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u As duas antenas internas proporcionam uma
receção de sinais de RF espacial e polar para
elevada fiabilidade

u Proteção contra sabotagem na tampa/parede

u As opções de registo de vários dispositivos e o
diagnóstico de RF são a garantia de instalações
eficientes e eficazes

u Permite a supervisão de zonas via rádio (504),
comandos via rádio (1000) e repetidores (8)

u LEDs de estado externos

O RADION via rádio da Bosch proporciona o alcance, a
escalabilidade e a excecional duração da pilha
necessários para assegurar um desempenho fiável e
uma qualidade superior. Os diagnósticos avançados e
as opções de registo de vários dispositivos tornam a
instalação e a manutenção simples e económicas. Com
uma linha completa de periféricos, o RADION
proporciona a flexibilidade para praticamente todas as
necessidades de aplicação.

Generalidades (sistema)

O B810 é uma central de receção de alarmes via rádio
que liga periféricos via rádio RADION como, por
exemplo, detetores de movimentos e especializados,
comandos via rádio, botões de pânico, contactos
magnéticos de portas, repetidores e outros, em
painéis de controlo Bosch suportados utilizando a
ligação de bus SDI2.
A central de receção de alarmes suporta comunicação
de RF a 433,42 MHz. Esta frequência oferece
penetração, reflexo e refração melhorados do sinal
para um alcance e fiabilidade superiores. A central de
receção de alarmes também inclui duas antenas para
obtenção de diversidade espacial e polar visando o
melhoramento da fiabilidade da comunicação de RF.

Instalada no interior da caixa para uma maior
segurança, a central de receção de alarmes está
equipada com proteção contra sabotagem e deteta e
comunica interferências de radiofrequência. A central
de receção de alarmes suporta a supervisão de zonas
via rádio (504), comandos via rádio (1000) e
repetidores (8).
Pode aceder facilmente ao receptor e configurá-lo
para um painel de controlo compatível utilizando o
interruptor de endereços na parte posterior do
receptor. O interruptor de endereços do receptor
permite definir o endereço do receptor com um único
dígito, o que facilita a instalação.

Funções

A central de receção de alarmes utiliza o protocolo via
rádio RADION que suporta:

• Comunicação via bus SDI2
• Processamento de entrada de sabotagem
• Deteção e comunicação de interferências de RF

(bloqueio)
• Comunicação da margem e intensidade do sinal
• Gestão da base de dados de registo de dispositivos



Endereçamento do interruptor de endereços
Utilize o interruptor de endereços para atribuir
facilmente um endereço de bus ou definir uma
configuração durante a instalação.

Instalação fácil
A caixa com auto-bloqueio deslizante dispõe de um
nível de bolha de ar integrado e de um bloco de
terminais tipo taipal, sem falhas, personalizados que
tornam o processo de instalação mais fácil, rápido e
fiável.

Indicador LED
O indicador LED fornece informações sobre o estado e
a resolução de problemas do receptor e da respectiva
ligação.

Deteção e comunicação de interferências de RF
(bloqueio)
A central de receção de alarmes deteta e comunica
situações de bloqueio provocadas por interferências
se o nível de ruído ambiente for superior aos limites
de bloqueio durante um período contínuo de 20
segundos.

Comunicações
A informação de pacotes de RF é recebida através da
utilização de duas antenas de diversidade espacial e
polar. A central de receção de alarmes transmite uma
sequência de 4 bits de informações ao painel de
controlo relativamente às alterações de estado.

Interruptor contra sabotagem para parede e tampa
O receptor transmite um sinal de sabotagem se
alguém remover o dispositivo da base ou o afastar da
parede.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Austrália RCM

EUA ANSI-
-SIA

CP-01-2010-Control Panel Standard -
Features for False Alarm Reduction

Europa CE EMC, LVD, R&TTE, RoHS

EUA UL

UL UL 365 - Police Station Connected Bur-
glar Alarm Units

UL UL 609 - Standard for Local Burglar
Alarm Units and Systems

UL UL 636 - Holdup Alarm Units and Sys-
tems

UL UL 1023 - Household Burglar Alarm Sys-
tem Units

UL UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm
Units and Systems

UL UL 985 - Household Fire Warning Sys-
tem Units

UL UL 1610 - Central Station Burglar Alarm
Units

Região Certificação

CSFM see our website

FCC Part 15 Class B

Planeamento

Aspetos relativos à montagem
A central de receção de alarmes via rádio pode ser
montada em locais de carácter residencial, comercial
ou industrial onde já esteja instalado um painel de
controlo compatível. A central de receção de alarmes
via rádio deve ser instalada a uma distância inferior a
243 m (800 pés) do painel de controlo.

Aspetos relativos à cablagem
A central de receção de alarmes via rádio é ligada a um
painel de controlo através das ligações SDI2 (PWR, A,
B, COM). Utilize calibres de cabo adequados entre a
central de receção de alarmes e o painel de controlo
durante a ligação da cablagem ao bloco de terminais
da central de receção de alarmes.

Compatibilidade
B9512G/B8512G
B6512/B5512/B4512/B3512
Painéis de controlo GV4 Series (D9412GV4, D7412GV4
v2.xx ou superior)
Detetor de movimentos RFDL-11-A
Contacto de porta/janela RFDW-SM-A padrão
Contacto de porta/janela embutido RFDW-RM-A
Repetidor RFRP-A
Detetor de movimentos RFPR-12-A
Detetor de movimentos RFPR-C12-A (cortina)
Transmissor universal RFUN-A
Comando via rádio RFKF-FB-A de 4 botões
Comando via rádio RFKF-TB-A de 2 botões
RFPB-TB-A de pânico de 2 botões
RFPB-SB-A de pânico de botão único.
RFGB-A de quebra de vidros

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 Receptor via rádio

1 Pacote de hardware

1 Manual de instalação

Especificações Técnicas

Propriedades

Dimensões 139,70 mm x 209,60 mm x 31,80 mm
(5,50 pol. x 8,25 pol. x 1,25 pol.)

Distância da cablagem 243 m (800 pés)
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Calibre do cabo 0.65 mm (22 AWG) a 2.0 mm (18 AWG)

Deteção de sabotagem Transmite um sinal do interruptor de
tamper quando a unidade é retirada da
sua base ou da superfície de montagem.

Alimentação

Alimentação/tensão 10-14 Vcc, 12 Vcc nominal

Consumo de corrente
máximo

70 mA

Frequência 433,42 MHz

Aspetos ambientais

Ambiente operacional 0ﾟC a +49ﾟC (+32ﾟF a +120ﾟF)

Humidade relativa Até 93%, sem condensação

Utilização Destinado a utilizações interiores.

Como encomendar

Recetor RADION SD
Recebe sinais de RF de transmissores, repetidores e
detetores de quebra de vidros RADION. Funciona em
433,42 MHz. Para utilização com painéis de controlo
de bus SDI2 compatíveis.
N.º de encomenda B810
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