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Aansluitspanning 8.5 tot 33 VDC

Stroomopname Ø ruststroom + inschakelstroompiek bij 24 VDC: 95 µA
alarmstroom bij 24 VDC: 40 mA

Meetfrequentie eens in de 4 seconden, foto-elektrische sensor met  
automatische detectie en aanpassing van de gevoeligheid

Alarm indicator geïntegreerde LED (rood/geel) voor statusindicatie

Temperatuurbereik -40 °C tot +70 °C (geen condensatie of ijsvorming!)

Beschermklasse IP 23D

Materiaal behuizing polycarbonaat spuitgegoten, wit

De DICTATOR RM 4000 rookmelder 
maakt deel uit van vastzetinstallaties om 
branddeuren te sluiten. Deze optische 
rookmelder is voorzien van een speciale  
sensorkamer en maakt gebruik van algo-
ritmes om transiënten uit te filteren. Dit wordt 
gecombineerd om de betrouwbaarheid van 
de melder te verhogen en het aantal valse 
alarmen te verminderen. Een automatische 
driftcompensatie compenseert automatisch 
voor veranderingen die door de omgeving 
worden veroorzaakt. Als de melder zo 
vuil is dat hij niet meer kan compenseren, 
gaat hij onmiddellijk over op alarm en 
worden de brandveiligheidstoegangen 
betrouwbaar gesloten.
De RM 4000 wordt bediend met de centrale 
RZ-24 die de benodigde spanning levert 
en de melder ook evalueert. De melder zelf 
heeft geen relais meer nodig, waardoor de 
kosten van de vastzetinstallatie, en ook het 
standby verbruik, gereduceerd worden.
Een geïntegreerde LED indicator met 
360° zichtveld geeft de afzonderlijke  
operationele statussen aan met twee 
kleuren (rood/geel) en verschillende  
knipperfrequenties.
De RM 4000  kan gebruikt worden in een 
temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C.
De melder is getest volgens EN 54-7.

Technische gegevens

RM 4000 rookmelder           
Voor vastzetinstallaties - met de RZ-24 Centrale
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Afmetingen, montageinstructies sokkel

De alarm evaluatie van de serie RM 4000 melders wordt uitgevoerd in de RZ-24 centrale. 
Daarom hebben deze rookmelders geen speciale relaissokkel meer nodig.
De standaard sokkel is speciaal ontworpen om de installatie snel en eenvoudig te maken.
Voor speciale toepassingen is ook een verwarmde sokkel op aanvraag verkrijgbaar.
Om de sensorkamer te beschermen tegen vervuiling tijdens bouwwerkzaamheden 
worden alle melders geleverd met een rode stofkap die bij het in bedrijf stellen van de 
vastzetinstallatie moet worden verwijderd.
 

RM 4000 Rookmelder

De sokkel heeft speciaal gevormde montagegaten die een eenvoudige en snelle installatie 
mogelijk maken. Er zijn twee boorgatafstanden beschikbaar: 51 mm en 60 mm. Aan de 
buitenkant van de sokkel bevindt zich een markering die de positie van de LED aangeeft 
zodra de melder is gemonteerd. Hierdoor kunnen de sokkels zo worden gemonteerd 
dat de LED's van de melders allemaal in dezelfde richting wijzen.

De aansluitkabels kunnen aan de achterzijde of (na het doorbreken van de openingen) 
ook aan de zijkant worden aangebracht.

Een markering binnenin de sokkel geeft aan hoe lang de kabel moet worden gestript. 
Voor de kabels zijn vijf aansluitklemmen voorzien, waarvan er vier gegroepeerd zijn 
voor een gemakkelijke aansluiting. De schroeven van de aansluitklemmen zijn beveiligd 
tegen uitvallen. De sokkel wordt geleverd met de schroeven losgeschroefd om onnodig 
werk voor de installateur te vermijden.

De melder wordt in de sokkel vastgezet door hem met de klok mee te draaien. Er wordt 
een extra antidiefstalvoorziening meegeleverd. Een ontbrekende melder betekent alarm.

Standaard sokkel

Sokkel

RM 4000
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Aansluitvoorbeeld

Het aantal vereiste latei- en plafondmelders wordt bepaald door de effectieve richtlijnen 
in het betreffende land. In Duitsland is het gebaseerd op de DIBt-goedkeuring of de 
typegoedkeuring. In Europese landen zonder nationale richtlijnen dient de EN 14637 
ter oriëntatie.
De rookmelders worden gewoon lineair met elkaar aangesloten. In de laatste melder 
van de melderlus moet een 3.9 kΩ weerstand worden geïnstalleerd.
De onderbrekingsschakelaar (als de RZ-24 centrale niet op een plaats is  
geïnstalleerd waar de onderbrekingsschakelaar op het deksel kan worden gebruikt) 
moet in de bedrading naar de eerste melder worden geplaatst, zodat een eenvoudige, 
seriële bedrading mogelijk is.

RZ-24 Centrale RM 4000 of WM 4000 
met standaard sokkel

Houdmagne(e)t(en)
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Elektrische aansluiting, statusindicatie

3.9 kΩ weerstand                  
in de laatste melder

Statusindicatie

LED rood LED geel Functie
Knippert 1x/sec Uit Na het inschakelen van de stroom (of het 

monteren van de melder in de sokkel): wordt 
de stroomkring gecontroleerd. Fase duur: 4 
minuten. Tijdens deze opstartfase is een snelle 
functietest binnen 4 seconden mogelijk. Tijdens 
de normale werking duurt dit langer.

Permanent aan Uit Alarm
Uit Uit Normaal functioneren
Uit Knippert 1x/sec

tijdens opstart-
fase 

Als gedurende de eerste 4 minuten na het  
inschakelen van de stroom of het monteren van de  
melder de gele LED knippert in plaats van de 
rode, dan heeft de melder de vervuilings-
limiet bereikt. De melder moet onmiddellijk  
worden vervangen als reiniging niet afdoende 
is.

Uit Knippert elke 4 
seconden na 
opstartfase

De sensor werkt niet goed meer => de 
melder moet onmiddellijk worden vervangen.

Een LED geeft de verschillende werkingsstatussen van de RM 4000 rookmelder aan. 
Afhankelijk van de status knippert deze in het rood of geel.

Afscherming
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RM 4000 rookmelder met standaard sokkel (set) bestelnr. 040860SET

RM 4000 rookmelder bestelnr. 040860

Bestelgegevens

Rookmelder toebehoren

Andere toebehoren

Testvoorschriften, accessoires, bestelinformatie

Voor de montage van de RM 4000 als latei-melder aan de wand is een korte  
montagebeugel beschikbaar (bestelnr. 040570).
In overeenstemming met de eisen van de DIBt en EN 14637 voor de installatie van 

brandmelders is het in uitzon-
derlijke gevallen toegestaan om 
plafondmelders te vervangen 
door wandmelders (zie pagina 
07.006.00): Als de afstand 
tussen de bovenrand van de 
muuropening en het plafond 
meer dan 5 m bedraagt, mag de  
plafondmelder met een draagarm 
(bestelnr. 040575) ten minste  
3,5 m boven de bovenrand van de  
muuropening worden gemonteerd. 
De beugel is zo ontworpen dat het 
midden van de melder zich precies 
500 mm van de muur bevindt. 
DICTATOR biedt een membraan-
doorvoer (bestelnr. 040577) 
als optie voor het boren van de  
Ø 23 mm kabel-doorvoeropening 
in de beugel om de voedings- 
kabels naar de brandmelder 
extra te beschermen. Deze 
membraan-afdichting moet altijd 
worden gebruikt voor vastzetin-
stallaties in EX-gebieden. 

Montagebeugel 
bestelnr. 040570

Montagebeugel 
bestelnr. 040575

Let op: Het is verplicht om de werking van vastzettingsinstallaties maandelijks resp. 
elke 3 maanden te controleren - tenzij er een andere periode is vermeld in het  
goedkeuringscertificaat of er andere nationale regelgeving bestaat - en om  
eenmaal per jaar onderhoud uit te voeren door een gecertificeerde specialist voor  
vastzettingsinstallaties. Zie ook de gedetailleerde informatie vanaf pagina 07.003.00.

BELANGRIJK: De DICTATOR rook- en warmtemelders moeten uiterlijk na 8 jaar 
worden vervangen, zelfs als de melders nog goed werken tijdens de functie- of  
onderhoudscontrole. Dit zorgt ervoor dat de vastzetinstallaties altijd volledig functioneel 
zijn en dat het sluiten van deuren in geval van brand betrouwbaar wordt geactiveerd.

Toebehoren
Montagebeugels

Montagesokkel ORB-MB-00001 bestelnr. 040862

3.9 kΩ weerstand bestelnr. 040893

Montagebeugel voor wandmontage van een latei-melder bestelnr. 040570

Montagebeugel voor de bevestiging van een plafondmelder 
aan de wand, lengte 550 mm

bestelnr. 040575

Membraandoorvoer, zwart, voor kabeldoorvoer in 
montagebeugels 040570 en 040575

bestelnr. 040577

RZ-24 centrale                                                                pagina  07.009.00 e.v.

Houdmagneten met ankerplaten

Aparte onderbrekingsschakelaar
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Gedetailleerde technische gegevens

Meetprincipe Foto-elektrische sensor die rookdeeltjes  
detecteert volgens het principe van  
strooilicht over een groot meetbereik. De 
optische opstelling bestaat uit een  
infraroodstraler met een prisma en een  
foto-diode in een hoek van 90° op de  
lichtbundel is gericht en een breed meetveld 
aftast. De microprocessor van de melder 
maakt gebruik van algoritmen die de  
meetgegevens verwerken.

Scanfrequentie Eens in de 4 seconden

Aansluitspanning 8.5 tot 33 V DC

Bedrading Tweedraads, polariteitsafhankelijk

Maximale polariteitomkering 200 ms

Inschakelduur < 20 seconden

Minimumspanning voor "melder     
actief"

6 V

Inschakelstroompiek bij 24 V 95 µA

Gemiddelde ruststroom bij 24 V 95 µA

Alarmstroom bij 24 V : 40 mA; bij 12 V : 20 mA

Alarm belasting 600 Ω

Minimale houderschapsstroom 8 mA

Minimale spanning om alarm-LED te 
laten branden

5 V

Alarm reset spanning < 1 V

Tijd voor het resetten van het alarm 1 seconde

Parallelle uitvoer (-R) 1,2 kΩ naar negatieve voeding

Materiaal Melder en sokkel gegoten in wit  
polycarbonaat.

Alarmweergave Geïntegreerd display met 360°  
zichtbaarheid (zie tabel op pagina 
07.015.00 voor details)

Afmetingen 97 mm diameter x 31 mm hoogte
100 mm diameter x 46 mm hoogte (in  
sokkel)

Gewicht Melder: 75 g
Melder in sokkel: 135 g

Temperatuur Werkings- en opslagtemperatuur -40 °C tot 
+70 °C (geen ijsvorming of condensatie!)

Luchtvochtigheid 0 % tot 98 % relatieve vochtigheid (geen 
condensatie)

Windsnelheid Ongevoelig voor wind

Atmosferische druk Ongevoelig voor druk

IP-rating volgens EN 60529:1992 IP 23D

Elektromagnetische compatibiliteit De melder voldoet aan de eisen van EN 
61000-6-3 voor emissies en BS EN  
50130-4 voor gevoeligheid.
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1. Na het installeren van alle sokkels en het uitvoeren van de continuïteitstest van de bedrading, selecteer "looptest" (indien niet 
beschikbaar, selecteer een andere geschikte testmodus) op het brandalarmpaneel en schakel de aansluitspanning naar de  
melderleiding in.

2. Plaats een melder in de eerste sokkel. Als de bekabeling correct is aangesloten met de juiste polariteit, zal de rode LED van 
de melder gedurende vier minuten één keer per seconde knipperen. Terwijl de LED knippert, kan een rook- of hittetest van de 
melder worden uitgevoerd. Een geslaagde test zal resulteren in een alarmsignaal en een constante rode LED. Als het paneel de  
melderleiding niet automatisch kan resetten moet deze handmatig worden gereset. Als de stroomtoevoer wordt onderbroken, zal 
de rode LED opnieuw gedurende 4 minuten knipperen nadat de aansluitspanning is hersteld.

3. Ga naar de volgende sokkel en voer dezelfde procedure uit. Herhaal deze procedure totdat alle melders in de zone zijn geplaatst.

4. Als de LED van de melder niet knippert, controleer dan de bedrading en de stroomtoevoer naar de melder. Als er geen fout wordt 
gevonden, moet de melder zelf op zijn werking worden getest.

5. Het is ook mogelijk om alle melders in de zone te monteren 
voordat u de stroom inschakelt en dan door de zone te lopen 
om te controleren of de rode LED's knipperen. Als dit niet 
binnen 4 minuten kan worden voltooid, hoeft u alleen maar 
een melder van de sokkel te verwijderen en deze opnieuw 
te plaatsen om hem weer op te starten.

Ontgrendeling van de rookmelder
Als de melder is vergrendeld, kan deze vanaf de sokkel worden 
ontgrendeld door een inbussleutel van 1,5 mm in het kleine 
gaatje van de melder te steken en deze voorzichtig naar buiten 
te duwen terwijl hij tegen de klok in wordt gedraaid. 
Als het vergrendelingsmechanisme van de sokkel per ongeluk 
is geactiveerd, kan de sokkel worden omgebouwd tot een 
niet-vergrendelingssokkel. Verwijder hiervoor de melder van 
de sokkel en snij het kleine kunststofdeel af dat in Fig. 1 
met een arcering is aangegeven. Het is nu permanent een  
niet-vergrendelde sokkel.

Technische gegevens

 Aansluitspanning    8.5   tot 33 V DC
 Ruststroom max.    100 µA DC
 Alarmstroom    40  mA bij 24 V
 Werkingstemperatuur   -40°C tot +70°C

Voor aanvullende technische gegevens van de RM 4000 zie document 17131
      of voor WM 4000 zie document 17132

Installatiehandleiding voor de melder - No. 39215-321

Verwijder dit onderdeel om de sokkel 
te ontgrendelen als deze onbedoeld is 

vergrendeld.

Fig. 1 Vergrendelingsmechanisme


