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u Sensor térmico de 57°C (135°F)

u Sirene interna de 85 dB

u Excelente imunidade à poeira

u Autodiagnóstico Chamber Check® exclusivo

u ID do transmissor programado de fábrica para um
registo rápido e simples do transmissor

Os detectores de fumo fotoeléctricos sem fio da série
RF280THS incluem os seguintes modelos:

Modelo Transmissão RF

RF280THS 304,00 MHz

RF280ETHS 433,42 MHz

Cada modelo é um detector de fumo sem fio para
espaços abertos, concebido para sistemas de
sinalização de protecção contra incêndio e sistemas
domésticos de aviso de incêndio. O díodo
electroluminescente (LED) indica as condições de
alarme, prontidão e teste. A configuração patenteada
da câmara proporciona um nível superior de
imunidade a falsos alarmes causados por poeiras. Os
detectores possuem um sensor térmico integrado de
57°C (135°F), concebido para ser utilizado em
sistemas domésticos de aviso de incêndio.

Funções

Autodiagnóstico Chamber Check
A funcionalidade de teste automático de sensibilidade
do autodiagnóstico Chamber Check exclusivo permite
verificar se o detector está de acordo com as

especificações calibradas de fábrica. O instalador
pode determinar facilmente quais os detectores que
necessitam de atenção, reduzindo os custos de
assistência. O detector alerta os utilizadores quando
está sujo, reduzindo o número de falsos alarmes. O
sinal de verificação da câmara é inequívoco.

Configuração patenteada da câmara
As paredes e lentes da câmara do detector optimizam
a dispersão interna da luz e ignoram a presença de
poeira. Daqui resulta um nível de imunidade à poeira
ímpar no mercado, sem comprometer a capacidade de
detecção. Pode retirar facilmente a câmara de
detecção para efeitos de limpeza.

Sirene
A sirene activa-se quando o detector desencadeia um
alarme. São 85 dB a 3 m (10 pés). O detector e a
sirene são automaticamente rearmados quando deixa
de haver fumo na câmara.

Características de supervisão
Está incluída uma base anti-sabotagem interna. A base
anti-sabotagem envia um sinal de supervisão de 65 em
65 minutos. O sinal inclui a sensibilidade do detector,
estado das pilhas e de sabotagem.



Funcionalidades de teste
O LED pisca automaticamente para indicar uma
situação perturbadora de calibração. A luz fixa do LED
indica uma situação de alarme durante o teste.
Verifique a sensibilidade com um teste de botão de
pressão.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

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)

CE RF280ETHS: 1999/5/EC, EN60950
(1993) +A1/A2/A3/A4, ETS 300683
(1997), EN 300220-1 (1997) DoC
RF280E

CE RF280ETHS: 73/23/EEC, EN60950
(1993) +A1/A2/A3/A4

EUA UL RF280THS: UROX: Smoke - Automatic
Fire Detectors (UL268 and A)

CSFM 7272-1615:0214 SMOKE DETECTOR-
-SYSTEM TYPE-PHOTOELECTRIC Julho
de 2008

FCC RF280THS: ESV-0407-4

Canadá IC RF280THS: 12491021131

Planeamento

Informação de compatibilidade

de feixe duplo Receptores Painéis de controlo

RF280THS RF3212 Solution Ultima 844, 862 e 880,
CC488

RF3222 DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412 e D4412

RF280ETHS RF3212E Solution Ultima 844, 862 e 880,
CC488

RF3213E VR-8

RF3222E DS7400XiV4 (versão de firmware
4.03 ou mais recente)

RF3227E DS7240 e DS7220, CC7240‑A

RF3228E Marise

RF3249E DA (Abacus)

Recomendações relativas às pilhas
Para a correcta operação do seu detector, são
recomendados os seguintes tipos de pilhas: Duracell®
DL123A, Eveready® CR123A ou Panasonic®® CR123A.

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões: 5 cm x 12,7 cm (2 pol. x 5,1pol.)

Material: Caixa em plástico ABS de alta resistência ao
impacto, retardante de chama e com uma placa de
fixação rápida "twist-lock" separada

Aspectos ambientais

Sensor térmico integrado: +57°C (+135°F)

Imunidade a
interferências de
Imunidade

Sem alarme ou mudança de estado sob
frequências críticas na faixa de 26 MHz a
950 MHz, a intensidades de sinal
inferiores a 50 V/m.

Humidade relativa: 0% a 95% (sem condensação)

Temperatura (em
funcionamento):

0°C a +38°C (+32°F a +100°F)

Saídas

Alarme: 85 dB a 3 m (10 pés)

Requisitos de alimentação

Pilhas: Duas pilhas de lítio de 3 Vdc

Duração das
pilhas:

Aproximadamente 5 anos em condições de serviço
normais e desde que sejam usadas as pilhas do tipo
recomendado

Características de transmissão

Banda de frequência

RF280THS: 304,00 MHz

RF280ETHS: 433,42 MHz

Marcas comerciais

Chamber Check® é uma marca registada da Bosch Security Systems nos
Estados Unidos.

Duracell® é uma marca registada da Gillette Company, E.U.A., nos
Estados Unidos e/ou noutros países.

Eveready® é uma marca registada da Eveready Battery Company, Inc.

Panasonic® é uma marca registada da Matsushita Electric Industrial Co.,
Ltd.
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Como encomendar

RF280THS Detector de fumo sem fio (304,00 MHz)
Um detector de fumo sem fio para espaços abertos,
concebido para sistemas de sinalização de protecção
contra incêndio e sistemas domésticos de aviso de
incêndio; opera a 304,00 MHz.
N.º de encomenda RF280THS

RF280ETHS Detector de fumo sem fio (433,42 MHz)
Um detector de fumo sem fio para espaços abertos,
concebido para sistemas de sinalização de protecção
contra incêndio e sistemas domésticos de aviso de
incêndio; opera a 433,42 MHz.
N.º de encomenda RF280ETHS
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