
  

  

  

  

 

  

1. Identificatiecode 2. Type 

TITANUS MICRO·SENS® - DM-TM-10, DM-TM-R-10, DM-TM-B-10, DM-TM-RB-10, DM-TM-Z-10, DM-TM-ZB-10, 
 DM-TM-50, DM-TM-R-50, DM-TM-B-50, DM-TM-RB-50, DM-TM-Z-50, DM-TM-ZB-50, 
 DM-MB-TM-10, DM-MB-TM-B-10, DM-MB-TM-50, DM-MB-TM-B-50 
 
- DM-TMV-xx-xx, DM-MB-TMV-xx-xx (Versie met pre-alarm) 
 
- DM-TMx-L1-xx-xx, DM-MB-TMx-L1-xx-xx (LSNi-versies) 
 
- DM-TMx-xx-xx /a (ROOM·IDENT met pre-alarm) 
 
- DM-TMx-xx-xx-F, DM-MB-TMx-xx-xx-F (Bevroren versies) 

  



  

  

  

  

  

Geharmoniseerde technische specificaties  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 

Essentiële kenmerken Prestaties1)2) Sectie Sectie 

Nominale 
activeringsomstandigheden/Gevoeligheid/Responsevertra
ging (responstijd) en prestaties in geval van brand 

 

- Gedrag bij zich langzaam ontwikkelende branden voldoet 5.6 n.v.t. 

- Reproduceerbaarheid voldoet 6.2 n.v.t. 

- Productiespreiding voldoet 6.3 5.2 

- Brandgevoeligheid voldoet 6.15 n.v.t. 

Betrouwbaarheid  

- Eisen voldoet n.v.t. 4 

- Individuele optische alarmmelding voldoet 5.2 n.v.t. 

- Aansluiting van secundaire systemen voldoet 5.3 n.v.t. 

- Afstemming fabrikant voldoet 5.4 n.v.t. 

- Instelling ter plaatse voldoet 5.5 n.v.t. 

- Mechanische resistentie leiding voldoet 5.7 n.v.t. 

- Hardwarecomponenten en bijkomende sensoreenheden 
in het aanzuigsysteem 

voldoet 5.8 n.v.t. 



  

  

  

  

Geharmoniseerde technische specificaties  EN 54-20:2006 EN 54-17:2005 
+ AC:2007 

- Luchtstroomcontrole voldoet 5.9 n.v.t. 

- Voeding voldoet 5.10 n.v.t. 

- Technische documentatie voldoet 5.11 n.v.t. 

- Bijkomende eisen aan softwaregestuurde melders voldoet 5.12 n.v.t. 

Tolerantie tegenover voeding  

- Schommelingen van de voedingsspanning voldoet 6.4 5.3 

Duurzaamheid, bestendigheid tegen temperaturen    

- Droge warmte (in bedrijf) voldoet 6.5 5.4 

- Koude (in bedrijf) voldoet 6.6 5.5 

Duurzaamheid, bestendigheid tegen schommelingen  

- Schok (in bedrijf) voldoet 6.10 5.9 

- Slag (in bedrijf) voldoet 6.11 5.10 

- Oscillatie, sinusvormig (in bedrijf) voldoet 6.12 5.11 

- Oscillatie, sinusvormig (duurproef) voldoet 6.13 5.12 

Duurzaamheid, elektrische stabiliteit  

- Elektromagnetische compatibiliteit (EMV), Testen van de 
storingsbestendigheid 

voldoet 6.14 5.13 

Duurzaamheid, bestendigheid tegen vocht  

- Vochtige warmte, constant (in bedrijf) voldoet 6.7 5.6 

- Vochtige warmte, constant (duurproef) voldoet 6.8 5.7 

Duurzaamheid, corrosiebestendigheid  

- Zwaveldioxide-(SO2) corrosie (duurproef) voldoet 6.9 5.8 
1) - “NPD” theoretisch mogelijk, behalve voor duurzaamheid van kenmerken met verklaarde prestaties 
2) - “niet van toepassing” voor onderdelen waarop de eis niet van toepassing is 

  


