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Seria fotoelektrycznych bezprzewodowych czujek dymu
RF280THS obejmuje następujące modele:

Model Transmisja radiowa

RF280THS 304,00 MHz

RF280ETHS 433,42 MHz

Wszystkie modele są bezprzewodowymi fotoelektrycznymi
czujkami dymu do zastosowań zewnętrznych,
przeznaczonymi do współpracy z systemami sygnalizacji
pożaru. Stan alarmu, gotowości lub testowania jest
sygnalizowany za pomocą diody LED. Opatentowana
konstrukcja komory zapewnia bardzo wysoką odporność
na fałszywe alarmy wywołane przez kurz. Czujki zawierają
wbudowany czujnik termiczny 57°C przeznaczony do
współpracy z domowymi systemami sygnalizacji pożaru.

Podstawowe funkcje

Autodiagnostyka ChamberCheck
Funkcja automatycznego testowania czułości
ChamberCheck sygnalizuje różnicę pomiędzy fabrycznymi
a faktycznymi parametrami czujki. Instalator jest w stanie
z łatwością ustalić, które czujki wymagają uwagi, co
obniża koszty serwisu. Czujka informuje użytkownika o jej
zabrudzeniu, ograniczając liczbę fałszywych alarmów.
Dostępny jest unikatowy sygnał kontroli komory.

Opatentowana konstrukcja komory
Komora, ściany i soczewki czujki optymalizują wewnętrzne
rozpraszanie światła i ukrywanie kurzu. Gwarantuje to
najlepszą na rynku odporność na kurz bez spadku
skuteczności wykrywania. Komorę czujki można z
łatwością zdemontować w celu jej wyczyszczenia.

Sygnalizator akustyczny
W chwili wyzwolenia przez czujkę alarmu uaktywniany jest
sygnalizator akustyczny. Jego ciśnienie akustyczne wynosi
85 dB w odległości 3 m. Czujka i brzęczyk resetują się
automatycznie po ustaniu stanu alarmowego.

Funkcje nadzoru
W komplecie znajduje się wewnętrzny tamper podstawy,
który wysyła co 65 minut sygnał nadzoru. Zawiera on
informacje o czułości czujki, stanie baterii i tampera.

Funkcje testowe
Dioda LED miga automatycznie, aby zasygnalizować
problemy z kalibracją. Dioda LED świecąca ciągłym
światłem wskazuje stan alarmowy podczas testowania.
Weryfikacja czułości jest możliwa za pomocą testu
uruchamianego przyciskiem.

Bezprzewodowe fotoelektryczne czujki
dymu serii RF280THS

▶ Czujnik termiczny 57°C

▶ Wewnętrzny sygnalizator akustyczny 85 dB

▶ Wysoka odporność na kurz

▶ Funkcja autodiagnostyczna ChamberCheck®

▶ Fabrycznie zaprogramowany identyfikator nadajnika
w celu szybkiej i prostej rejestracji

▶ Możliwość wymiany komory optycznej przez
użytkownika
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Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa 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

Stany
Zjednoczone

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

Planowanie

Informacje dotyczące zgodności

Czujki Odbiorniki Panel sterowania:

RF280THS RF3212 Solution Ultima 844, 862 i 880, CC488

RF3222 DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412 i D4412

RF280ETHS RF3212E Solution Ultima 844, 862 i 880, CC488

RF3213E VR-8

RF3222E DS7400XiV4 (z oprogramowaniem ukła-
dowym w wersji 4.03 lub nowszej)

RF3227E DS7240 i DS7220, CC7240‑A

RF3228E Marise

RF3249E DA (Abacus)

Zalecane baterie
Aby zagwarantować prawidłowe działanie czujki, zaleca

się stosowanie następujących typów baterii: Duracell®

DL123A, Eveready® CR123A lub Panasonic® CR123A.

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary: 5 x 12,7 cm

Materiał: udaroodporna, trudnopalna obudowa z plastiku ABS z
osobną dokręcaną podstawą

Parametry środowiskowe

Wbudowany czujnik termicz-
ny:

+57°C

Odporność na
zakłócenia
Odporność

brak alarmu lub uzbrojenia na częstotliwoś-
ciach krytycznych w przedziale od 26 MHz
do 950 MHz przy natężeniu sygnału mniej-
szym niż 50 V/m

Wilgotność względna: 0 do 95%, bez kondensacji

Temperatura pracy: 0°C do +38°C

Wyjścia

Alarmowe: 85 dB w odległości 3 m

Zasilanie

Baterie: dwie baterie litowe 3 VDC

Żywotność bate-
rii:

przynajmniej 5 lat w normalnych warunkach eksploata-
cji przy stosowaniu zalecanych typów baterii

Parametry transmisji

Pasmo częstotliwości

RF280THS: 304,00 MHz

RF280ETHS: 433,42 MHz

Znaki towarowe

ChamberCheck® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bosch Se-
curity Systems w Stanach Zjednoczonych.

Duracell® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gillette Company,
USA, na terenie Stanów Zjednoczonych i / lub innych krajów.

Eveready® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Eveready Battery
Company, Inc.

Panasonic® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Matsushita Elec-
tric Industrial Co., Ltd.

Zamówienia - informacje

RF280THS Bezprzewodowa czujka dymu
(304,00 MHz)
Bezprzewodowa fotoelektryczna czujka dymu
do zastosowań zewnętrznych, przeznaczona
do współpracy z systemami sygnalizacji poża-
ru; działa na częstotliwości 304,00 MHz

RF280THS

RF280ETHS Bezprzewodowa czujka dymu
(433,42 MHz)
Bezprzewodowa fotoelektryczna czujka dymu
do zastosowań zewnętrznych, przeznaczona
do współpracy z systemami sygnalizacji poża-
ru; działa na częstotliwości 433,42 MHz

RF280ETHS
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Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl
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