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K bezdrátovým fotoelektrickým hlásičům kouře řady
RF280THS patří následující modely:

Model Vysílání na rádiových frekvencích

RF280THS 304,00 MHz

RF280ETHS 433,42 MHz

Všechny modely jsou bezdrátové detektory kouře určené
pro otevřené plochy. Jsou navrženy pro použití v
systémech EPS pro domácnosti. Světelná dioda (indikátor
LED) signalizuje poplach, stav připravenosti a provádění
kontroly. Patentovaná konstrukce komory zajišťuje
vynikající odolnost vůči falešným poplachům způsobeným
prachem. Detektory jsou vybaveny integrálním teplotním
čidlem 57 °C konstruovaným pro použití v systémech EPS
pro domácnosti.

Funkce

Autodiagnostická funkce Chamber Check
Funkce Chamber Check je automatická funkce pro
testování citlivosti. Signalizuje stav, kdy se detektor ocitne
mimo specifikace kalibrované při výrobě. Montážní
pracovník snadno rozpozná, kterým detektorům je třeba
věnovat pozornost, což snižuje náklady na servis. Detektor
při zaprášení podává výstrahu uživateli a tím snižuje riziko
falešného poplachu. K dispozici je unikátní signál kontroly
komory.

Patentovaná konstrukce komory
Stěny komory detektoru a čočky zaručují optimální vnitřní
rozptyl světla a schopnost krytí prachu. Takové řešení
zajišťuje špičkovou odolnost vůči prachu, a to bez nutnosti
obětovat schopnost detekce. Detekční komoru lze pro
čištění snadno demontovat.

Bzučák
Poplach detektoru signalizuje siréna. Její hlasitost je
85 dB ve vzdálenosti 3 m. Po vyčištění komory se
automaticky obnovuje nastavení detektoru a bzučáku.

Funkce dohlížení
Dodává se s interním ochranným kontaktem na patici.
Ochranný kontakt na patici vysílá každých 65 minut
dohlížecí signál. Signál obsahuje informace o citlivosti
detektoru a stavu baterie a ochranného kontaktu.

Testovací funkce
Indikátor LED automaticky blikáním signalizuje výskyt
problému v kalibraci. Nepřerušovaně svítící indikátor LED
signalizuje výskyt problému při testování. Citlivost lze
ověřit testem pomocí tlačítka.

Bezdrátové fotoelektrické detektory
kouře řady RF280THS

▶ Teplotní čidlo 57 °C

▶ Interní bzučák 85 dB

▶ Vynikající odolnost proti prachu

▶ Exkluzivní autodiagnostická funkce Chamber Check®

▶ Identifikační označení vysílače programované při
výrobě pomáhá při rychlém a snadném uvedení do
provozu.

▶ Kouřovou komoru lze vyměnit i po montáži.
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Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE RF280ETHS: 1999/5/EC, EN60950
1992 (2nd edition) +A1 (1993) +A2
(1993) +A3 (1995) +A4 (1997),
EN55022-1 Class B (1999), EN55024
(1998), EN50130-4 (1995), +A1
(1998) +A2 (2003), EN61000-4-2
(1995), EN61000-4-3 (1997),
EN61000-4-4 (1995), EN61000-4-5
(1995), EN61000-4-6 (1997),
EN61000-4-8 (1994), EN61000-4-11
(1994), EN301489-3 (2000),
ETS300683 (1997), EN300220-1
(1997-99), EN300220-3 (1997-99)

RF280ETHS: 1999/5/EC, EN60950
(1993) +A1/A2/A3/A4, ETS 300683
(1997), EN 300220-1 (1997)   DoC
RF280E

RF280ETHS: 73/23/EEC, EN60950
(1993) +A1/A2/A3/A4

USA UL RF280THS: UROX: Smoke - Automatic
Fire Detectors (UL268 and A)

CSFM RF280THS:
7272-1615:0214   PHOTOELECTRIC
SMOKE DETECTOR

FCC RF280THS: ESV-0407-4

Kanada IC RF280THS: 12491021131

RF280THS

Registrace a
schválení:

UL UROX: Smoke Detectors for Fire Alarm Signaling
Systems (Detektory kouře pro systémy EPS) (UL268)

Vyhovuje: Federal Communications Commission
(FCC ESV-0407-4)

RF280ETHS

Registrace a
schválení:

CE

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Kompatibilita

detektory Přijímače Ústředny

RF280THS RF3212 Solution Ultima 844, 862 a 880, CC488

RF3222 DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412 a D4412

RF280ETHS RF3212E Solution Ultima 844, 862 a 880, CC488

RF3213E VR-8

RF3222E DS7400XiV4 (verze firmwaru 4.03 nebo
vyšší)

RF3227E DS7240 a DS7220, CC7240‑A

RF3228E Marise

RF3249E DA (Abacus)

Doporučené baterie
Pro zajištění správného provozu detektoru se doporučují
následující typy baterií: Duracell® DL123A, Eveready®

CR123A nebo Panasonic®® CR123A.

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

Rozměry: 5  × 12,7 cm

Materiál: kryt z nárazuvzdorného samozhášivého plastu ABS a
oddělená základní deska s bajonetem

Provozní prostředí

Integrální teplotní čidlo: + 57 °C

Odolnost proti
rušení rádiovým signálem
(RFI)

Žádný poplach nebo nastavení na kritic-
kých frekvencích v rozsahu od 26 MHz do
950 MHz při síle signálu do 50 V/m.

Relativní vlhkost vzduchu: 0 až 95 % nekondenzující

Teplota (provozní): 0 až + 38 °C

Počet výstupů

Poplach: 85 dB ve vzdálenosti 3 m

Požadavky na napájení

Baterie: dvě lithiové baterie 3 V

Životnost bate-
rie:

Nejméně 5 let, za normálních provozních podmínek
s doporučenými typy baterií.

Charakteristiky vysílání

Frekvenční pásmo

RF280THS 304,00 MHz

RF280ETHS 433,42 MHz
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Ochranné známky

Chamber Check® je obchodní známka společnosti Bosch Security Sy-
stems registrovaná v USA.

Duracell® je registrovaná obchodní známka společnosti Gillette Company,
USA, v USA a dalších zemích.

Eveready® je registrovaná obchodní známka společnosti Eveready Battery
Company, Inc.

Panasonic® je registrovaná obchodní známka společnosti Matsushita Elec-
tric Industrial Co., Ltd.

Informace o objednání

Bezdrátový detektor kouře (304,00 MHz)
RF280THS

RF280THS

Bezdrátový detektor kouře (433,42 MHz)
RF280ETHS

RF280ETHS

www.boschsecuritysystems.cz
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Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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