Warmtemelder WM 4000

WM 4000 Warmtemelder
Voor vastzetinstallaties - i.c.m. de centrale RZ-24
De DICTATOR WM 4000 warmtemelder
is een differentiële warmtemelder. Deze
reageert zowel wanneer de activatietemperatuur wordt bereikt als wanneer de
temperatuur snel stijgt.
Als er tijdens de normale werk- of
fabricageprocessen rook of vergelijkbare
aërosolen (bijv. stof) ontstaan, zodat het
risico bestaat dat rookmelders onbedoeld
een alarm afgeven, wordt het gebruik van
een warmtemelder aanbevolen. Hierbij moet
echter worden opgemerkt dat de nationale
voorschriften inzake warmtemelders mogelijk
een verdere goedkeuringsprocedure
vereisen (in Duitsland zijn warmtemelders
bijvoorbeeld niet toegestaan in vluchtwegen).
De WM 4000 kan worden gebruikt in
een temperatuurbereik van -40 °C tot +70
°C. Houdt er echter rekening mee dat het
alarm afgaat bij omgevingstemperaturen
van 50 °C en hoger. Warmtemelders voor
andere activatieniveaus zijn ook beschikbaar
op aanvraag.
De WM 4000 wordt bediend met de centrale
RZ-24, die de warmtemelder van de nodige
spanning voorziet en deze tegelijkertijd
evalueert. Er is geen relais nodig in de melder
zelf, wat de kosten van de vastzetinstallatie
aanzienlijk vermindert.
De melder is getest volgens EN 54-5.

Technische gegevens

Aansluitspanning

8.5 tot 33 VDC

Energieverbruik

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

Temperatuurmeting

door middel van een thermistor, 1 meting om de 4 seconden

Temperatuurbereik

A1R: statische activatietemperatuur tussen 54 °C en 65 °C;
omgevingstemperatuur: -40 °C tot +50 °C (zonder alarm)

Alarm indicator

geïntegreerde LED als statusindicatie

Beschermingsklasse

IP 23D

Materiaal behuizing polycarbonaat spuitgegoten, wit
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Functie, afmetingen,
montage-instructies sokkel
De WM 4000 is de standaardversie die is goedgekeurd met de centrale RZ-24,
klasse A1R volgens EN 54-5:2001. Bij hogere omgevingstemperaturen (>50 °C) zijn
andere klassen van EN 54-5 (A1S, A2S, BR, CR, CS) met hogere activatieniveaus
beschikbaar. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat deze klassen volgens de nationale
voorschriften moeten worden beoordeeld en dat in individuele gevallen een aanvullende
goedkeuringsprocedure voor de vastzetinstallatie nodig kan zijn.
Voor de melders van de WM 4000-serie vindt de alarmering plaats in de centrale
RZ-24, waardoor de warmtemelders geen speciale relaissokkel meer nodig hebben.

Functionaliteit

De luchttemperatuur wordt elke 4 seconden gemeten. Een microprocessor slaat het
op en vergelijkt het met de vooraf ingestelde grenswaarde. Bovendien wordt, als de
temperatuur stijgt, de snelheid gecontroleerd waarmee dit gebeurt. Als dit te hoog is,
activeert de melder ook een alarm.

WM 4000 warmtemelder
Sokkel

WM 4000

Standaard sokkel

De sokkel heeft speciaal gevormde montagegaten die een eenvoudige en snelle
montage mogelijk maken. Er zijn twee boorgatafstanden beschikbaar: 51 mm en 60 mm.
De sokkel is aan de buitenkant gemarkeerd op het punt waar de LED is geplaatst nadat
de melder is ingeschroefd. Dit zorgt ervoor dat de melder gelijkmatig wordt uitgelijnd
wanneer de sokkel wordt geïnstalleerd.
De aansluitkabels kunnen aan de achterzijde of (na het uitbreken van de openingen)
ook aan de zijkant worden aangebracht.
Een markering aan de binnenzijde van de sokkel geeft aan hoe lang de kabel gestript
moet worden. De 5 aansluitklemmen zijn zo gerangschikt dat er voldoende ruimte is
voor de bedradingswerkzaamheden. De schroeven zijn in de fabriek al losgedraaid,
wat het aansluiten vergemakkelijkt
De melder wordt in de sokkel vastgezet door hem met de klok mee te draaien. Een
antidiefstalvoorziening is inbegrepen. Een ontbrekende melder betekent alarm.
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Elektrische aansluiting, statusindicatie
Het aantal benodigde latei- en plafondmelders wordt bepaald door de geldende
nationale regelgeving. In Duitsland is de DIBt-goedkeuring of de typegoedkeuring de
basis. In Europese landen zonder nationale regelgeving dient EN 14637 als leidraad.
De warmtemelders worden eenvoudig in lijn geschakeld (eventueel in combinatie met
RM 4000 rookmelders), met een weerstand in de laatste melder van de melderlus.
Sluit de onderbrekingsschakelaar (tenzij de centrale RZ-24 zo is gemonteerd dat
de onderbrekingsschakelaar op het deksel kan worden gebruikt) in de voedingsleiding
aan op de eerste melder. Dit maakt een eenvoudige seriële kabellegging mogelijk.

Aansluitvoorbeeld

Houdmagne(e)t(en)

RZ-24 Centrale

Statusindicatie

Onderbrekingsschakelaar

3.9 kΩ weerstand
in de laatste melder

Afscherming RM 4000 of WM 4000
met standaard sokkel

De verschillende werkingsstatussen van de WM 4000 warmtemelder worden door een
LED aangegeven. Afhankelijk van de status brandt deze geel of rood.
LED rood

LED geel

Functie

Knippert 1x/sec Uit

Na het inschakelen van de stroomtoevoer (of het
plaatsen van de melder in de sokkel): bevestigt
de juiste bedrading.
Fase duur: 4 minuten. Tijdens deze opstartfase
is een snelle functietest binnen 4 seconden
mogelijk. Bij normaal gebruik duurt het langer.

Permanent aan Uit

Alarm

Uit

Uit

Normale werking

Uit

Knippert 1x/sec
tijdens
opstartfase

Als de gele LED knippert in plaats van de rode
LED gedurende de eerste 4 minuten na het
inschakelen of plaatsen van de melder, heeft
de melder de vervuilingslimiet bereikt. De
melder moet binnenkort worden vervangen als
het schoonmaken niet lukt.

Uit

knippert elke 4
seconden na
opstartfase

Sensor werkt niet meer goed => melder
moet onmiddellijk vervangen worden.
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Testvoorschriften, toebehoren, bestelgegevens
Let op: Het is verplicht om de werking van de vastzettingsinstallatie elke drie 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 van vastzettingsinstallaties. Zie ook de
gedetailleerde informatie vanaf pagina 07.003.00.
BELANGRIJK: de WM 4000 warmtemelders moeten na uiterlijk 8 jaar worden
vervangen, ook als de melders tijdens de functie- of onderhoudscontrole nog goed
werken. Dit zorgt ervoor dat de vastzettingsinstallatie altijd volledig functioneel is en
dat het sluiten van de deuren in geval van brand betrouwbaar wordt geactiveerd.
Voor de bevestiging van de RM 4000 als latei-melder aan de wand is een korte
montagebeugel beschikbaar (bestelnr. 040570).

Bestelgegevens
Melder toebehoren

23

15

65

15

16

5,5

65

102

23

15

Volgens de eisen van de DIBt en de EN 14637 voor de installatie van brandmelders
is het in uitzonderlijke gevallen
Montagebeugel
toegestaan om plafondmelders
bestelnr. 040570
te vervangen door wandmelders
25
4,2
(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 op een
draagarm (bestelnr. 040575)
ten minste 3,5 m boven de bo15 18
1,5
venrand van de muuropening
60
50
worden bevestigd. De beugel is
111
zo ontworpen dat het midden van
4,2
de melder zich precies 500 mm
van de muur bevindt.
DICTATOR biedt een membraandoorvoer (bestelnr. 040577) als
optie voor het boren van de 		
Ø 23 mm kabeldoorvoeropening
in de beugel om de voedings1,5
kabels naar de brandmelder
500
550
extra te beschermen. Deze
Montagebeugel
membraandichting is geschikt voor
bestelnr. 040575
gebruik met vastzetinstallaties in
EX-gebied.
8,5

Montagebeugels
toebehoren

WM 4000 warmtemelder, A1R, met standaard sokkel (set)

bestelnr. 04086SET

WM 4000 differentiële warmtemelder, A1R

bestelnr. 040861

Standaard sokkel ORB-MB-00001

bestelnr. 040862

3.9 kΩ weerstand

bestelnr. 040893

Montagebeugel voor een latei-melder aan de muur

bestelnr. 040570

Montagebeugel voor een plafondmelder aan de wand, lengte bestelnr. 040575
500 mm
Membraandoorvoer, zwart, voor kabeldoorvoer in
montagebeugels 040570 en 040575

Overige toebehoren

RZ-24 centrale

bestelnr. 040577
pagina 07.009.00 e.v.

Houdmagneten met ankerplaten
Aparte onderbrekingsschakelaar

Pagina 07.024.00
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Gedetailleerde technische gegevens
Meetprincipe

Temperatuurmeting via een thermistor

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"

6V

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 houdstroom

8 mA

Minimale spanning om alarm-LED te
laten branden

5V

Alarm reset spanning

<1V

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

Alarmindicatie

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

Afmetingen

97 mm diameter x 36 mm hoogte
100 mm diameter x 51 mm hoogte
(in sokkel)

Gewicht

Melder: 70 g
Melder in sokkel: 130 g

Temperatuur

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

Luchtvochtigheid

0 % tot 98 % relatieve luchtvochtigheid
(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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Installatie instructies voor de melder - No. 39215-321
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 bedieningspaneel en schakel de aansluitspanning naar de zone
van melders 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 de melders niet
automatisch kunnen worden gereset door het bedieningspaneel, moet dit handmatig worden gedaan.
Als de aansluitspanning wordt onderbroken, knippert de rode LED weer gedurende 4 minuten nadat de aansluitspanning is
hersteld.
3. Ga verder met de volgende sokkel en voer dezelfde procedure uit. Herhaal dit tot alle melders in de zone zijn geplaatst.
4. Controleer de bedrading en de aansluitspanning van de detectoren als de LED van de melder niet knippert. 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 het opnieuw op te starten.
Ontgrendeling van de melder
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-vegrendelde sokkel. Verwijder hiervoor de melder van de
sokkel en snijdt het kleine kunststofdeel af dat in Fig. 1 met een
arcering is gemarkeerd. De sokkel is nu permanent ontgrendeld.

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

Fig. 1 Vergrendelingsmechanisme

Technische gegevens
Aansluitspanning				
8.5 V 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 I7131
				
of voor WM 4000 zie document I7132
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