
Συστήματα συναγερμού | Σειρά RF280THS Ασύρματοι φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές καπνού

Οι Ασύρματοι φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές καπνού σειρά
RF280THS περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μοντέλα:

Μοντέλο Μετάδοση RF

RF280THS 304,00 MHz

RF280ETHS 433,42 MHz

Κάθε μοντέλο είναι ένας ασύρματος ανιχνευτής καπνού
ανοικτού χώρου, σχεδιασμένος για συστήματα
σηματοδοσίας πυροπροστασίας και προειδοποίησης
πυρκαγιάς σε οικίες. Η φωτοδίοδος (LED) υποδηλώνει
καταστάσεις συναγερμού, ετοιμότητας και δοκιμής. Ο
κατοχυρωμένος σχεδιασμός του θαλάμου παρέχει
κορυφαία ατρωσία σε ψευδείς συναγερμούς που
οφείλονται στη σκόνη. Οι ανιχνευτές διαθέτουν
ενσωματωμένο αισθητήρα θερμότητας των 57 °C (135 °F),
κατάλληλο για χρήση σε συστήματα προειδοποίησης
πυρκαγιάς σε οικίες.

Περιγραφή λειτουργ.

Σύστημα αυτοδιαγνωστικών ελέγχων Chamber Check®
Το σύστημα Chamber Check, για την αυτόματη εκτέλεση
δοκιμών της ευαισθησίας, υποδεικνύει πότε ο ανιχνευτής
βρίσκεται εκτός των εργοστασιακά βαθμονομημένων
προδιαγραφών του. Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί
εύκολα να διαπιστώσει ποιοι ανιχνευτές χρειάζονται έλεγχο,
με αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών σέρβις. Ο

ανιχνευτής προειδοποιεί τους χρήστες όταν έχει
προσβληθεί από σκόνη, με αποτέλεσμα τη μείωση των
ψευδών συναγερμών. Παρέχεται ένα μοναδικό σήμα
ελέγχου θαλάμου.

Κατοχυρωμένος σχεδιασμός θαλάμου
Τα τοιχώματα και οι φακοί του θαλάμου του ανιχνευτή
βελτιστοποιούν τις δυνατότητες εσωτερικής σκέδασης του
φωτός και απόκρυψης της σκόνης. Αυτό παρέχει κορυφαία
στην κατηγορία του ατρωσία στη σκόνη, χωρίς να
θυσιάζονται οι δυνατότητες ανίχνευσης. Μπορείτε εύκολα
να αφαιρέσετε το θάλαμο ανίχνευσής για να τον
καθαρίσετε.

Σειρήνα
Η σειρήνα ενεργοποιείται σε περίπτωση συναγερμού από
τον ανιχνευτή. Παράγει ήχο έντασης 85 dB στα 3 m (10 ft).
Ο ανιχνευτής και η σειρήνα υφίστανται αυτομάτως
επαναφορά, μετά το άδειασμα του θαλάμου από καπνό.

Χαρακτηριστικά εποπτείας
Περιλαμβάνεται προστασία από παραβίαση για την
αφαίρεση της συσκευής από τον τοίχο (βάση). Το σύστημα
προστασίας της βάσης αποστέλλει ένα σήμα εποπτείας κάθε
65 λεπτά. Το σήμα εμπεριέχει την ευαισθησία του
ανιχνευτή, τη στάθμη της μπαταρίας και την κατάσταση της
προστασίας από παραβίαση.

Σειρά RF280THS Ασύρματοι
φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές καπνού

▶ Αισθητήρας θερμότητας των 57 °C (135 °F)

▶ Ενσωματωμένη σειρήνα 85 dB

▶ Κορυφαία ατρωσία στη σκόνη

▶ Αποκλειστικό σύστημα αυτοδιαγνωστικών ελέγχων
Chamber Check®

▶ Εργοστασιακά προγραμματισμένο αναγνωριστικό
πομπού, για γρήγορη και απλή καταχώρηση του
πομπού

▶ Θάλαμος καπνού που μπορεί να αντικατασταθεί επί
τόπου
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Χαρακτηριστικά δοκιμής
Το LED αναβοσβήνει αυτομάτως για να υποδηλώσει μια
συνθήκη προβλήματος. Εάν το LED είναι σταθερά
αναμμένο, αυτό υποδηλώνει μια συνθήκη συναγερμού κατά
τη διάρκεια της δοκιμής. Μπορείτε να επαληθεύσετε την
ευαισθησία με μια δοκιμή πατήματος πλήκτρων.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη 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

Η.Π.Α. UL RF280THS: UROX: Smoke - Automatic
Fire Detectors (UL268 and A)

CSFM RF280THS:
7272-1615:0214   PHOTOELECTRIC
SMOKE DETECTOR

FCC RF280THS: ESV-0407-4

Καναδάς IC RF280THS: 12491021131

Προγραμματισμός

Πληροφορίες περί συμβατότητας

Ανιχνευτές Δέκτες Πίνακες ελέγχου

RF280THS RF3212 Solution Ultima 844, 862 και 880,
CC488

RF3222 DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412 και D4412

RF280ETHS RF3212E Solution Ultima 844, 862 και 880,
CC488

RF3213E VR-8

RF3222E DS7400XiV4 (υλικολογισμικό έκδοση
4.03 ή μεταγενέστερο)

RF3227E DS7240 και DS7220, CC7240‑A

RF3228E Marise

RF3249E DA (Abacus)

Συνιστώμενοι τύποι μπαταρίας
Οι ακόλουθοι τύποι μπαταρίας συνιστώνται για τη σωστή
λειτουργία του πομπού: Duracell® DL123A, Eveready®

CR123A ή Panasonic® CR123A.

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικές ιδιότητες

Διαστάσεις: 5 cm x 12,7 cm (2 in. x 5,1 in.)

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό περίβλημα από ABS υψηλής αντοχής και επι-
βραδυντικό φωτιάς, καθώς και ξεχωριστή πλάκα στε-
ρέωσης που ασφαλίζει με περιστροφή

Συνθήκες περιβάλλοντος

Ενσωματωμένος αισθητήρας
θερμότητας:

+57 °C (+135 °F)

Ραδιοσυχνοτικές
παρεμβολές (RFI)
Ατρωσία

Κανένας συναγερμός ή ρύθμιση στις κρίσιμες
συχνότητες στο εύρος από 26 έως 950 MHz
για εντάσεις πεδίου μικρότερες από 50 V/m.

Σχετική υγρασία: 0 έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Θερμοκρασία (λειτουργίας): 0 έως +38 °C (+32 έως +100 °F)

Έξοδοι

Συναγερμός: 85 dB στα 3 m (10 ft)

Απαιτήσεις ισχύος

Μπαταρίες: Δύο μπαταρίες λιθίου των 3 V DC

Διάρκεια ζωής
των μπαταριών:

5 ή περισσότερα έτη κάτω από συνθήκες κανονικής λει-
τουργίας με τους προτεινόμενους τύπους μπαταρίας

Χαρακτηριστικά μετάδοσης

Ζώνη συχνοτήτων

RF280THS: 304,00 MHz

RF280ETHS: 433,42 MHz
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Εμπορικά σήματα

Το Chamber Check® είναι σήμα κατατεθέν της Bosch Security Systems στις
Η.Π.Α.

Το Duracell® είναι σήμα κατατεθέν της Gillette Company, USA στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες.

Eveready® είναι δηλωμένο σήμα κατατεθέν της εταιρίας Eveready Battery
Company, Inc.

Panasonic® είναι δηλωμένο σήμα κατατεθέν της εταιρίας Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd.

Πληροφορίες παραγγελίας

RF280THS Ασύρματος ανιχνευτής
καπνού (304,00 MHz)
Ασύρματος ανιχνευτής καπνού ανοικτού χώρου
σχεδιασμένος για συστήματα σηματοδοσίας
πυροπροστασίας και προειδοποίησης πυρκα-
γιάς σε κατοικίες, που λειτουργεί στα 304,00
MHz

RF280THS

RF280ETHS Ασύρματος ανιχνευτής καπνού
(433,42 MHz)
Ένας ασύρματος ανιχνευτής καπνού ανοικτού
χώρου, σχεδιασμένος για συστήματα σηματο-
δοσίας πυροπροστασίας και προειδοποίησης
πυρκαγιάς σε οικίες, λειτουργεί στα 433,42
MHz

RF280ETHS

www.boschsecutity.gr
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Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Represented by

© BRobert Bosch S.A. 2010 | Υπόκειται σε αλλαγές και ενδεχόμενα σφάλματα
T1160334475 | Cur: el-GR, V3, 2 Dec 2010 | Src: en-US, V0, 22 Dec 2008


	Περιγραφή λειτουργ.
	Εγκρίσεις χωρών
	Προγραμματισμός
	Τεχνικά στοιχεία
	Πληροφορίες παραγγελίας

