
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1  Funksjonstaster 
Seks programmerbare membrantaster. Tre av dem er 
programmert på forhånd for: 
 FORSINKELSE (når én eller flere utganger er forsinket, 
trykk denne tasten for å oppheve forsinkelsen midlertidig, 
trykk tasten én gang til for å aktivere forsinkelsen igjen). 
 AVSTILL SUMMER (i alarmmodus, trykk denne tasten for 
å avstille den interne summeren), og  
 SCROLL DISPLAY (bla gjennom aktive feil- og 
brannalarmer i displayet). 

12 TEKNISK ALARM 
Pulserende gul LED-lampe indikerer en alarm fra en 
teknisk styring (brannspjeld, branndør, rulletrapper osv.). 

2  ALARMSENDER UTKOBLET 
Gul LED-lampe PÅ indikerer at alarmsenderutganger er 
utkoblet. 

13 FEIL 
Pulserende gul LED-lampe indikerer en feil i systemet. 
Den lyser fast ved systemfeil. 
 

3  TEST 
Gul LED-lampe PÅ indikerer at systemet er i Testmodus. 

14 SYSTEMFEIL  
Gul LED-lampe viser til en systemfeil. Årsaken kan være 
en programfeil, lav 5 V DC-spenning eller feil i 
kommunikasjonen med andre enheter. 

4  DRIFT 
Når den grønne LED-lampen er PÅ, er systemet i drift og 
systemet har strømforsyning. 

15 ALARM FORSINKET 
Gul LED-lampe PÅ indikerer at én eller flere utganger har 
forsinkelse. 

5  ALARMSTED UTKOBLET 
Gul LED-lampe PÅ indikerer at en detektor eller inn-enhet 
har blitt koblet ut automatisk. 

16 Dynamiske «Soft»- taster 
Disse tastene er normalt ikke i bruk, men kan 
programmeres for spesielle formål (makroer) 

6  ALARMSENDER AKTIVERT 
Rød LED-lampe PÅ indikerer at utgangen alarmsender er 
aktivert eller, hvis tilbakemelding er tilgjengelig, at 
brannvesenet har mottatt alarmen.  
 

17 Grafisk display 
Viktig brukergrensesnitt med 240 x 64 punkters 
oppløsning i grafisk modus, eller 8 x 40 tegn i 
tekstmodus.  

7  BRANNVENTILASJON AKTIVERT 
Gul LED-lampe PÅ indikerer at brannspjeld er lukket og 
ventilasjonsvifter aktivert. 

18 FLERE ALARMER 
De røde LED-lampene i/over teksten tennes når flere 
brannalarmer er aktive. Trykk tasten under teksten for å 
bla gjennom de aktive alarmene.  
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8  SLOKKEANLEGG AKTIVERT 
Rød LED-lampe PÅ viser at brannslokkeanlegget er 
aktivert. 
 

19 AVSTILL KLOKKER 
Trykk denne tasten når systemet er i alarmmodus  for å 
avstille alarmklokkene og den interne summeren. Trykk 
tasten én gang til for å aktivere dem igjen. 

9  BRANN 
Når de røde LED-lampene i/under teksten BRANN er PÅ, er 
systemet i brannalarmmodus. 

20 TILBAKESTILL 
Trykk denne tasten i to sekunder når systemet er i 
alarmmodus for å tilbakestille systemet til normalmodus. 

10 UTKOBLING 
Den gule LED-lampen er PÅ når en detektor, inn-enhet eller 
utgang er utkoblet. 

21 Panelets nøkkelbryter 
Aktiverer og deaktiverer panelets fronttaster. 

11 FORVARSEL 
Pulserende oransje LED-lampe indikerer et forvarsel fra en 
analog detektor. 

22 Numerisk tastatur 
Bruk tastaturet til å kommunisere med systemet: 
 Trykk tastene  til  for å velge numeriske verdier og 
menyvalg.  
 Trykk tasten  for å aktivere data eller når systemet 
ber deg om det.  
 Trykk tasten M for å komme til hovedmenyen. 

 

Tilgang til tastaturet 

 
Når Delta OP+ er lukket – det vil si når nøkkelbryteren er i lukket stilling – har du bare tilgang til den informasjonen 
som vises på det grafiske displayet og med LED-lampene: Ingen betjening kan utføres bortsett fra avstilling av den 
interne summeren – Aksessnivå 1. 

Når du åpner Delta OP+ med nøkkelbryteren, aktiveres funksjonstastene og tastaturet, slik at du kan betjene hele 
brannalarmanlegget. 

Når panelet er i åpen stilling, får du direkte tilgang til brukermenyene – Aksessnivå 2. 
Når du vrir om dørnøkkelen, vil systemet indikere den valgte stillingen i en kort periode på displayets menyområde. 
Dersom du for eksempel vrir nøkkelen for å åpne panelet, vil displayet vise:  ÅPNET FOR BETJENING 

 
Hvordan avstiller du summer og klokker? 

For å avstille den interne summer og alarmklokkene,  etter at en feil- eller brannalarm er meldt må du:  
 

 Åpne opp panelet med nøkkelen 

  AVSTILL KLOKKER — trykk én gang til for å aktivere dem igjen.  

Hvordan tilbakestiller du brannsentralen? 

For å tilbakestille brannalarm-systemet til normal modus må du:  

 Åpne opp panelet med nøkkelen 

  Trykk tasten TILBAKESTILL i minst to sekunder 

Hvorfor virker ikke M-tasten? 

Du må åpne opp panelet, FØR du kan bruke menyene eller betjene anlegget (aksessnivå 2, iht. EN 54 Part 2)  
Gjør følgende:  
 

 Åpne opp panelet med nøkkelen 

  M (hovedmeny) – Nå virker menyene 
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