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• Każdy nadajnik posiada 
niepowtarzalny kod rozpoznawczy

• Do wyboru pasek lub klips do 
zamocowania nadajnika

• Zasięg w przestrzeni otwartej 
maks. 100 m

• Żywotność baterii maks. 5 lat

Nadajnik alarmu medycznego / napadowego RF3503E to 
bezprzewodowe, 2-przyciskowe urządzenie przeznaczone do 
przesyłania sygnału alarmu medycznego lub napadowego do 
systemu monitoringu. Każdy nadajnik RF3503E posiada 
zaprogramowany niepowtarzalny kod, który umożliwia 
systemowi monitoringu rozróżnienie poszczególnych 
urządzeń.

Elementy zestawu

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Zgodne produkty
Z nadajnikiem RF3503E zgodne są następujące produkty:

1 Musi współpracować z centralą DS7240V2.
2 Musi współpracować z centralą UK DA.

Żywotność baterii
Przy normalnym użytkowaniu czas pracy baterii wynosi ok. 
5 lat. Aby zapewnić jak najdłuższy czas użytkowania, należy 
stosować wyłącznie zalecane zamienniki baterii.

Zasięg
Mimo, że w przestrzeni otwartej zasięg nadajnika może 
dochodzić do 100 m, należy pamiętać, że obiekty wykonane 
ze standardowych materiałów budowlanych mogą go 
znacząco zmniejszyć. W celu określenia rzeczywistego 
zasięgu nadajnika na monitorowanym obszarze, należy 
przetestować jego działanie w różnych miejscach.

Ilość Element

1 Nadajnik RF3503E

1 Pasek lub klips

1 Bateria litowa (P/N: 33039)

Kategoria Oznaczenie produktu Opis produktu

Baterie Duracell® DLCR2 Zamienna bateria litowa

Eveready® EL1CR2 Zamienna bateria litowa

SANYO® CR2 Zamienna bateria litowa

Odbiorniki RF3227E1 Odbiornik

RF3249E2 Odbiornik
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Dane techniczne

Obudowa

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 10,5 x 4,0 x 2,1 cm

Masa: 85 g

Parametry środowiskowe

Wilgotność względna: 0 - 95% bez kondensacji

Temperatura pracy: -20 – +65 °C

Zasilanie

Napięcie znamionowe 

baterii zasilającej:

3 VDC

Znaki towarowe

Duracell® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gillette 

Company, USA, w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Eveready® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Eveready 

Battery Company, Inc, USA, w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

SANYO® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem 

towarowym firmy SANYO Electric Co., Ltd.


