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u Odporny na wodę i pył

u Wysyła alarmy cichego wywoływania umożliwiające
identyfikację użytkownika

u Dostępny w wersji z jednym lub dwoma przyciskami,
ułatwia ograniczenie liczby fałszywych alarmów

u Żywotność baterii maks. 5 lat

u Nadzorowanie stanu niskiego napięcia baterii i
demontażu z nadzorowanego obszaru

Urządzenie bezprzewodowe RADION firmy Bosch
oferuje duży zasięg, skalowalność i wyjątkowo długą
żywotność baterii, zapewniając niezawodną pracę i
doskonałą jakość. Zaawansowana diagnostyka oraz
różne opcje dołączenia urządzenia do systemu
sprawiają, że instalacja i konserwacja urządzenia są
proste i ekonomiczne. Dzięki pełnej ofercie urządzeń
peryferyjnych urządzenie RADION jest elastyczne i
może być stosowane praktycznie wszędzie.

Przegląd systemu

RADION panic to nadajnik bezprzewodowy z jednym
lub dwoma przyciskami, którego zadaniem jest
wysyłanie alarmu cichego wywoływania do systemu
monitorowania. Każdy nadajnik ma zaprogramowany
niepowtarzalny kod, który umożliwia systemowi
monitorowania rozróżnienie poszczególnych urządzeń.

Podstawowe funkcje

RADION panic przesyła informacje o kodzie alarmu
cichego wywoływania, gdy jeden lub oba przyciski są
wciśnięte dłużej niż 600 ms.

Odporny na wodę i pył
Obudowa zapewnia odporność na wodę i pył.

Nadzór
Naciśnięcie przycisków napadowych na urządzeniu
RADION powoduje nawiązanie łączności z
odbiornikami RADION. Podczas połączenia z
kompatybilną centralą Bosch, wyposażoną w
możliwość definiowanego przez użytkownika nadzoru
nad przyciskami napadowymi, centrala otrzymuje
powiadomienie, gdy odbiornik nie nawiązał łączności z
przypisanym pilotem w ustalonym interwale nadzoru.

Uwaga
Centrala musi byś skonfigurowana do nadzoru
tych urządzeń pod kątem wykrywania zniknięcia z
monitorowanego obszaru.

Dioda LED
Świecenie diody LED informuje o wysyłaniu sygnału do
systemu.



Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikat

US UL 1023 — Household Burglar
Alarm System Units
SIA CP-01:2010

Europa EN50131-1

Region Certyfikacja

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

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

Stany Zjedno-
czone

FCC Part 15 Security/Remote Control Trans-
mitter 433.42 MHZ [433.42 MHZ]

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

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

Planowanie

Zalecane baterie
Do prawidłowego działania pilota zaleca się
stosowanie następujących baterii: Duracell DL2032,
Varta CR2032 lub Panasonic CR2032.

Dołączone części

Ilość Element

1 Przycisk napadowy

1 Bateria litowa (CR2032) pastylkowa

1 Instrukcja instalacji

Dane techniczne

Właściwości

Wymiary 63,7 mm x 35,5 mm x 13,0 mm

Zasilanie

Zasilanie/napięcie Jedna CR2032 bateria litowa , 3
VDC

Żywotność baterii Do 5 lat

  

Parametry środowiskowe

Temperatura 0ﾟC ÷ +49ﾟC
+32ﾟF+120ﾟF

Wilgotność względna Maks. 93%, bez kondensacji

Częstotliwość 433,42 MHz

Zastosowanie Do użytku wewnątrz budynków.

Zgodność

Odbiorniki B810 (zgodność tylko z RFPB-SB-
A i RFPB-TB-A)

Znaki towarowe
Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania użyte w
niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowanymi
znakami towarowymi objętymi stosowną ochroną.

Zamówienia - informacje

RFPB-SB (433,42 MHz)
Bezprzewodowy, alarm cichego wywoływania z jednym
przyciskiem. Na rynek Europy, Afryki i Australii.
Numer zamówienia RFPB-SB

RFPB-SB-A (433,42 MHz)
Bezprzewodowy, alarm cichego wywoływania z jednym
przyciskiem. Na rynek Ameryki Północnej i
Południowej.
Numer zamówienia RFPB-SB-A

RFPB-SB-CHI (433,42 MHz)
Bezprzewodowy, alarm cichego wywoływania z jednym
przyciskiem. Urządzenie przeznaczone wyłącznie na
rynek chiński.
Numer zamówienia RFPB-SB-CHI

RFPB-TB (433,42 MHz)
Bezprzewodowy, alarm cichego wywoływania z dwoma
przyciskami. Na rynek Europy, Afryki i Australii.
Numer zamówienia RFPB-TB

RFPB-TB-A (433,42 MHz)
Bezprzewodowy, pilot sterujący z dwoma przyciskami.
Na rynek Ameryki Północnej i Południowej.
Numer zamówienia RFPB-TB-A

RFPB-TB-CHI (433,42 MHz)
Bezprzewodowy, alarm cichego wywoływania z dwoma
przyciskami. Urządzenie przeznaczone wyłącznie na
rynek chiński.
Numer zamówienia RFPB-TB-CHI

Sprzęt

RFAC-BC-3
Zaczep na pasek do pilota i nadajnika napadowego
RADION. Zestaw trzech sztuk, z których każde zawiera:
zaczep, dwie śruby i nakrętkę blokującą.
Numer zamówienia RFAC-BC-3

RFAC-LY-10
Smycz do pilota i nadajnika napadowego RADION.
Dziesięć smyczy zapakowanych oddzielnie w foliowe
torebki.
Numer zamówienia RFAC-LY-10
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