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Beschrijving
Gebruik
Het SCHAKO rookmeldsysteem bestaat uit de rookmelder RM-
SII-L en de relaismodule RM V4.00 en wordt gebruikt wan-
neer de activerings- of schakelprocessen al in het vroegste
stadium van branden (bij het optreden van koude rook < 72
°C) zelfstandig moeten worden gestuurd. De inbouw gebeurt
in ventilatiekanalen. In geval van defecten wordt de uitbrei-
ding van rook in het luchtgeleidingssysteem door het sluiten
van brand- of rookbeschermingskleppen grotendeels verhin-
derd. De alarmmelding wordt via een potentiaalvrij contact ver-
der geleid en onderbreekt de stroomkring naar de elektrische
activeringssystemen (hechtmagneten, veerterugslagaandrijvin-
gen) of naar de pneumatische aandrijvingen. De aangesloten
brandwerende en rookwerende kleppen worden gesloten. Op
het RMS-systeem mogen enkel nog de uitschakelsystemen
worden aangesloten volgens het principe "stroomloos geslo-
ten / drukloos gesloten". De rookmelders alsook de aangeslo-
ten activerings- en schakelsystemen worden binnen een
beschermingsgebied gemeenschappelijk door een relaismodule
230 AC, secundair 24 V DC, van stroom voorzien. 
Na de signalering blijven de rookmelders in alarmstand, ook
wanneer de normale omstandigheden weer zijn hersteld. Door
een reset van de relaismodule gaan de rookmelders naar de be-
wakingsmodus terug. De meting vindt ook buiten de rookmel-
derbehuizing plaats en daardoor is er ook geen detectiekamer
nodig. Toegelaten in verluchtingsleidingen met luchtsnelheden
tussen 1 m/s en 20 m/s.

Voordelen    

Octrooirechten van de firma SCHAKO:

De buitenlandse controle gebeurt door
VdS Schadensverhütung GmbH Keulen.

Bij de integratie van Schako-componenten in installaties, die 
door de installateur zijn voorzien, moeten compatibiliteits-
problemen door de installatiebouwer worden opgelost en wij 
hebben hierop geen invloed.

Inbouw en montage
Inbouw in kanaal

Afb. Voorkant

Afb. zijdelings

De rookmelder moet zo worden ingebouwd dat het detectiebe-
reik permanent in de uitblaasstroom ligt (niet in de revisieope-
ning van de brandbeveiligingsklep).

- Omdat er geen detectiekamer voor het meten nodig is, wordt
de rookmelder niet door het medium doorstroomt en kunnen
er zich enkel vuillagen ontwikkelen op de afdekschijf, hierdoor
is een eenvoudige reiniging mogelijk

- inbouw aan het kanaal.
- automatische manipulatiedetectie.
- automatische controle van de zender- en ontvangersensor.

Een defect wordt weergegeven.
- bij stroom-, processor- of systeemuitval volgt tegelijkertijd

een storings- en alarmmelding.
- met systeembewaking.
- Bussysteem mogelijk via potentiaalvrije contacten.
- Koppeling aan het communicatieve meld- en schakelbussy-

steem Easy Bus mogelijk.
- 1 x per jaar onderhoud

- Patent: DE 199 51 403 A1
- Gebruiksmodel: 20023533.8
- Patent: EP 122 4641 
- VdS-keuring: G209206

Uitblaasrichting kanaal

Uitblaasrichting kanaal
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Inbouwconfiguratie en montage
De rookmelder moet zo trilvrij mogelijk worden ingebouwd. Een 
neerslag met waterdamp, desinfecterend middel, stof, roet (uit-
laatgas) of dauw leidt tot een alarm- of storingsmelding.

Montage kanaalinbouw

Bij de inbouw van de rookmelder RMSΙΙ-L mag binnen een ra-
dius van 100 mm niets aanwezig zijn, dat een reflectie van
het signaal dat de sensoren uitzenden kan veroorzaken.

Aansluiting
Spanningsvoorziening aansluiten. De oranje werkingsweergave
knippert wanneer de uitgangsspanning aanwezig is.

Tip
Voor de eerste ingebruikname van de rookmelder moeten de ka-
nalen worden gereinigd om een ongewenste alarmmelding te
vermijden.
De relaismodules beschikken over een regelaar met stroombe-
grenzing en thermobeveiliging. Bij kortsluiting schakelt de rege-
laar de uitgangsspanning uit. Een onderbreking van de
netvoedingsspanning of de "+"-uitgangsleiding stelt de rookmel-
der terug in werking.
Na de gebruiksklare inbouw van de rookmelder RMSΙΙ-L op de
plaats van bestemming moeten de juiste installatie en de correc-
te werking, in het bijzonder het onberispelijke samenwerken van
alle componenten, direct voor de eerste inbedrijfstelling van de
brand- of rookklep door een keuring worden vastgesteld. De
keuring moet door de bouwopdrachtgever van de ventilatie-in-
stallatie worden gedocumenteerd. De documenten moeten door
de bouwopdrachtgever/gebruiker van de ventilatie-installatie
worden bewaard.

Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende re-
visieopeningen in aantal en grootte door de installateur worden 
voorzien.

RMSΙΙ-L
Functie (speciale handeling met strooilicht) 
Twee sensoren in de rookmelder zenden een lichtstraal uit en
meten of de lucht onder de afdekplaat met rook of andere deel-
tjes is gecontamineerd. Voordat er een alarmmelding wordt ge-
activeerd, moeten meerdere meetcycli worden doorlopen,
waarbij een contaminatie van de lucht moet worden gemeten.
Als de contaminatie niet permanent aanwezig is wordt de interne
meetcyli-teller gereset. De gevoeligheid van de rookmelder
wordt in de fabriek onwijzigbaar ingesteld. De alarmuitgang is
uitgevoerd als potentiaalvrij stopcontact. De rookmelder kan via
afstandsactivering naar operationaliteit worden gereset.
Als de stroom uitvalt bij de rookmelder, moet dit in de centrale
worden aangegeven. In dit geval wordt de stroomkring voor de
activeringssystemen van de aangesloten brandwerende kleppen
onderbroken en worden de kleppen gesloten. Manipulatie aan
de rookmelder, bijv. door afplakken van de sensoren, wordt ge-
detecteerd en via een potentiaalvrij contact (storingsuitgang) in-
dien nodig aan de centrale gemeld. Afzettingen op de afdekplaat
van de rookmelder worden gedetecteerd en geanalyseerd. Als
een bepaalde vervuilingsgraad wordt overschreden, dan wordt
dit via een potentiaalvrij contact van de storingsmelding aan de
centrale gemeld. Daardoor heeft het rookdetectiesysteem een
automatische controle. 

1. Plaats voor rookmelder bepalen (niet in de revisieopening
van de brandwerende klep), midden aanduiden.

2. Opening met ø120 mm uitsnijden.
3. Boor de bevestigingsgaten (alleen bij inbouw in het luchttoe-

voerkanaal).
4. Plaats de meegeleverde isolatiehulsen in de montagegaten.
5. De rookmelder met montageframe en dichting plaatsen, met

vleugelmoeren of tapschroeven bevestigen.
6. Let bij de inbouw op de uitblaasrichting.
7. Elektrische bedrading volgens schakelplan uitvoeren.
8. Voor het in bedrijf stellen van de RMSΙΙ-L moet het kanaal-

systeem volledig worden gereinigd. Let op: na het reinigen
van de frontplaat moet deze met een antistatische spray wor-
den bespoten.
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Constructie

Toebehoren

Bevestiging

Afmetingen

Rookmeldsysteem RMSΙΙ-L 
voor inbouw in rechthoekige kanalen zonder inbouwonderdeel!

Sokkel rookmelder
- Polycarbonaat

Aansluitkabel
- 2,0 m, met 9-polige Sub-D-aansluiting. In de sokkel ligt de

9-polige Sub-D-aansluiting voor de elektrische voedings-
en activeringsleidingen.

Afzonderlijke weergave
- LED aan buitenkant kanaal

montageframe
- plaatstaal, met dichting

Inbouwonderdeel (-EBT)
- voor vlakke kanaalinbouw, uit verzinkt plaatstaal.
- Lekken in de behuizing conform DIN EN 1751, klasse B, bij

een kanaaldruk van maximaal 1000 Pa.
Inbouwonderdeel (-REBT / -REBTF)

- voor inbouw in ronde buizen, uit verzinkt plaatstaal.
- Lekken in de behuizing conform DIN EN 1751, klasse B, bij

een kanaaldruk van maximaal 1000 Pa.
- Uitvoering

- zonder flens (-REBT), met rubberen lippendichting uit
speciaal rubber.

- met flens (-REBTF), aan beide kanten, overeenkomstig
EN 12220.

Schroefbevestiging
- met vleugelmoeren of tapschroeven

SUB-D-stekker
9-polig + correspondentie

Led voor het aanduiden van 
functie-, storings- en Alarm

LUCHTRICHTING

(Kanaalopening)

ca
.
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Toebehoren

met inbouwonderdeel (-EBT), voor de inbouw van brandkleppen
- Inbouw in de bovenkant van het kanaal

De rookmelder moet in het inbouwonderdeel van het type EBT 
steeds op de bedieningszijde (activeringssysteem, aandrijving) 
worden gemonteerd (niet in de revisieopening van de brandklep).

- Inbouw in kanaalzijwand 

De afmeting L is afhankelijk van de hoogte H (mm).

met inbouwonderdeel (-REBT), voor inbouw in ronde buizen

Doorsnede A-A/excentrische inbouw
bij B > 700

bovenkant kanaal

Be
no

di
gd

e 
ru

im
te

Doorsnede A-A/gecentreerde inbouw
bij B < 700

 EBT

1.)  min. 100

H
(mm)

L
(mm)

200 - 750 180
800 210

Doorsnede C-C

bovenkant kanaal

 EBT

1.)  min. 100
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- zonder flens, met rubberen lippendichting.

Leverbare afmetingen REBT / REBTF

1.) binnen zwart mat gelakt

met inbouwonderdeel (-REBTF), voor inbouw in ronde buizen
- met flens aan beide kanten, overeenkomstig EN 12220.

NW øD

(mm)

øC

(mm)

øB
Gatencirkel
(± 0,5 mm)

  n
Aantal boringen

ø 9,5 (± 0,5 mm)
100 98 150 132 4
125 123 175 157 4
140 138 190 172 6
160 158 210 192 6
180 178 230 212 6
200 198 250 233 6
224 222 274 257 6
250 248 300 283 6
280 278 340 317 8
315 313 375 352 8
355 353 415 392 8
400 398 460 438 8
450 448 510 488 8
500 498 560 538 8

standaard met rubberen 
lippendichting.

1.)

1.)
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Technische gegevens
Rookmeldsysteem (-RMS)

Afzonderlijke weergave LED - weergave:

Aansluiting van de 9-polige SUB-D-stekker:

De relais vallen bij een alarm / een storing of spanningson-
derbreking af.

Relaismodule (-RM)

Met behulp van de relaismodule wordt de RMSΙΙ-L op de span-
ningsvoorziening aangesloten (9-polige SUB-D-bus). Boven-
dien zijn op de relaismodule reeds de resettoets RST en de
testschakelaar gemonteerd. Hierdoor is een eenvoudige contro-
le van de BK-sluitfunctie via de testschakelaar en/of de reset van
de alarmmelding via de resettoets RST mogelijk. Bijkomende
contactstrips voor de veerterugslagaandrijving en/of het uit-
schakelen van de ventilator of andere doorschakelingen verkor-
ten de installatietijden en voorkomen onjuiste bekabeling. 
Via de 3-polige AMP-stekker kan een 24 V aandrijving voor de
veerterugslag worden aangestuurd (standaard Belimo BLF, BF,
BFG).

RM V 4.00

Bedrijfsspanning: 24 V DC (+15 % -20 %)
Restrimpel: < 20%
Max. stroomopname: 25 mA
Schakelcontacten: - 1 × alarmuitgang (potentiaalvrij 

wisselcontact)
- 1 × storingsuitgang (potenti-

aalvrij wisselcontact)
Max. schakelspanning: 100 V DC / 125 V AC
Max. schakelstroom 1,0 A
Max. schakelvermogen: 30 W / 62,5 V A
Werkings- en omge-
vingstemperatuur:

0°C tot +60°C

Beschermingsgraad over-
eenkomstig DIN 40050:

IP 40

Gewicht: 0,2 kg
Opslagtemperatuur: max. 75°C
Relatieve luchtvochtigheid: 10 - 90%

oranje knipperend = Functie
rood permanent = Alarm
oranje permanent = Storing / Vervuiling

Toewij-
zing

Relais Betekenis

zo
nd

er
 s

pa
nn

in
g

in
 w

er
ki

ng

1 - - GND
2 Relaiscontact storing werkingscontact
3 Relaiscontact storing middencontact
4 Relaiscontact storing rustcontact
5 - - Testschakelaar tegen GND
6 Relaiscontact alarm rustcontact
7 Relaiscontact alarm middencontact
8 Relaiscontact alarm werkingscontact
9 - - +24 V

Bedrijfsspanning: 230 V AC, 50 Hz
Afmetingen: 23 VA
Omgevingstemperatuur: 0-40°C
Relatieve luchtvochtigheid: 0-90%
Beschermingsgraad: IP 30

Aansluiting

Ledstoring

F1-zekering
secundair

Ledwerking

Toets-ResetLedalarm

Toets manuele activering
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Schakelschema relaismodule

Contact maken RMS-L:

Er wordt de stroomloze toestand voorgesteld. Bij de relaismo-
dule eveneens alarm- en storingstoestand.

24 V AC/DC

24 V DC 5A
250 V AC 5 (1)A

230 V AC  50 Hz

Primair

24 V AC

230 V AC

Se
cu

n-

1.) Rookmelder
2.) Relaismodule
3.) Netaansluiting
4.) Resettoets
5.) Manuele activering
6.) Ledstoring
7.) Ledalarm
8.) Ledwerking
9.) Aansluiting RMS
10.) AMP-stekker voor 24V AC/DC stelaandrijvingen (max. 

10 VA)
11.) Omschakelaar 1 bijv. stelaandrijving
12.) Omschakelaar 2 bijv. lampen
13.) Contactbelasting van de omschakelaars
14.) Veerterugslagaandrijving 24 V AC/DC naar de brand-

werende klep. Product SCHAKO of buitenlands pro-
duct (technische gegevens zie motorgegevensblad)

15.) Veerterugslagaandrijving 24 V AC/DC / 230 V AC pro-
duct SCHAKO of buitenlands product (optioneel) 
(technische gegevens zie motorgegevensblad)

16.) Hechtmachneet/pneumatisch ventiel (optioneel)
17.) Eindschakelaar veerterugslagaandrijving

(aansluiting in de aftakkingsdoos die door de installa-
teur moet worden voorzien)

1 GND
2 Werkcontact
3 Middencontact
4 Rustcontact
5 Testschakelaar / RST
6 Rustcontact
7 Middencontact
8 Werkcontact
9 +24 V
10 STORING
11 Alarm

Ö = Opener
Mi = Middencontact
S = Sluiter
LA = verluchting uit (optioneel)
LE = verluchting aan
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Onderhoud / Inspectie

De rookactiveringsinstallatie voor brand- en rookbeveiligings-
kleppen moet jaarlijks of na een storingsmelding op basis van
vervuiling worden onderhouden. 

Tip
De installatie en bedrading mag enkel worden uitgevoerd door
geautoriseerde vakmensen uit het elektrische vakgebied. De er-
kende regels van de techniek, de veiligheids- en ongevalpreven-
tievoorschriften en de VDE-richtlijnen, voorschriften van de
plaatselijke EVU en de bedradingsgegevens en aansluitsche-
ma's van de componentenfabrikant moeten bij de installatie, be-
drading en inbedrijfstelling in acht worden genomen. Bij de
bedrading van de verdeeldozen moet erop worden gelet dat de
afscherming met de massa wordt verbonden. De rookmelder
moet overeenkomstig de beschrijving in de brochure worden
gebruikt.

Onderhoudsinstructie
De SCHAKO-rookmelder van het type RMSΙΙ-L controleert zich-
zelf permanent en geeft een storingsmelding aan de centrale
door als er een mechanisch of elektrisch defect optreedt of als
deze te sterk vervuild is. Bij stroomuitval van de rookmelder
wordt eveneens een storingsmelding aan de centrale doorgege-
ven. Deze permanente zelfcontrole zorgt ervoor dat er slechts
eenmaal per jaar moet worden onderhouden.

Het onderhoud vereist de volgende handelingen:

Inspectie-instructie
De SCHAKO-rookmelder van het type RMSΙΙ-L controleert zich-
zelf permanent en geeft een storingsmelding aan de centrale
door als er een mechanisch of elektrisch defect optreedt of als
deze te sterk vervuild is.
Bij stroomuitval van de rookmelder wordt eveneens een sto-
ringsmelding aan de centrale doorgegeven.

1. Controleer bij het in bedrijf stellen en na wijzigingen de aard
van gebruik en de inbouwsituatie.

2. Controleer de elektrische aansluitingen op correcte aanslui-
ting en onberispelijke toestand.

3. Controleer of de diode op de ingebouwde rookmelder of re-
laismodule oranje knippert en zo signaleert dat de rookmel-
der operationeel is.

4. Elektrische functiecontrole 
De spanningsvoorziening van de rookmelder moet door het
uittrekken van de 9-polige Sub-D-stekker of door een druk
op de resetknop op de relaismodule worden onderbroken.
Daardoor zendt de rookmelder een alarm naar de aangeslo-
ten afsluitinrichting die automatisch gaat sluiten. De diode
aan de rookmelder of aan de relaismodule licht niet meer op.
Van zodra de spanningsvoorziening weer is aangezet en het
alarm door de resettoets werd bevestigd, moet de rookmel-
der weer naar de modus operationaliteit gaan en de diode op
de rookmelder en/of relaismodule moet oranje knipperen.

5. Storingscontrole
Op de rookmelder RMSΙΙ-L moeten de zender- en ontvan-
gersensor worden afgedekt. De diode aan de rookmelder
licht permanent oranje op. Het storingscontact meldt een
storing. Daarna moet de afdekking weer worden verwijderd.
De rookmelder moet opnieuw in de modus operationaliteit
gaan en de storingsmelding verdwijnt.

6. Functiecontrole met test-aërosolen
De rookmelder moet bij de inbouw in kanalen via een revi-
sieopening met een testaërosol worden bedekt. Hierbij moet
de testaërosol op impulserende wijze in stijgende mate, ca.
10 sec. lang op de rookmelder worden uitgevoerd. Bij het
overschrijden van de alarmdrempelwaarde wordt dan een
alarmmelding geactiveerd en de aangesloten afsluitinrich-
tingen moeten automatisch sluiten. De diode op de rook-
melder en op de relaismodule moet rood schijnen. Nadat de
bestanddelen van de testaerosol zich in de omgevingslucht
van de rookmelder zodanig hebben afgebouwd dat de
alarmdrempelwaarde weer wordt onderschreden, blijft de
alarmmelding op de rookmelder of de resettoets bestaan.
Daarom moet de rookmelder door een reset op de relaismo-
dule weer worden geactiveerd. Van zodra de diode op de
rookmelder van het type RMSΙΙ-L weer oranje knippert en
de rode led op de relaismodule wordt gedoofd, is de rook-
melder weer operationeel.

7. Herstel van defecten
Als bij het onderhoud defecten zijn gesignaleerd, moeten
deze onmiddelijk worden hersteld. Defecte onderdelen mo-
gen alleen door originele onderdelen van de firma Schako
worden vervangen. Een reparatie van de rookmelder en de
relaismodule mag alleen door de fabrikant worden uitge-
voerd. 
Als de aangesloten afsluitinrichtingen niet sluiten, ondanks
een onberispelijke werking van de rookmelder en de relais-
module, dan moeten de afsluitinrichtingen worden gecon-
troleerd.

8. Als bij de jaarlijkse controle van het SCHAKO-rookmeldsy-
steem (RMS) de onderhouds- en inspectieaanwijzing van
deze technische documentatie wordt gebruikt, dan kan de
rookmelder worden gebruikt tot het moment waarop een
niet-toegelaten afwijking wordt vastgesteld.
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Bestelinformatie Aanbestedingsteksten

Rookmeldsysteem van het type RMS met jaarlijks onderhoud
voor vlakke inbouw in kanalen resp. inbouw in brandklep met in-
bouwdeel van het type EBT (meerprijs), met revisiedeksel. Be-
staand uit behuizing, sokkel, afdekklep, kleurtint gelijkaardig aan
RAL 9010 (wit), montageframe uit plaatstaal met dichting en
met aansluitkabel 2,0 m, met 9-pol. sub-D-aansluiting. Te ge-
bruiken aan brandwerende en rookkleppen, met elektrische of
pneumatische activeringsinstallatie volgens het werkingsprinci-
pe stroomloos/drukloos toe, alsook hechtmagneet en hefmag-
neet.
Twee sensoren die permanent de juiste werking controleren me-
ten de luchtbelasting door rook volgens een speciale strooilicht-
procedure buiten de behuizing, zonder gebruik van een
detectiekamer. Meting van de vervuilingsgraad op twee punten
op het oppervlak van de afdekschijf. Alarm en storingsmelding
gebeuren via een potentiaalvrij wisselcontact. Manuele active-
ring van de rookmelder via resettoets (tegen meerprijs).
Bevestiging door schroefbevestiging (met vleugelmoeren of
tapschroeven).
Met relaismodule (-RM) voor de spanningsvoorziening en voor
het doorschakelen van het alarm incl. testschakelaar en reset-
toets.
- met trafo voor aansluiting 230 V AC, 50 Hz
Aansluiting 24 V DC.
Product: SCHAKO type RMS

Toebehoren:

Toebehoren:

Bestelvoorbeeld
RMSΙΙ-L-RM

Bij gebrekkige bestelinformatie wordt de dikomrande uit-
voering geleverd!

Inbouwonderdeel 
voor kanaalinbouw

-EBT

Relaismodule 
-RM

incl. RST

rookmeldsysteem
Type RMSΙΙ-L

zonder flens
met rubberen lippendichting

-REBT

Inbouwonderdeel 
voor inbouw in ronde buis

met flens, aan beide kanten
volgens EN 12220

-REBTF

- Inbouwdeel (-EBT) voor de eenvoudige inbouw in het kanaal
voor de brandwerende klep. Bestaand uit verzinkt plaatstaal
met aansluitflenzen. Behuizingslekkage overeenkomstig DIN
EN 1751, klasse B, bij een kanaaldruk tot 1000 Pa

- Inbouwonderdeel (-REBT / -REBTF) voor de eenvoudige in-
bouw in ronde buizen voor de brandklep. Bestaand uit ver-
zinkt plaatstaal. Lekken in de behuizing conform DIN EN
1751, klasse B, bij een kanaaldruk van maximaal 1000 Pa.
- zonder flens (-REBT), met rubberen lippendichting uit spe-

ciaal rubber.
- met flens (-REBTF), aan beide kanten, overeenkomstig EN

12220.


