Explosiebeveiligde
vastzetinstallatie

DICTATOR vastzetinstallatie
voor toepassing in explosie-gevaarlijke omgeving
Er bestaan hoge eisen m.b.t. toegepaste
produkten in explosie-gevaarlijke omgevingen. De europese ATEX richtlijnen (sinds
2003 de EN94/9/EG en vervolgens de
2014/34/EU) hebben een verscherpte en
relevante regelgeving tot gevolg gehad.
DICTATOR biedt voor explosiegevaarlijke
omgevingen een vastzetinstallatie aan, die
voldoet aan de eisen van de ATEX 100
norm. De vastzetinstallatie is VdS getest
(test nr. FSA 98005) en door het ‚Institut
für Bautechnik‘ in Berlijn bouwkundig
goedgekeurd (keurings-nr. Z-6.5-1872).
De vastzetinstallatie is in 2 varianten
leverbaar:
- als vastzetinstallatie zonder aandrijving
- als vastzetinstallatie in combinatie met
een deuraandrijving als openingshulp.
Normaal gesproken wordt de centrale uit
kostenoverweging altijd buiten de explosiegevaarlijke ruimte geplaatst. De centrale
kan echter ook in een explosiebeveiligde
behuizing worden geleverd en zodoende
geschikt voor toepassing in de explosiegevaarlijke ruimte zelf. De geldende regels
en voorschriften betreffende explosiebeveiliging dienen opgevolgd te worden.
De montage dient zodanig plaats te vinden
dat de apparatuur en bedieningselementen
niet beschadigd kunnen raken.

Technische gegevens

Toepassingsgebied

Explosie-gevaarlijke omgeving 1 en 2

Temperatuurbereik

-20 °C tot +40 °C

Ontstekingsbescherming brandmelder

II 1G Ex ia II C T5 (at max. 40 °C)
in combinatie met een spanningsbarrière

Ontstekingsbescherming electromagneet model met kabel

II 2G Ex mb IIC T6 Gb of

Ontstekingsbescherming electromagneet model met aansluitklem

II 2G Ex mb e IIC T6 Gb of
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Pagina 07.021.00

Explosiebeveiligde
vastzetinstallatie

Componenten van een vastzetinstallatie zonder
aandrijving
Voor brandbeveiligde doorgangen die normaal niet gesloten zijn is een vastzetinstallatie vereist. Deze bestaat minimaal uit een rook en/of warmtemelder, een stroomvoorzieningsapparaat, de elektromagneten en een onderbrekingsschakelaar. Tijdens een
brandalarm of een gasalarm wordt de stroomtoevoer naar de magneten onderbroken
en wordt de deur vrijgegeven. De deur kan dan sluiten middels een sluitveer, deursluiter
of een contragewicht. Het „DIBt“ schrijft voor, bij het gebruik van een vastzetinstallatie
in een explosie gevaarlijke ruimte naast een rookmelder om extra een gaswaarschuwingsinstallatie aan te sluiten op een daarvoor bestemd potentiaalvrij verbreekcontact.

Componenten

Op de explosiebeveiligde vastzetinstallatie kunnen maximaal 20 rook- resp. warmtemelders en 12 houdmagneten aangesloten worden.(LET OP: maximale belasting van de
centrale RZ-24). Bij de elektromagneten kunt u kiezen uit twee sterktes. Bovendien kan er
gekozen worden tussen een uitvoering met een geïntegreerde aansluitdoos of met een 2
meter lange explosieveilige aansluitkabel. De centrale RZ-24 en de spanningsbarriere
zijn in de regel buiten het explosiegevaarlijke bereik geplaatst.
Het Tüv heeft een risicoanalyse gemaakt van de DICTATOR vastzetinrichting met onderstaande componenten voor in EX omgevingen. Een Ölflex kabel 2x0,75 mm2 wordt
geadviseerd als aansluitkabel in de EX ruimte (max. 100m lang).
- Centrale RZ-24 met netdeel
- Spanningsbarriere: zenerbarriere Z779
- Rookmelder RM3000IS EX (of warmtemelder WM3000IS EX) met sokkel
- Weerstand 3,9 kΩ (te plaatsen in de laatste in lijn geschakelde melder)
- Explosieveilige magneten (voor zones 1 + 2 zie pagina 07.043.00 e.v., alleen voor
zone 2 zie pagina 07.041.00)
- Onderbrekingsschakelaar (bestelnr. 7700232)
- Gaswaarschuwingssysteem (vereist, potentiaalvrij contact met de volgende schakelcapaciteit voor : 24 VDC / 100 mA)

Schakelschema

Veilig bereik of in explosieveilige
behuizing
Centrale

14
13
12

RZ-24

Explosiegevaarlijke zone
1-2

11 10+
9
8
76+

Tot 12 houdmagneten
EM GD 50 EX of EM GD 70 EX

Zekering*

54+
5-

Max. 20 rookmelders RM 3000IS EX
of warmtemelders WM 3000IS EX

4-

weerstand 3,9 kΩ
in laatste melder

3
2
1

Gaswaarschwingsinstallatie

in rij

PE
N
L1

8+
1+
Zenerbarriere
Z779

Ex-nderbrekingsLED
schakelaar
nr. 7700232

COM
-

IN
+

1

Afscherming
(bedrijfsaarde)

2

3

COM
OUT
+

LED
-

4

1
2

IN
+

3

COM
OUT
+

LED
-

4

1

IN
+
OUT
+

4
2

3

* Elke Ex-magneet moet worden voorafgegaan door een eigen zekering.
Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de magneten.
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Componenten van een vastzetinstallatie met
aandrijving
Voor het openen van een branddeur kan een goedgekeurde explosie veilige aandrijving
ingezet worden. De houdmagneten worden in een explosie veilige vastzetinrichting in
principe in de OPEN positie gemonteerd en worden niet geïntegreerd in de schakeling
van de aandrijving. Het moet namelijk absoluut zo zijn dat tijdens een alarm melding de
deur sluit en dat deze niet door een fout in de besturing van de aandrijving geblokkeerd
wordt. Dit wordt door een geïntegreerd relais in de RZ-24 automatisch uitgeschakeld dus
tijdens een alarm melding onderbreekt deze de stroomvoorziening naar de aandrijving
welke het sluiten zeker stelt.

Componenten

De benodigde aandrijving van de branddeur is in onderstaande opstelling niet meegenomen. De benodigde uitvoering hangt af van het soort deur, de benodigde kracht,
functies etc. Informatie over de aandrijvingen is te vinden in de registers 4 en 5. De
centrale RZ-24 en de zenerbarriere Z779 dienen buiten de explosiegevaarlijke ruimte
geplaatst te worden. Speciale behuizingen t.b.v. ex zones zijn op aanvraag mogelijk.
Het TÜV heeft een risicoanalyse gemaakt van de DICTATOR vastzetinrichting met onderstaande componenten voor in EX omgevingen. Een ÖLFLEX® kabel 2x0,75 mm2 wordt
geadviseerd als aansluitkabel in de EX ruimte (max. 100m lang).
-

Centrale RZ-24 met netdeel
Spanningsbarriere: zenerbarriere Z779
Rookmelder RM3000IS EX (of warmtemelder WM3000IS EX) met sokkel
Weerstand 3,9 kΩ (te plaatsen in de laatste in lijn geschakelde melder)
Explosieveilige magneten (voor zones 1 + 2 zie pagina 07.043.00 e.v., alleen voor
zone 2 zie pagina 07.041.00)
- Onderbrekingsschakelaar (bestelnr. 7700232)
- Gaswaarschuwingssysteem (vereist, potentiaalvrij contact met de volgende schakelcapaciteit voor : 24 VDC / 100 mA)
- Wanneer noodzakelijk, ex-proof CLOSE schakelaar voor de deur

Schakelschema
Veilig bereik of in explosieveilige
behuizing
Centrale

RZ-24

230 VAC
stroomvoorziening

Hazardous area zones 1 - 2

AR* = afschakelrelais
wanneer noodzakelijk,
2 ex-proof CLOSE
switches

Tot 12 houdmagneten
EM GD 50 EX or EM GD 70 EX

Zekering*
Max 20 intrinsiek veilige
RM 3000IS EX rookmelders of
WM 3000IS EX warmte melders
Gaswaarschwingsinstallatie

weerstand 3,9 kΩ
in laatste melder
in rij

Zenerbarriere Z779

Ex-nderbrekingsschakelaar
nr. 7700232
Afscherming
(bedrijfsaarde)

* Elke Ex-magneet moet worden voorafgegaan door een eigen zekering.
Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de magneten.

© DICTATOR PRODUCTIE B.V. • Energieweg 11 • NL - 8304 AJ Emmeloord • Nederland
Tel. (0527) 613456 • www.dictator.nl • E-Mail: info@dictator.nl • 1038

Pagina 07.023.00

Explosiebeveiligde
vastzetinstallatie

RZ-24 centrale incl. netdeel en ontgrendelsysteem
Bij de EX-sluitsystemen worden de brandmelders geëvalueerd in de RZ-24 centrale.
Naast het alarm in geval van brand, worden ook storingen zoals kortsluiting of draadbreuk geregistreerd in het systeem. Zowel alarm als storingen kunnen extra akoestisch
worden gesignaleerd middels een ingebouwde hoorn (instelbaar in de RZ-24).
Het bedieningspaneel heeft een geïntegreerde handmatige ontgrendelknop. Een reset
van het systeem na alarm vindt ook plaats via de centrale.
Het RZ-24 controlecentrum is getest en goedgekeurd door het Deutsches Institut für
Bautechnik.

Functies

- Handmatige vrijgave van het ontgrendelsysteem door de geïntegreerde of een extra
aangesloten handontgrendelingsschakelaar (gemonteerd in de onmiddellijke nabijheid
van de branddeur)
- Het onderbreken van het systeem door de aangesloten brandmelders of door het
potentiaalvrij contact van een centrale voor brandalarm
- RESET van het volledige openhoudsysteem: gebruik eerst de handontgrendelingsknop
om de brandmelder te resetten en vervolgens de RESET-schakelaar op de RZ-24 om
het hele systeem te resetten
- Geïntegreerde overstroombeveiliging: als er te veel verbruikers zijn aangesloten,
schakelt de voeding automatisch uit.
- Potentiaalvrij contact voor signalering van de ontgrendeling, b.v. voor het doorgeven
van het alarm aan een meldkamer, een extra waarschuwingsapparaat enz. Als een
deuraandrijving deel uitmaakt van het vastzetsysteem, wordt het contact gebruikt om
de stroomvoorziening van de deuraandrijving in geval van een alarm te onderbreken,
om het mechanisch sluiten van de deur (deurdranger, sluitveer of contragewicht).
- Statusindicatie voor normale werking en alarm op het deksel van het bedieningspaneel.

Weergave- en bedieningselementen van de RZ-24

- Geïntegreerde handmatige ontgrendelknop (1)
- Geïntegreerde RESET-knop (2)
- Statusweergave via 2 LED’s op het paneel (3):
LED groen "Operation" (normale werking)
LED rood "Alarm" (fout of alarm)
- geluidsmeldingknop (4):
Knop schakelt geluid uit na een alarm

Inputs/Outputs

(2)
(3)
(4)

(1)

De RZ-24 centrale heeft ingangen voor de netvoeding
en de brandalarmlus. Uitgangen zijn beschikbaar voor
voeding van het vastzetsysteem en extra verbruikers.
Daarnaast is ook een potentiaalvrij relais geïntegreerd
voor het doorgeven van de ontgrendeling.

Blockdiagram

Brand alarm
potential-vrij

13

L1 N
P
Netspanning
85 V AC....		
265 V AC		
(230 V AC)
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RZ-24 Centrale - vervolg.
Indien nodig kan de RZ-24-centrale ook worden voorzien van een geïntegreerde of
afzonderlijke noodstroomvoorziening. Dit maakt het mogelijk om een stroomstoring van
230 V tot 12 minuten te overbruggen - afhankelijk van het verbruik van de aangesloten
rookmelders, elektromagneten en andere componenten.
Belangrijk: bij het bepalen van het aantal vereiste branddetectoren moet er rekening
mee worden gehouden dat een extra branddetector boven de RZ-24 moet worden geïnstalleerd wanneer de centrale niet binnen het detectiebereik van een van de detectors
op de deur is geplaatst!

Afmeting behuizing

Alle afmetingen in mm.

124

Ø5

90

122

110

55

Installatie
Techniche gegevens

De RZ-24-centrale moet buiten de explosiegevaarlijke omgeving worden geïnstalleerd.
Een speciale uitvoering met drukomkapselde behuizing voor Ex-zones is op aanvraag
leverbaar.
Afmeting
Ingangsspanning

122 x 124 x 55 (h x b x d)
85 VAC - 265 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

ong. 30 W

Extra schakelcontact

potentiaal-vrij contact 8 A/<250 V~/AC1 (relay
fallen off = tripping)
24 VDC ±5 %
0.9 A (levering van branddetectoren,
elektromagneten en overige componenenten)
30 °C bis +40 °C
IP 64 als IP 64 speciaal kabels worden toegepast

Uitgangsspanning (secundair)
Gezamelijke belasting
(secundair)
Omgevingstemperatuur
Beschermingsklasse
Behuizing
Noodstroomvoorziening

Bestelgegevens

kunststof behuizing in ABS, lichtgrijs, met 4
draden M16 voor kabelinvoeren
op aanvraag,
max. 12 minutes (bij afname van 70 mA)

RZ-24 centrale incl. netdeel en ontgrendelsysteem
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Rook- en warmtemelder
RM 3000IS EX / WM 3000IS EX
Brandbeveiligingscomponenten die zijn geïnstalleerd in explosiegevaarlijke omgevingen
vereisen naast de goedkeuring voor brandbeveiliging een test en een certificaat dat
bevestigt dat ze voldoen aan de ATEX-richtlijn. Zowel de rookmelder RM 3000IS EX als
de warmtedetector WM 3000IS EX voldoen aan deze vereisten.
De rookmelder RM 3000IS EX is een strooilichtdetector met geïntegreerde thermosensor.
De rookmelders RM 3000IS EX en de warmtedetectoren WM 3000IS EX zijn intrinsiek
veilig. In explosiegevaarlijke gebieden mogen ze alleen worden gebruikt in combinatie
met de zenerbarrière zoals beschreven op de volgende pagina.

Afmeting

Inbouwwijze

Rookmelder
RM 3000IS EX incl.
sokkel

Ø 100 mm.
hoogte 60 mm.

Warmtemelder
WM 3000IS EX incl.
sokkel

Ø 100mm.
hoogte 50 mm.

De elektrische aansluiting geschiedt in de sokkel S 3000IS EX. In de laatste melder dient
tussen de klemmen L1 out en L2 een weerstand 3,9 kΩ gemonteerd te worden
De beveiligde stroomkring (blauw merkteken op de componenten) mag afhankelijk
van de beschermingsklasse in een explosie gevaarlijk bereik toegepast worden. Deze
dienen gescheiden te worden van alle niet beveiligde stroomkringen. Hierbij gelden de
desbetreffende voorschriften volgens EN 60079-14. Voor Duitsland, het "Nationale Voorwoord 'van DIN EN 60079-14 / VDE 0165 moet ook deel 1in acht worden genomen.
Bij de rook en warmte detectoren RM / WM 3000IS EX kan op aanvraag ook een
parallel display worden aangesloten, zodat bij alarm de desbetreffende melder of
brandhaard sneller gelokaliseerd kan worden.

Technische gegevens

Ingangsspanning

14 tot 28 VDC

Gemiddeld ruststroom

85 µA bij24 VDC

Inschakelstroom

105 µA bij 24 VDC

Alarmlast

325 Ω in serie met 1,0 V spanningsval

Bedrijfstemperatuur

-40 °C tot +60 °C (klasse T4)

		

-40 °C tot +40 °C (klasse T5)

		

tegen condens en/of bevriezing beschermen

Warmtemelder
Aanspreektemp. volgens EN 54-5:2000

Thermodifferentiaalmelder
AR1, max. Ruimtetemperatuur 50 °C

Beschermingswijze

Bestelgegevens

Pagina 07.026.00

II 1G EEx ia IIC T5 (bij max. 40 °C)

Beschermingsklasse

IP 23

Weergave op behuizing

Rode lichtdiode op de melder

Materiaal/kleur behuizing

Polycarbonat / wit

Rookmelder RM 3000IS EX met sokkel S 3000IS EX		

Bestelnr. 7040881SET

Warmtemelder WM 3000IS EX met sokkel S 3000IS EX		

Bestelnr. 7040886SET

Weerstand 3,9 kΩ			

Bestelnr. 7040891 		
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Spanningsbarrière (Zenerbarrière) Z779
Tussen de centrale RZ-24 en de rookmelder voor explosiegevaarlijke ruimtes dient een
spanningsbarrière, de zenerbarière Z779, gemonteerd te worden. Deze voorkomt
dat tijdens het overschrijden van de maximale spanning een te hoge energie in het
explosiegevaarlijke bereik kan optreden en eventuele explosieve gassen of dampen
kunnen ontbranden.
De spanningsbarrière Z779 is overeenkomstig aan de europese richtlijn 2014/34/EU
getest en toegelaten (toelatingsnummer BAS 01ATEX 7005).

Werkingsprincipe

In de zenerbarrière zijn meerdere diodes opgenomen die in sperrichting geschakeld
zijn. Wordt de maximale belasting van deze diodes overschreden door een spanningspiek, geleiden ze de stroom en wordt door een zekering de stroom uitgeschakeld. Een
te hoge spanning in de explosie beveiligde componenten wordt daardoor verhinderd.
De Zenerbarrière moet buiten de explosiegevaarlijke ruimte geplaatst te worden. speciale
uitvoeringen met drukdichte behuizingen voor Ex-zones zijn op aanvraag leverbaar.
Indien de zenerbarrière ter plaatse niet in een voorhanden zijnde behuizing (EN
50022) ingebouwd kan worden, kan er een separate explosiebeveiligde behuizing
geleverd worden (beschermingsklasse IP65). De zenerbarrière kan hier eenvoudig in
gemonteerd worden.

Afmeting behuizing

Alle afmetingen in mm.

M en Q: doorsteekmembraam max. ø16

T: 2 doorsteekmembraam max.
ø11

Technische gegevens

Bestelgegevens

Kenmerken Zenerbarrière Z779

2-kanalig, DC-Version, positieve Polarisatie

Ingangsspanning

max. 27 VDC

Nominale stroomsterkte

50 mA

Inwendige weerstand

min. 301 Ω/max. 327 Ω

Aantal aan te sluiten Ex melders

max. 20 stuks intrinsiek veilige melders

Beschermingsklasse

IP 20 / behuizing IP 65

Bedrijfstemperatuur

-20 °C to +60 °C

Afmetingen Zenerbarriere

12,5 x 115 x 110 mm.

Materiaal behuizing

glasvezel versterkt polycarbonaat

Kleur behuizing

onderkant zwart RAL 9005, bovenkant grijs
RAL 7035

Zenerbarrière Z779

Bestelnr. 7040589

Behuizing CI-K tbv. Zenerbarrière

Bestelnr. 7040585
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