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• Cada emissor possui um ID único
• Mola opcional para prender ao 

bolso ou ao cinto
• Até 100 m de alcance 

(em campo aberto)
• Até 5 anos de duração das pilhas

O botão de pânico para uso médico RF3503E é um emissor via 

rádio com dois botões que envia um sinal de alarme médico 

ou de pânico para a central de recepção de alarmes. Cada 

botão RF3503E está programado com um ID único, que 

permite ao sistema de intrusão reconhecer exactamente qual o 

emissor de onde provém o sinal.

Peças incluídas

Instalação/Notas sobre a configuração

Produtos compatíveis
Os seguintes produtos são compatíveis com o emissor RF3503E:

1 Deve ser usado com o painel de controlo DS7240V2.
2 Deve ser usado com o painel de controlo UK DA.

Duração da pilha
Pressupondo uma utilização em condições normais, a vida 
útil da pilha é de cerca de 5 anos. Use apenas as pilhas de 
substituição indicadas, de forma a assegurar uma maior 
duração.

Alcance
Apesar de o alcance do emissor poder chegar aos 100 m, em 
campo aberto, os materiais de construção utilizados poderão 
reduzir consideravelmente o alcance do seu dispositivo. 
Experimente usar o emissor em diversos locais dentro da área 
monitorizada, a fim de testar o raio de alcance.

Qtd. Componente

1 RF3503E Emissor

1 Mola para prender ao bolso ou ao cinto

1 Pilha de lítio (ref.ª 33039)

Categoria Identificação do 
produto

Descrição do produto

Duracell® DLCR2 Pilha de lítio substituta

Eveready® EL1CR2 Pilha de lítio substituta

SANYO® CR2 Pilha de lítio substituta

Receptores RF3227E1 Receptor

RF3249E2 Receptor
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Dados técnicos

Características da caixa

Dimensões (AxLxP): 10,5 cm x 4,0 cm x 2,1 cm

Peso: 85 g

Aspectos ambientais

Humidade relativa: 0% a 95% sem condensação

Temperatura (em funcionamento): -20°C a +65°C

Requisitos de alimentação

3 Vdc

Marcas registadas

 é uma marca registada da Gillette Company, E.U.A., 

nos Estados Unidos e noutros países.

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

E.U.A., nos Estados Unidos e noutros países.

SANYO® é uma marca registada ou uma marca comercial da 

SANYO Electric Co., Ltd.


