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• Niepowtarzalne kody przycisków 
uzbrajania i rozbrajania (RF3332 
oraz RF3332E)

• Alarm napadowy
• Wskaźnik LED

W skład serii RF3332 wchodzą następujące modele pilotów:

Wszystkie modele są bezprzewodowe oraz wyposażone 
w dwa przyciski. Piloty RF3332 i RF3332E pozwalają na 
uzbrojenie i rozbrojenie systemu bezpieczeństwa, a także 
wysłanie alarmu napadowego. Pilot RF3332-PAN umożliwia 
wysłanie jedynie alarmu napadowego. Kody pilotów są 
niepowtarzalne, co zapewnia, że dany egzemplarz będzie 
współpracował wyłącznie z jednym kompatybilnym 
systemem.

Funkcje

Alarm napadowy
Jeżeli system bezpieczeństwa został tak zaprogramowany, 
każdy pilot posiada możliwość wysyłania alarmu 
napadowego do centrum monitoringu. Aby wysłać alarm 
napadowy z pilota RF 3332 i RF3332E, należy na dwie 
sekundy nacisnąć jednocześnie przyciski otwierania 
i zamykania. W celu wysłania alarmu napadowego z pilota 
RF 3332-PAN, należy na trzy sekundy nacisnąć jednocześnie 
oba przyciski.

Wskaźnik LED
Świecenie wskaźnika informuje o wysyłaniu sygnału do 
systemu. 

Certyfikaty i normy

Model Częstotliwość Funkcja

RF3332 304,00 MHz • Uzbrajanie/rozbrajanie

• Alarm napadowy

RF3332-PAN 304,00 MHz • Alarm napadowy

RF3332E 433,42 MHz • Uzbrajanie/rozbrajanie

• Alarm napadowy

Model Normy

RF3332 Zgodny z FCC (ESV-0407-2)

Zgodny z IC (12491021155)

RF3332E 
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Bosch Security Systems                   

Więcej informacji można uzyskać na stronie 

www.boschsecuritysystems.com

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Informacje o zgodności

W celu prawidłowej pracy pilota zaleca się stosowanie 
następujących typów baterii: Duracell® DL2025, Eveready® 
CR2025, Panasonic® CR2025.

Dane techniczne

Model Odbiorniki Panel sterowania:

RF3332 • RF3212

• RF3222

• RF3224

• CC488

• DS7400XiV4

• DS7240, DS7220, D6412, 
D4412

RF3332-PAN • RF3224 • DS7240, DS7220

• D6412, D4412

RF3332E • RF3212E

• RF3222E

• RF3227E

• CC488

• DS7400XiV4

• DS7240

Piloty zdalnego sterowania serii RF3332

Obudowa

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 3,8 x 6,3 x 1,3 cm

Warunki otoczenia

Temperatura podczas pracy: od -29°C do +65°C 

Dla wymagań wymienionych 

w certyfikacie UL zakres temperatur 

wynosi od 0°C do +49°C

Wilgotność względna dla 

RF3332 oraz RF3332E:

od 0 do 95% (bez skraplania)

Wilgotność względna dla 

RF3332-PAN:

od 0 do 85% (bez skraplania)

Zasilanie

Pasmo częstotliwości dla 

RF3332 oraz RF3332-PAN:

304,00 MHz

Pasmo częstotliwości dla 

RF3332E:

433,42 MHz

Maksymalna moc sygnału 

radiowego:

Poniżej 10 mW

Baterie: Dwie baterie litowe 3 V

Trwałość baterii w modelach 

RF3332 oraz RF3332E:

Około 5 lat w normalnych 

warunkach eksploatacji przy 

stosowaniu zalecanych typów baterii

Okres eksploatacji baterii 

w modelu RF3332-PAN:

Około 10 lat w normalnych 

warunkach eksploatacji przy 

stosowaniu zalecanych typów baterii

Znaki towarowe

Panasonic® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Matsushita 

Electric Industrial Co., Ltd. 

Eveready® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Eveready 

Battery Company, Inc. 

Duracell® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gillette 

Company, USA, na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Informacje handlowe

Dwuprzyciskowy pilot zdalnego sterowania 

RF3332 (304 MHz)

RF3332

Dwuprzyciskowy pilot zdalnego sterowania 

RF3332E (433,42 MHz)

RF3332E

Dwuprzyciskowy pilot zdalnego sterowania 

RF3332-PAN (304 MHz)

RF3332-PAN


