
 
 
 
 
 
 

 

• DMA05: adresseerbare handbrandmelder, 
terugstelbaar met geïntegreerde isolator. 

• DMA05R: adresseerbare handbrandmelder, 
terugstelbaar met geïntegreerde isolator en 
programmeerbare relais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DMA05 handbrandmelders zijn apparaten die een alarmstatus doorzenden naar een adresseerbare meldingscentrale. Deze 
handeling wordt uitgevoerd door de bediener die een mechanische druk uitoefent op het raampje aan de voorzijde. Het terugkeren 
naar de normale status kan enkel worden gedaan na een lokale reset handeling te hebben uitgevoerd aan de hand van een 
speciale sleutel. Bovendien is in de adresseerbare versie van de handbrandmelder elk toestel uitgerust met een omschakelknop die 
de functie van lijnisolator biedt. Deze functie wordt enkel verzekerd in samenhang met de centrales van het HEPHAIS gamma die 
uitgerust zijn met panelen voor het besturen van de lus/lijn. De functie "Lijnisolator" zorgt voor de isolatie van secties in 
kortsluiting (kortsluiting tussen 2 conductoren van de verbindingskabel), geplaatst tussen 2 toestellen die zijn uitgerust met deze 
omschakelknop. In de regel wordt de verbinding tot stand gebracht met een afgeschermde kabel van 0,5mm² tot 2,5mm². Het 
scherm moet worden beschermd met een isolerende tape om kortsluiting te voorkomen. 

 

Voedingskenmerken 
Netspanning 12V tot 28Vdc  

Nominale netspanning 24Vdc 
Stroom in rust  0.15 mA   

Stroom in alarm  5 mA @ 24Vdc 
Mechanische kenmerken 

Gewicht 170g 
Afmetingen (in mm) 98 x 98 x 49 

Materiaal ABS 
Kleur Rood 

Veiligheidsklasse IP33 
Klimatische kenmerken 

Werkingstemperatuur -10°C tot +60°C 
Opslagtemperatuur +10°C tot +50°C 

Relatieve werkingsvochtigheid ≤ 93% 
Relatieve opslagvochtigheid ≤ 85% 

 

Algemene kenmerken 
 

 Met CE-certificaat conform CPD 
 Conform de normen EN54-11, EN54-17, EN54-18 
 Sleutel voor reset 
 Aparte sleutel voor test   
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REFERENTIE OMSCHRIJVING 
DMA05 Adresseerbare handbrandmelder- terugstelbaar met geïntegreerde isolator, met CE-certificaat conform CPD 

DMA05R Adresseerbare handbrandmelder- terugstelbaar met geïntegreerde isolator en programmeerbare relais output. 
Met CE-certificaat 

ACCESSOIRES  
PEDM Plastic basis voor inbouwen van HBM, dubbele werking 
VPDM Transparante opklapbare bescherming voor HBM, dubbele werking 
KCTDM Set van 10 resetsleutels voor HBM 
CTDM Testsleutel 
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