DELTA+
UUSI PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ
Delta+ sarja toimitetaan nyt parannetulla toiminnallisuudella,
päivitetyllä muotoilulla ja täyttäen kaikki uudet hyväksynnät. Kaikki,
jotta voimme tarjota optimaalisen paloilmoitinjärjestelmän aikaisella
ja luotettavalla hälytyksellä – elämän ja omaisuuden turvaksi.
Delta+ sarja koostuu uudesta Delta Compact+ paloilmoitinkeskuksesta,
uudesta käyttö-/näyttölaitteesta Delta OP+ ja uudesta ilmoitin/valvontamoduulista Delta DAQ+.

• 100% yhteensopiva vanhojen Delta-sarjan keskuslaitteiden kanssa
• Sertifioitu EN54 - 2/4/13
• Sertifioitu LVD (Low Voltage Directive)
• Uusi virtalähde
• Uusi latauslaite
• Uusi silmukka-ajuri
• USB portti konfigurointiin ja ohjelmointiin
• Uusi muotoilu
• Uusia silmukkakomponentteja

Delta+ sarjaan on saatavilla erittäin monipuolinen ilmaisinsarja –
IQ8Quad, jossa mukana myös IQ8Quad multi-ilmaisimet

DELTA COMPACT QUAD+
Delta Compact Quad+ on modulaarinen,
prosessoripohjainen paloilmoitinkeskus, joka on
suunniteltu käytettäväksi itsenäisenä tai väylään
yhdistettynä järjestelmän keskuslaitteena.

• USB konfigurointiin ja ohjelmointiin
• Elegantti 2 silmukan keskus, jossa uusi
moderni muotoilu
• Yhteensopiva Delta keskusväylään

Kompaktin muotoilunsa sisältävä Delta Compact
Quad+ sisältää käyttölaitteen keskuksen kannessa
ja yhden Delta DA Quad+ moduulin, jossa oma

• Helppo käyttää
• Edistynyt kofigurointi ja ohjelmointi

virtalähde, sekä tila varakäyntiakustolle.

• Silmukkaan hälyttimet ja ohjaukset

Käyttölaitteella voidaan hallita myös väylään

• Kehittynyt virtalähde
2,55A/24VDC / DAQ

liitettyjä Delta sarjan keskuslaitteita.

• Sertifioitu EN54 - 2/4
Delta Compact Quad+ keskus on saatavilla
kahden IQ8Quad osoitteellisen silmukan versiona
ja lisäksi sarjassa on keskusväylään liitettävät
käyttölaitteettomat kahden- ja neljän
osoitteellisen silmukan käyttölaitteettomat
Delta+ alakeskusmallit.

• Pieni, tyylikäs ja kustannustehokas
• Luotettava hallinta ja käyttö
• Edistyksellinen tekniikka
• Koko paloilmoitinjärjestelmän käyttö
ja hallinta
• Keskitettyihin ja hajautettuihin Delta
järjestelmiin
• Standardin EN54 – 2 mukaisesti
hyväksytty

DELTA OP+ KÄYTTÖLAITE
Modernilla muotoilulla varustettu DELTA OP+ on mikroprosessoripohjainen käyttölaite, joka on kehitetty liitettäväksi DELTA-keskussarjaan.
Käyttö-/näyttölaite on käyttöliittymä paloilmoitinjärjestelmän ja käyttäjän välillä. Kaikki järjestelmän toiminnot paloilmoitukset, ennakkovaroitukset, vika, hälytyksen sijainti jne. esitetään graafisella näytöllä sekä lisäksi led merkkivaloin.
Hälytyksen sijainnin paikantaminen on nopeaa, selkeätä. Käyttäjän toiminnot on helppo suorittaa loogisten valikoiden kautta.
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