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u Ανθεκτικός στο νερό και τη σκόνη

u Αποστέλλει συναγερμούς εκφοβισμού διαρρηκτών
από το χρήστη για μοναδική αναγνώριση

u Εκδόσεις με ένα κουμπί ή με δύο κουμπιά. Μείωση
των ψευδών ενεργοποιήσεων.

u Διάρκεια ζωής μπαταρίας μέχρι 5 έτη

u Εποπτευόμενο για χαμηλή στάθμη μπαταρίας και
απομάκρυνση από παρακολουθούμενες περιοχές

Το ασύρματο σύστημα RADION από την Bosch παρέχει
την εμβέλεια, την επεκτασιμότητα και την εξαιρετική
διάρκεια ζωής μπαταρίας που απαιτείται για τη
διασφάλιση της αξιόπιστης απόδοσης και της κορυφαίας
ποιότητας. Ο προηγμένος διαγνωστικός έλεγχος και οι
επιλογές καταχώρησης πολλών συσκευών καθιστούν τις
διαδικασίες εγκατάστασης και συντήρησης εύκολες και
οικονομικά προσιτές. Με μια πλήρη σειρά
περιφερειακών, το σύστημα RADION παρέχει ευελιξία
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις οποιασδήποτε εφαρμογής.

Επισκόπηση συστήματος

Το RADION panic είναι ένας ασύρματος πομπός με ένα
ή δύο κουμπιά που αποστέλλει σήμα συναγερμού
εκφοβισμού διαρρηκτών στο σύστημα
παρακολούθησης. Κάθε πομπός είναι
προγραμματισμένος με αποκλειστικό κωδικό που
επιτρέπει στο σύστημα παρακολούθησης την
αναγνώριση ατομικών πομπών.

Περιγραφή λειτουργ.

Το RADION panic αποστέλλει πληροφορίες κωδικού
εκφοβισμού διαρρηκτών, εάν πατηθούν ένα ή και τα
δύο κουμπιά για διάστημα που υπερβαίνει τα 600
χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη
Το περίβλημα είναι σχεδιασμένο για να είναι ανθεκτικό
στη σκόνη και το νερό.

Εποπτεία
Τα κουμπιά εκφοβισμού διαρρηκτών RADION
αποστέλλουν μεταδόσεις ελέγχου εποπτείας στους
δέκτες RADION. Όταν συνδέονται με ένα συμβατό
πίνακα ελέγχου Bosch με καθοριζόμενη από το χρήστη
εποπτεία για κουμπιά εκφοβισμού διαρρηκτών, ο
πίνακας ελέγχου ειδοποιείται εάν ο δέκτης δεν έχει
λάβει μετάδοση ελέγχου από ένα εκχωρημένο
τηλεχειριστήριο εντός του μεσοδιαστήματος εποπτείας.

Σημείωση
Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι διαμορφωμένος
ώστε να εποπτεύει αυτές τις συσκευές προκειμένου
να ανιχνεύει την αφαίρεση της συσκευής από την
παρακολουθούμενη περιοχή.

LED
Η φωτοδίοδος (LED) αναβοσβήνει για να δείξει ότι
έγινε αποστολή σήματος στο σύστημα ασφάλειας



Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποιητικό

ΗΠΑ UL1023 - Μονάδες συστήματος
συναγερμού διάρρηξης οικιών
SIA CP-01:2010

Ευρώπη EN50131-1

Περιοχή Πιστοποίηση

Aυστραλία RCM [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-
TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]

Ευρώπη CE EMC, LVD, R&TTE, RoHS [RFKF-FB,
RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-
TB, RFPB-SB]

Η.Π.Α. FCC Part 15 Security/Remote Control
Transmitter 433.42 MHZ [433.42 MHZ]

Καναδάς IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]

Βραζιλία ANATEL 4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB-
A; RFKF-TB-A]

Προγραμματισμός

Συνιστώμενες μπαταρίες
Οι ακόλουθοι τύποι μπαταρίας συνιστώνται για τη σωστή
λειτουργία του τηλεχειριστηρίου: Duracell DL2032,
Varta CR2032 ή Panasonic CR2032.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Είδος

1 Κουμπί εκφοβισμού διαρρηκτών

1 Μπαταρία λιθίου (CR2032) τύπου coin-cell

1 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνικά στοιχεία

Ιδιότητες

Διαστάσεις 63,7 mm x 35,5 mm x 13,0 mm
(2,51 in x 1,40 in x 0,51 in)

Ισχύς

Ισχύς/Τάση Μία μπαταρία λιθίου CR2032, 3
VDC

Διάρκεια μπαταρίας Έως και 5 έτη

  

Θέματα περιβάλλοντος

Θερμοκρασία Εύρος λειτουργίας: -10ﾟC έως
+49ﾟ(+14ﾟF έως +120ﾟF)
Μόνο UL: 0ﾟC έως +49ﾟC (+32ﾟF
έως+120ﾟF)
Μόνο EN 50130-5 Κλάση II: -10ﾟC
έως 40ﾟC (+14ﾟF έως +104ﾟF)

Περιβάλλον Συμμόρφωση με το EN50130-5
Κλάση II

Σχετική υγρασία Έως και 93% χωρίς συμπύκνωση
υδρατμών

Συχνότητα 433,42 MHz

Χρήση Προορίζεται για εσωτερική χρήση.

Συμβατότητα

Δέκτες B810 (συμβατό μόνο με RFPB-
SB-A και RFPB-TB-A)
RFRC-OPT (συμβατό μόνο με
RFPB και RFPB-TB)

Εμπορικά σήματα
Οι ονομασίες όλων των προϊόντων υλικού και
λογισμικού που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο
είναι πιθανώς κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και
πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως.

Πληροφορίες παραγγελίας

RFPB-SB (433,42 MHz)
Ασύρματο, σύστημα εκφοβισμού διαρρηκτών με ένα
κουμπί. Για χρήση στην Ευρώπη, την Αφρική και την
Αυστραλία.
Αρ. παραγγελίας RFPB-SB

RFPB-SB-A (433,42 MHz)
Ασύρματο, σύστημα εκφοβισμού διαρρηκτών με ένα
κουμπί. Για χρήση στη Βόρεια και Νότια Αμερική.
Αρ. παραγγελίας RFPB-SB-A

RFPB-SB-CHI (433,42 MHz)
Ασύρματο, σύστημα εκφοβισμού διαρρηκτών με ένα
κουμπί. Για χρήση μόνο στην Κίνα.
Αρ. παραγγελίας RFPB-SB-CHI

RFPB-TB (433,42 MHz)
Ασύρματο, σύστημα εκφοβισμού διαρρηκτών με δύο
κουμπιά. Για χρήση στην Ευρώπη, την Αφρική και την
Αυστραλία.
Αρ. παραγγελίας RFPB-TB

RFPB-TB-A (433,42 MHz)
Ασύρματο, τηλεχειριστήριο εκφοβισμού διαρρηκτών με
δύο κουμπιά. Για χρήση στη Βόρεια και Νότια Αμερική.
Αρ. παραγγελίας RFPB-TB-A

RFPB-TB-CHI (433,42 MHz)
Ασύρματο, σύστημα εκφοβισμού διαρρηκτών με δύο
κουμπιά. Για χρήση μόνο στην Κίνα.
Αρ. παραγγελίας RFPB-TB-CHI
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Αξεσουάρ υλικού

RFAC-BC-3
Κλιπ ζώνης για τους πομπούς πανικού και ασύρματου
χειριστηρίου RADION. Περιλαμβάνει εξάρτημα με κλιπ,
2 βίδες και παξιμάδι ασφαλείας, σε συσκευασία 3
τεμαχίων.
Αρ. παραγγελίας RFAC-BC-3

RFAC-LY-10
Κορδόνι λαιμού για τους πομπούς πανικού και
ασύρματου χειριστηρίου RADION. 10 κορδόνια λαιμού
σε ξεχωριστή πλαστική συσκευασία.
Αρ. παραγγελίας RFAC-LY-10
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