
Fakta
 
n Betjäningspanel för övervakning av nödbelysning

n   Övervakar upptill 126 adresser per slinga

n   Kan integreras i stora övervakningssystem

 
Delta Compact Nödbelysning är en central för övervakning av nödbelysning med DA (detektion 
och larmmoduler), som används mot Eltek Fire& Safety´s elBus- nödbelysningsarmaturer. Centralen har 2 slingor med 
möjlighet till flera centraler i nätverket. 
All systemaktivitet är presenterad via display och dioder. Systemets uppgift är att varna om nödbelysningsarmaturens 
inbyggda självtestfunktion har detekterat fel på ljuskälla, batteri eller elektronik. Dessa felmeddelanden loggas samt 
informerar om vilka nödbelysningsarmaturer som har behov för underhåll.

Delta Compact nödbelysning passar utmärkt för såväl små som stora byggnader, där det finns behov för ett användar-
vänligt och kostnadseffektivt nödbelysningssystem med automatisk övervakning. 
Delta Compact nödbelysning har möjlighet att kommunicera med andra Delta DA-enheter och kan därför integreras i 
stora övervakningssystem.

Med Delta Compact nödbelysning finns också möjlighet att övervaka nödbelysningsanläggningen med hjälp av det 
grafiska presentationssystemet FireWin. Felmeddelanden kan också vidarebefordras till mobiltelefon via SMS-medde-
lande eller via e-post.

Smidig övervakning av nödbelysningsanläggningar

n Möjlighet till grafiskt toppsystem, FireWin Presentation

n Förenklar underhåll, enligt normer och standarder för nödbelysning

n Felmeddelanden via sms eller e-post

Delta Compact Nödbelysning
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E-nr Artikelnummer Benämning

- 252001 Delta Compact nödbelysning, elBus 2 slingor u/eBus

- 252001.1 Delta Compact nödbelysning, elBus 2 slingor m/eBus

- 10340/1 Brandlarmsnyckel, 2 st levereras med var central

- 244028 Batteri Fiam GS 12V/7,2 Ah. 2,6 kg

Material  Metall

Färg  RAL7024

Batteri  12V/7,2 Ah Bly

IP-klass  IP42

Driftpänning 230VAC/24VDC

Strömförbr. 130mA - 252000 och 252000.1 

  180mA - 252000.4 

Omgivn.temp -5C - +50C

Vikt inkl. batterier 15,2-21kg

Godkänd  CE

Mått  490 x 360 x 110  

  Hålmått = 431,5x332mm

 

Nödbelysning 
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