
Voor het aansturen van een gasblusinstallatie is een speciaal voor deze 

toepassing goedgekeurde blusstuurcentrale vereist. De centrale dient te 

voldoen aan de EN 120094-1. De D5010 blusstuurcentrale is speciaal 

ontwikkeld om aan deze Europese regelgeving te voldoen. De centrale is 

geschikt voor het aansturen van alle type gasblusinstallaties. Maar ook 

voor schuim-, poeder- en waterblusinstallaties. 

ALGEMEEN 

Het gebruik van een lokale blusinstallatie 

maakt deel uit van een totaal beveiligings-

concept om brand vroegtijdig te signaleren 

en verdere verspreiding te voorkomen. De 

D5010 maakt deel uit van zo’n concept en 

kan enerzijds een bovenliggend brandmeld-

systeem waarschuwen en anderzijds indien 

noodzakelijk zelfstandig de blussing active-

ren. 

 

KENMERKEN 

 8 meldergroepen beschikbaar waarop 

de D5000 intelligente melders            

aangesloten kunnen worden.  

 Mogelijkheid voor separate detectie in 

de ruimte; boven het plafond en onder 

de vloer. 

 Mogelijkheid voor aansluiten hoog-

gevoelige rookdetectie voor afschakelen 

luchtbehandeling 

 13 vrij programmeerbare uitgangen. Tot 

maximaal 8 bewaakt 

 Additioneel de mogelijkheid voor     

maximaal 100 extra uitgangen 

 Mogelijkheid voor aansturing meerdere 

bluszone’s 

 Ook geschikt voor aan sturen water-, 

schuimblus-, sprinkler-installaties  

 Zowel in plaatstalen wandbehuizing als 

ook in 19 Inch versie leverbaar 

 EN12094-1; EN54-2 en EN-54-4    

goedgekeurd 

 Integratie in D5000 melder lus mogelijk 

 

 
 
 
 

D5010 Blusstuurcentrale 

BLOKSCHEMA 

 

PROGRAMMERING 

De D5010 wordt met behulp van een service 

PC geprogrammeerd. Afhankelijk van de 

gestelde eisen kunnen diversen tijden ge-

programmeerd worden. Zoals de vertra-

gingstijd; de blustijdsduur en de nablustijd.  

Daarnaast zijn de diversen stuurcontacten 

vrij programmeerbaar.  

 

TOEPASSINGEN 

De D5010 is een blusstuur centrale die op 

verschillende manieren ingezet kan worden. 

  

Als standalone oplossing waarbij zowel de 

automatische melders, de diversen benodig-

de drukknoppen als ook de signaleringen 

direct op de D5010 worden aangesloten. 

 

Als deelnemer in de Dräger D5000 melder-

lus. Hierbij worden de meldingen van de 

D5010 blusstuurcentrale via de melderlus op 

intelligente wijze doorgegeven aan de 

D5000 brandmeldcentrale. Tevens bestaat 

de mogelijkheid de meldergroepen van de 

D5010 blusstuurcentrale via de bediening 

van de brandmeldcentrale in- of uit te scha-

kelen. 

 

Als standalone blusstuurcentrale met koppe-

ling naar een willekeurig brandmeldsysteem 

op basis van potentiaal vrije contacten. In dit 

geval zijn de diversen meldingen zichtbaar 

op de brandmeldcentrale maar is geen be-

diening mogelijk. 



Dräger Nederland B.V. 

Huygensstraat 3-5 

2721 LT Zoetermeer 

079-34 44 845 

www.brandveiliggebouw.com 
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TECHNISCHE SPECFICATIES 

  Wand versie  19 Inch versie 

Netspanning  230 V AC / 50 Hz  

Bedrijfsspanning   12 V DC  

Nominale stroom  0,7 Amp.W  

Maximale stroom externe verbruikers (24V)  2,5 Amp.  

Omgevingstemperatuur  -5  t/m 45 °C  

Relatieve vochtigheid  max. 95 %  

Afmetingen (H x B x D)  625 x 488 x 210 mm   132 x 483 x 403 

Kabelinvoer  Boven, of onderzijde  nvt 

Materiaal  Metaal 

Beschermingsgraad  IP 30  Afhankelijk type behuizing 

Kleur  Grijs (RAL 7035)  

Gewicht  ± 18,3 kg (excl. accu’s)  ± 10,1 kg (excl. accu’s) 

Goedkeuringen  G205064  G205064 
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 AFMETINGEN 


