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• Botões para armar e desarmar o 
sistema

• Alarme de pânico
• Indicador LED

Os telecomandos da série RF3332 incluem os seguintes 

modelos:

Todos os modelos são do tipo via-rádio e possuem dois 

botões. O RF3332 e o RF3332E podem armar e desarmar o 

sistema de segurança ou enviar um alarme de pânico. O 

RF3332-PAN envia apenas um alarme de pânico. Programado 

de fábrica com um ID único, cada modelo funciona 

exclusivamente com o seu sistema de segurança compatível.

Funções

Alarme de pânico
Cada modelo pode enviar um código de pânico para a 
empresa que faz a vigilância, caso o seu sistema de segurança 
esteja programado para tal. Prima os dois botões em 
simultâneo no RF3332 ou no RF3332E durante dois segundos 
para enviar um alarme de pânico. Prima os dois botões no 
RF3332-PAN durante três segundos para enviar um alarme de 
pânico.

Indicador LED
O LED pisca para indicar que foi enviado um sinal para o seu 
sistema de segurança. 

Certificações e homologações

Modelo Frequência Função

RF3332 304,00 MHz • Armar/desarmar

• Alarme de pânico

RF3332-PAN 304,00 MHz • Alarme de pânico

RF3332E 433,42 MHz • Armar/desarmar

• Alarme de pânico

Modelo Homologações

RF3332 Conforme com FCC (ESV-0407-2)

Conforme com IC (12491021155)

RF3332E 
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Planeamento 

Informação de compatibilidade

São recomendados os seguintes tipos de pilhas para o correcto 
funcionamento do seu telecomando: Duracell® DL2025, 
Eveready® CR2025 ou Panasonic® CR2025.

Dados técnicos

Modelo Receptores Painéis de controlo

RF3332 • RF3212

• RF3222

• RF3224

• CC488

• DS7400XiV4

• DS7240, 
DS7220, 
D6412, D4412

RF3332-PAN • RF3224 • DS7240, 
DS7220

• D6412, D4412

RF3332E • RF3212E

• RF3222E

• RF3227E

• CC488

• DS7400XiV4

• DS7240
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Características da caixa
Dimensões (A x L x P): 3,8 cm x 6,3 cm x 1,3 cm 

(1,5 in x 2,5 in x 0,5 in)

Aspectos ambientais
Temperatura de funcionamento: -29°C a +65°C 

(-20°F a +150°F)

Para cumprir o estabelecido pela 

Listagem UL, a gama de 

temperaturas é de 0°C a +49°C 

(+32°F a +120°F)

RF3332 e RF3332E Humidade 

relativa:

0% a 95% (sem condensação)

RF3332-PAN Humidade relativa: 0% a 85% (sem condensação)

Requisitos de alimentação
Banda de frequência para o 

RF3332 e o RF3332-PAN:

304,00 MHz

Banda de frequência para o 

RF3332E:

433,42 MHz

Potência de RF máx.: menos de 10 mW

Pilha: Duas pilhas de lítio de 3 Vdc

Duração das pilhas no RF3332 e 

no RF3332E:

Em condições normais de 

funcionamento e desde que 

sejam usadas as pilhas do tipo 

recomendado: aprox. 5 anos

Duração das pilhas no 

RF3332-PAN:

Em condições normais de 

funcionamento e desde que 

sejam usadas as pilhas do tipo 

recomendado: aprox. 10 anos

Marcas comerciais
Panasonic® é uma marca registada da Matsushita Electric Industrial 

Co., Ltd. 

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

Duracell® é uma marca registada da Gillette Company, USA nos 

Estados Unidos e/ou outros países.

Dados para encomendar

RF3332 Telecomando via-rádio com dois botões 

(304 MHz)

RF3332

RF3332E Telecomando via-rádio com dois 

botões (433,42 MHz)

RF3332E

RF3332-PAN Telecomando de pânico via-rádio 

(304 MHz)

RF3332-PAN


