyfer og 4-sløyfer for «stand alone» 

eller i nettverk. 

•  USB for opplasting av 
konfigurasjon og software

• Elegant 2 og 4 sløyfer sentral 
med moderne design

•  Kompatibel med Delta

•  Enkel konfigurasjon fra tilkoblet 
PC

•  Avansert opplastning av 
konfigurasjonsparametere

•  Sløyfedrevne styringer og 
alarmorgan

•  Avansert kraftforsyning inntil 
2,55A/24VDC pr DAQ

• Sertifisert iht EN54 part 2/4 og 
FG-godkjent

•  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

DELTA OP+ BETJENINGSPANEL 

DELTA OP+ med sitt moderne 

design er et mikroprosessorbasert 

betjeningspanel utviklet for tilkobling til 

DELTA-serien. 

Betjeningspanelet er grensesnittet 

mellom bruker og sentralsystemet og 

representerer det viktige nervesenteret 

i en brannalarminstallasjon. 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. 
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