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u Código do utilizador único

u Caixa fluorescente com clipe integrado

u Botão grande, único, vermelho com LED

u Colar incluído

O emissor de pânico RF3501LE possui uma caixa
fluorescente, permitindo-lhe ser visto com facilidade
no escuro. O único botão, grande e vermelho, permite
aos utilizadores enviar facilmente um alarme de pânico
ou médico para uma central de monitorização ou
centro de assistência de emergência. O díodo
electroluminescente (LED) acima do botão mostra
claramente que o emissor está a funcionar
correctamente. A caixa do emissor possui um clipe,
permitindo aos utilizadores fixarem o emissor a um
bolso. Os utilizadores também podem usar o emissor
como um pendente no colar fornecido.

Funções

Código do utilizador único
Cada emissor possui um ID único, que as centrais de
monitorização podem relacionar com utilizadores
específicos, permitindo que o pessoal da
monitorização identifique a pessoa que enviou o
alarme.

LED de transmissão
O utilizador prime o botão vermelho e um LED
vermelho acende-se durante um segundo, indicando
que o alarme foi enviado.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE 1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd edi-
tion) +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), EN300222-1 (1997-99),
EN300220-3 (1997-99) Produtos DoC
RF

Planeamento

Informação de compatibilidade

Painéis de
controlo

DS7220, DS7240, DS7240 CSC

Receptores RF3227E



Pilhas recomendadas
Os seguintes tipos de pilhas são recomendados para a
correcta operação do emissor: Duracell® DL2025,
Eveready® CR2025 ou Panasonic® CR2025.

Peças incluídas

Quantida
de

Componente

1 Emissor com clipe de bolso integrado

1 Colar

2 Pilhas de lítio

Especificações Técnicas

Aspectos ambientais

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

Temperatura (em
funcionamento):

-10°C a +55°C

Especificações mecânicas

Dimensões: 70 mm x 50 mm x 20 mm

Cor: Fluorescente

LED: Vermelho

Requisitos de alimentação

Pilhas: Duas pilhas de lítio de 3 Vdc

Duração das pilhas: De 5 a 6 anos em condições de serviço
normais com as pilhas do tipo recomendado

Características de transmissão

Banda de frequência 433,42 MHz

Marcas comerciais

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.

Como encomendar

RF3501LE Emissor de pânico (433,42 MHz)
Emissor de pânico sem fio com um único botão, LED e
caixa fluorescente. Pode ser usado num colar ou clipe.
N.º de encomenda RF3501LE
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