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Ο Πομπός εκφοβισμού διαρρηκτών RF3501LE έχει μια
φθορίζουσα θήκη που τον καθιστά ευδιάκριτο στο σκοτάδι.
Το μεγάλο κόκκινο κουμπί του διευκολύνει την αποστολή
συναγερμού εκφοβισμού ή ιατρικής έκτακτης ανάγκης από
το χρήστη σε έναν κεντρικό σταθμό παρακολούθησης ή σε
ένα κέντρο εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης. Η φωτοδίοδος
(LED) που βρίσκεται πάνω από το κουμπί δείχνει την καλή
λειτουργία του πομπού. Η θήκη του πομπού διαθέτει
ενσωματωμένο ένα κλιπ, που επιτρέπει στους χρήστες να
προσαρτούν τον πομπό μια τσέπη τους. Οι χρήστες μπορούν
να επίσης να φορέσουν τον πομπό ως μενταγιόν με
συνοδευτικό κορδόνι του.

Περιγραφή λειτουργ.

Μοναδικός κωδικός χρήστη
Κάθε πομπός διαθέτει έναν μοναδικό κωδικό τον οποίο οι
κεντρικοί σταθμοί παρακολούθησης μπορούν να
συσχετίσουν με συγκεκριμένους χρήστες, γεγονός που
επιτρέπει στο προσωπικό του κέντρου παρακολούθησης να
αναγνωρίζει το πρόσωπο που στέλνει το συναγερμό.

LED μετάδοσης
Μόλις ο χρήστης πατήσει το κόκκινο κουμπί, ανάβει το
κόκκινο LED επί 1 δευτ., γεγονός που υποδηλώνει ότι εστάλη
ο συναγερμός.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE 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), EN300222-1
(1997-99), EN300220-3 (1997-99)
   DoC RF Products

Προγραμματισμός

Πληροφορίες περί συμβατότητας

Πίνακες ελέγχου DS7220, DS7240, DS7240 CSC

Δέκτες RF3227E

Συνιστώμενες μπαταρίες
Οι παρακάτω τύποι μπαταριών προτείνονται για τη σωστή
λειτουργία του πομπού: Duracell® DL2025, Eveready®
CR2025 ή Panasonic® CR2025.

RF3501LE Πομπός εκφοβισμού
διαρρηκτών (433,42 MHz)

▶ Μοναδικός κωδικός χρήστη

▶ Φθορίζουσα θήκη με ενσωματωμένο κλιπ

▶ Ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί και ένα LED

▶ Περιλαμβάνεται κορδόνι για το λαιμό

www.boschsecutity.gr
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Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Είδος

1 Πομπός με ενσωματωμένο κλιπ για την τσέπη

1 Κορδόνι λαιμού

2 Μπαταρίες λιθίου

Τεχνικά στοιχεία

Συνθήκες περιβάλλοντος

Σχετική υγρασία: 0 έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Θερμοκρασία (λειτουργίας): -10 έως +55 °C

Μηχανικές ιδιότητες

Διαστάσεις: 70 x 50 x 20 mm

Χρώμα: Φθορίζον

LED: Κόκκινο

Απαιτήσεις ισχύος

Μπαταρίες: Δύο μπαταρίες λιθίου των 3 VDC

Διάρκεια ζωής των μπα-
ταριών:

5 ή 6 έτη κάτω από συνθήκες κανονικής λειτουργίας
με τους προτεινόμενους τύπους μπαταρίας

Χαρακτηριστικά μετάδοσης

Ζώνη συχνοτήτων 433,42 MHz

Εμπορικά σήματα

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

RF3501LE Πομπός εκφοβισμού διαρρηκτών
(433,42 MHz)
Ασύρματος πομπός εκφοβισμού διαρρηκτών με
ένα κουμπί, ενδεικτική λυχνία LED και φθορί-
ζουσα θήκη. Μπορεί να φορεθεί σαν μενταγιόν
ή σε μια τσέπη με το ειδικό κλιπ.

RF3501LE

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.
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