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Nödsändaren RF3501LE har ett självlysande hölje, vilket gör
att den är lätt att se i mörker. Den stora röda knappen gör
det lätt för användaren att skicka ut en nödsignal eller
medicinskt larm till en central övervakningsstation eller
räddningstjänst. Lysdioden ovanför knappen visar klart och
tydligt att sändaren fungerar som den ska. På sändarens
hölje finns en klämma, som kan användas till att fästa
sändaren vid exempelvis en ficka. Användaren kan även bära
sändaren i det medföljande halsbandet.

Funktioner

Unik användarkod

Varje sändare har en unik kod som används vid
övervakningsstationer för att identifiera användaren, vilket
gör att personalen vet vem det är som sänder ut ett larm.

Sändarlysdiod

När användaren trycker på den röda knappen tänds
lysdioden i en sekund, vilket visar att larmet har skickats.

Certifikat och godkännanden

Certifieringar och
godkännanden:

X 1999/5/CE

Installations-/konfigurationsanteckningar

Kompatibilitetsinformation

Centralapparater DS7220, DS7240, DS7240 CSC

Mottagare RF3227E

Rekommenderade batterier

Följande batterityper rekommenderas för att sändaren ska
kunna användas på rätt sätt: Duracell® DL2025, Eveready®
CR2025 eller Panasonic® CR2025.

Delar som medföljer

Mängd Komponent

1 Sändare med inbyggd klämma

1 Halsband

2 Litiumbatterier

Nödsändare RF3501LE (433,42 MHz)
▶ Unik användarkod

▶ Självlysande hölje med klämma

▶ En enda stor röd knapp med lysdiod

▶ Halsband medföljer
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Tekniska specifikationer

Miljöspecifikationer

Relativ luftfuktighet 0 till 95 %, icke-kondenserande

Temperatur (vid drift): –10 till +55 °C

Fysiska egenskaper

Mått: 70 mm x 50 mm x 20 mm

Färg: Självlysande

Lysdiod: Röd

Strömspecifikationer

Batterier: Två litiumbatterier med 3 V likström

Batteriets livslängd: 5 till 6 år under normala användningsförhållanden
med rekommenderad batterityp

Överföringsegenskaper

Frekvensband 433,42 MHz

Varumärken

Duracell® är ett registrerat varumärke som tillhör Gillette Company, USA, i
USA och/eller andra länder.

Eveready® är ett registrerat varumärke som tillhör Eveready Battery Com-
pany, Inc.

Panasonic® är ett registrerat varumärke som tillhör Matsushita Electric In-
dustrial Co., Ltd.

Beställningsinformation

Nödsändare RF3501LE (433,42 MHz)
Trådlös nödsändare med en knapp, lysdiod
och självlysande hölje. Kan bäras som hals-
band eller klämmas fast.

RF3501LE

Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se
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