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F01U003017cs-01Bezdrátové tísňové tlačítko pro 
nemocnice RF3503E

• Každý vysílač má jedinečný kód
• Volitelná spona na opasek nebo 

na kapsu
• Dosah až 100 m (na volném 

prostranství)
• Životnost baterie až 5 let

Bezdrátové tísňové tlačítko pro nemocnice RF3503E je 
dvoutlačítkový vysílač, který odesílá zdravotní nebo nouzový 
poplach monitorovacímu systému. Každý vysílač RF3503E je 
naprogramován jedinečným kódem, který monitorovacímu 
systému umožňuje identifikovat jednotlivé vysílače.

Dodané součásti

Poznámky k instalaci a konfiguraci

Kompatibilní produkty
Následující produkty jsou kompatibilní s vysílačem RF3503E:

1 Lze použít jen s ústřednou DS7240V2.
2 Lze použít jen s ústřednou UK DA.

Životnost baterie
Při běžném používání je životnost baterie přibližně 5 let. Pro 
maximální životnost baterie použijte pouze uvedené 
náhradní baterie.

Dosah
Přestože na volném prostranství může být dosah vysílače až 
100 m, běžné stavební materiály mohou dosah jednotky 
výrazně snížit. Pro ověření dosahu vyzkoušejte vysílač na 
různých stanovištích uvnitř monitorované oblasti.

Množství Součást

1 Vysílač RF3503E

1 Spona na opasek nebo na kapsu

1 Lithiová baterie (P/N: 33039)

Kategorie ID produktu Popis produktu

Baterie Duracell® DLCR2 Náhradní lithiová baterie

Eveready® EL1CR2 Náhradní lithiová baterie

SANYO® CR2 Náhradní lithiová baterie

Přijímače RF3227E1 přijímač

RF3249E2 přijímač
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Pro více informací navšivte naše webové stránky

www.boschsecuritysystems.cz

Technické údaje

Konstrukce krytu

Rozměry (V x Š x H): 10,5 cm x 4,0 cm x 2,1 cm

Hmotnost: 85 g

Provozní prostředí

Relativní vlhkost: 0 % až 95 % nekondenzující

Teplota (provozní): -20 °C až +65 °C

Požadavky na napájení

Napětí (baterie): 3 Vss

Obchodní značky

Duracell® je registrovaná obchodní značka společnosti Gillette 

Company, USA, ve Spojených státech a jiných zemích.

Eveready® je registrovaná obchodní značka společnosti Eveready 

Battery Company, Inc, USA, ve Spojených státech a jiných zemích.

SANYO® je buď registrovaná ochranná známka nebo obchodní 

značka společnosti SANYO Electric Co., Ltd.


