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Az RF280THS sorozatú, vezeték nélküli optikai
füstérzékelőkhöz a következő típusok tartoznak:

Típus Rádiófrekvencia

RF280THS 304,00 MHz

RF280ETHS 433,42 MHz

Mindegyik nyílt terű, vezeték nélküli füstérzékelőtípus
tűzvédelmi rendszerekben és háztartási tűzjelző
rendszerekben történő használatra való. A fénykibocsátó
dióda (LED) jelzi a riasztást, a készenlétet és a tesztelést.
A kamra a szabadalmaztatott kialakításának köszönhetően
egyáltalán nem reagál a por miatt kiváltott téves
riasztásokra. Az érzékelők beépített 57°C (135°F)
hőérzékelővel felszereltek, amely a háztartási tűzjelző
rendszerekhez készült.

Főbb funkciók

ChamberCheck öndiagnosztika
A Chamber Check öndiagnosztika automatikus
érzékenységi tesztfunkció jelzi, ha az érzékelő túllépi a
gyári beállítás specifikációit. A telepítő könnyedén
megállapíthatja, ha az érzékelők odafigyelést igényelnek,
így csökkennek a szervizköltségek. Az érzékelő jelzi a
felhasználónak, ha az érzékelő piszkos, ezzel csökken a
téves riasztások veszélye. Egyedülálló ChamberCheck jelet
küld.

Szabadalmaztatott kamrakialakítás
Az érzékelőkamra falai és optikái optimalizálják a belső
fényeloszlást és porkiszűrést. Ennek köszönhetően
miközben vezető szerepet játszik az iparágban a porral
szembeni érzéketlenség területén, érzékelési
hatékonysága nem csökkent. Az érzékelőkamra könnyedén
kivehető és tisztítható.

Hangjelző
A hangjelző az érzékelő riasztásakor beindul. Ez 85 dB 3
m-en A riasztás visszaigazolása után az érzékelő és a
hangjelző automatikusan visszaáll az alaphelyzetébe.

Felügyeleti funkciók
Belső szabotázskapcsolóval felszerelt. A
szabotázskapcsoló 65 percenként felügyeleti jelzést küld.
A jelzés tartalmazza az érzékelő érzékenységét, az
akkumulátor és a szabotázs állapotát.

Tesztfunkciók
A LED automatikus villogással jelzi a kalibrálási problémát.
A folyamatosan égő LED riasztási eseményt jelez a
teszteléskor. Nyomógombos teszttel ellenőrizze az
érzékenységet.

RF280THS sorozatú, vezeték nélküli
optikai füstérzékelők

▶ 57°C (135°F) hőérzékelő

▶ Belső 85 dB-es hangjelző

▶ Egyáltalán nem érzékeny a porra

▶ Különleges ChamberCheck® öndiagnosztika

▶ Gyárilag programozott adóazonosító a gyors és
egyszerű adáshoz

▶ Helyszínen cserélhető füstkamra
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Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Euróoa 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

Egyesült
Államok

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

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Kompatibilitás

Érzékelők Vevőkészülé-
kek

Behatolásjelző központok

RF280THS RF3212 Solution Ultima 844, 862, és 880,
CC488

RF3222 DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412 és D4412

RF280ETHS RF3212E Solution Ultima 844, 862, és 880,
CC488

RF3213E VR-8

RF3222E DS7400XiV4 (4.03 vagy magasabb ké-
szülékszofter-verzió)

RF3227E DS7240 és DS7220, CC7240‑A

RF3228E Marise

RF3249E DA (Abacus)

Elemjavaslatok
Az érzékelő helyes működéséhez használja az alábbi
ajánlott elemtípusokat: Duracell® DL123A, Eveready®

CR123A vagy Panasonic® CR123A.

Műszaki specifikációk

Külső jellemzők

Méretek: 5 cm x 12,7 cm

Anyag: Fokozottan ütésálló, tűzkésleltető ABS műanyag bur-
kolat és különálló elfordítható és lezárható aljzat

Környezeti feltételek

Beépített hőérzékelő: +57°C

Rádiófrekvenciás
interferencia-
ellenállás (RFI)

A készülék nem riaszt, vagy érzékel a
26 MHz...950 MHz kritikus frekvenciatarto-
mányban 50 V/m-nél kisebb jelerősség
mellett.

Relatív páratartalom: 0%...95%, nem kondenzált

Üzemi hőmérséklet: 0°C - +38°C

Kimenetek

Riasztási: Ez 85 dB 3 m-en

Tápellátás

Elemek: Két 3 V DC lítiumelem

Az elem élettar-
tama:

5 év vagy annál hosszabb normál üzemi körülmények
között az ajánlott elemtípusok esetén

Átviteli jellemzők

Frekvenciasáv

RF280THS: 304,00 MHz

RF280ETHS: 433,42 MHz

Védjegyek

A ChamberCheck® a Bosch Security Systems Egyesült Államokban be-
jegyzett védjegye.

A Duracell® a Gillette Company, USA, bejegyzett védjegye az Egyesült Ál-
lamokban és/vagy más országokban.

Az Eveready® a Eveready Battery Company, Inc. bejegyzett védjegye.

A Panasonic® a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. bejegyzett védje-
gye.

Rendelési információ

RF280THS vezeték nélküli füstérzékelő
(304,00 MHz)
Nyílt-téri, vezeték nélküli füstérzékelőtípus
tűzvédelmi rendszerekben és háztartási tűz-
jelző rendszerekben történő használatra;
304,00 MHz frekvencián működik

RF280THS

RF280ETHS vezeték nélküli füstérzékelő
(433,42 MHz)
Nyílt-téri, vezeték nélküli füstérzékelőtípus
tűzvédelmi rendszerekben és háztartási tűz-
jelző rendszerekben történő használatra;
433,42 MHz frekvencián működik

RF280ETHS
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Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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