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u Detecteert de verwijdering van een biljet en
verzendt een stil paniekalarm

u Werkt tot 5 jaar op één AAA-lithiumbatterij die
gemakkelijk door een gebruiker kan worden
vervangen

u Smal profiel dat eenvoudig in de meeste kassaladen
past

u Zelfvergrendelende schuifbehuizing voor eenvoudige
montage

u Met controle op bijna lege batterij, sabotage van de
behuizing en verwijdering van het montageoppervlak

RADION draadloos van Bosch biedt het bereik, de
schaalbaarheid en uitzonderlijke levensduur van de
batterij die nodig zijn om betrouwbare prestaties en
een uitstekende kwaliteit te garanderen.
Geavanceerde opties voor diagnose en registratie van
meerdere apparaten zorgen ervoor dat de installatie
en het onderhoud kostenefficiënter kunnen worden
uitgevoerd. Met een complete productielijn van
randapparatuur biedt RADION de flexibiliteit waarmee
aan de vereisten van praktisch elke toepassing kan
worden voldaan.

Systeemoverzicht

RADION specialty is een radiofrequente (RF) draadloze
kassa-alarmzender die verborgen bescherming biedt
voor financiële en commerciële instellingen.
De kassa-alarmzender heeft een rechthoekige
behuizing en kan onopvallend worden geplaatst in
kassaladen en ladekisten.
Als het speciale RADION-kassa-alarm verwijdering van
een biljet onder het afdekmechanisme detecteert, kan
het speciale RADION-kassa-alarm een stil paniekalarm
verzenden voor gebeurtenissen zoals een
overvalpoging.

Basisfuncties

Supervisie
Het batterijniveau en apparaat worden bewaakt.
Bewaking garandeert een betrouwbare werking en
beveiligt tegen ongedetecteerde uitvaltijd door
onverwachte verwijdering uit het te beschermen
gebied. Bewaking vindt ook plaats met betrekking tot
gebruikersschade, blootstelling aan extreme
temperaturen of andere vergelijkbare activiteiten.

Sabotagedetectie
Het kassa-alarm heeft sabotagedetectiecapaciteiten
met als doel een alarmsignaal in te schakelen als het
kassa-alarm geforceerd wordt verwijderd uit een kassa
of geldkist.

Zelfvergrendelende behuizing
De zelfvergrendelende schuifbehuizing is klein en
zwart en kan onopvallend in de kassalade worden
ondergebracht.

Smal profiel
Het kassa-alarm past in de kassaladesleuf en kan zo
eenvoudig worden verborgen. Het alarmmechanisme is
geschikt voor de meeste biljetsoorten.



Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificatie

V.S. UL 636 - Overvalalarmeenheden
en -systemen

Regio Certificiëring

Australië RCM [RFBT]

VS UL

UL UL 636 - Holdup Alarm Units and Sys-
tems

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

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

Brazilië ANATEL 3568-13-1855 [RFBT-A]

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Kassa-alarm

1 Lithiumbatterij (AAA)

1 Hardwarepakket

1 Installatiehandleiding

Technische specificaties

Eigenschappen

Afmetingen 48.8 mm x 154.1 mm x 23.6 mm
(1.92 in x 6.06 in x 0.93 in)

Sabotagedetectie: Geeft een signaal van de
sabotageschakelaar door
wanneer de unit van zijn sokkel of
montagevlak wordt verwijderd.

Voeding

Voeding/spanning: 1,5 VDC Lithium (AAA)

Batterijtype: AAA

Levensduur van de batterij: Maximaal 5 jaar

Frequentie: 433,42 MHz

Omgevingseisen

Temperatuur: Functioneel bereik: -10 ﾟC tot
+49 ﾟC
Alleen UL: 0ﾟC tot +49ﾟC
Alleen EN 50130-5 Klasse II: -10 ﾟ
C tot 40 ﾟC

Omgeving Conform EN50130-5 Klasse II

Relatieve vochtigheidsgraad: Maximaal 93%, niet-
condenserend

Gebruik: Bedoeld voor gebruik
binnenshuis.

Compatibiliteit

Ontvangers B810 draadloze ontvanger
(alleen compatibel met RFBT-A)

Bestelinformatie

RFBT-A (433,42 MHz)
Voor gebruik in Noord- en Zuid-Amerika
Opdrachtnummer RFBT-A

RFBT (433,42 MHz)
Geschikt voor gebruik in Europa, Afrika en Australië.
Opdrachtnummer RFBT

RFBT-CHI (433,42 MHz)
Alleen geschikt voor gebruik in China.
Opdrachtnummer RFBT-CHI
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