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• Trådløs transmission
• Batteridrevet
• Kunstig intelligens
• Fleksibel monteringshøjde
• Motion Analyzer II 

signalbehandling
• Mikrobølge- og PIR-detektering
• Husdyrsimmunitet
• Træk-/insektimmunitet
• 8 detekteringszoner inkl. 

krybezone
• Temperaturkompensation

RF835/RF835E trådløse kombidetektorer PIR/MB TriTech 

bruger kunstig intelligens til detektering af bevægelse og som 

immunitet over for falske alarmer forårsaget af husdyr 

(en hund på op til 45 kg eller to hunde på 27 kg eller op til 

10 katte). En integreret RF-transmitter rapporterer lav 

batteristand og sabotagestatus og sender regelmæssigt et 

overvågningssignal til indbrudsalarmcentralen.

Detektorerne i denne serie er differentieret efter mikrobølge- 

og RF-transmissionsfrekvens som følger:

Funktioner

1. Signalbehandling
Bruger passiv infrarød og mikrobølgeteknologi til 
alarmdannelse, når begge detekteringsprincipper er 
aktiveret samtidig. Alarmsignalerne skal opfylde begge 
teknologiers signaleringskrav for at aktivere en alarm. 
Mikrobølgeområdet er indstillet fra fabrikken, men kan 
om ønsket justeres på stedet.

2. PIR-signalbehandling
Motion Analyzer II anvender flere tærskel- og timing-
vinduer til at analysere timing, amplitude og polaritet af 
signaler til bestemmelse af en alarm. Alarmen udløses 
ikke ved temperatur- og lysforstyrrelse forårsaget af 
varmelegemer og airconditionsystemer, varm og kold 
træk, sollys, lys og forlygter, der bevæger sig. Tre 
følsomhedsindstillinger.

3. Behandling af mikrobølgesignal
Den adaptive behandling justerer for 
baggrundsforstyrrelser. Dette medvirker til at reducere 
falske alarmer, mens opfangningsevnen bevares.

4. Testfunktioner
Eksternt synlig alarm-LED i tre farver angiver hver 
teknologi uafhængigt.

Detektor
Frekvenser

Mikrobølge RF-transmission

RF835 10,525 GHz 304,00 MHz

RF835E 10,525 GHz 433,42 MHz

RF835E-C 10,588 GHz 433,42 MHz
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5. Overvåget mikrobølge
I tilfælde af fejl på mikrobølgedelen af detektoren, vil 
detektoren udlukkende bruge PIR-delen til detektion.

6. Husdyrsimmunitet
Detektoren kan skelne mellem signaler forårsaget af 
personer og signaler forårsaget af husdyr (en hund på op 
til 45 kg eller to hunde på 27 kg eller op til 10 katte). 
Dette giver immunitet over for falske alarmer, mens 
korrekt detektering af personer bevares.

7. Træk-/insektimmunitet
Det forseglede optikkammer yder immunitet over for 
træk og insekter.

8. Temperaturkompensation
Sensoren justerer sin følsomhed for at opretholde en 
ensartet detekteringsevne ved kritiske temperaturer.

Konfiguration

Monteringsforhold
• Monteringshøjden for detektoren er mellem 2 m og 2,4 m.
• Den vægmonterede sabotagekontakt kan ikke anvendes 

ved hjørnemontering, eller når drejekonsollen 
(ekstraudstyr) anvendes.

• Den integrerede RF-transmitter kan transmittere 150 m i 
fri luft. Under normal drift anbefales det dog, at 
RF835/RF835E monteres inden for 30 m fra modtageren. 

Bemærk: Det reelt mulige transmitterområde bør 
kontrolleres for hver installation.

Dækning
Bred: 11 m x 11 m (x 35 fod x 35 fod)
Set fra oven

Set fra siden

Konfiguration
Monteringshøjden ligger mellem 2 m og 2,4 m 
(6,5 fod til 8,0 fod)
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Certificeringer og godkendelser

Tekniske specifikationer

DS835E er beregnet til brug i følgende lande inden for EU og i 
andre lande uden for EU:

Tekniske specifikationer

DS835E er beregnet til brug i følgende lande inden for EU og i 
andre lande uden for EU:

Tekniske specifikationer

Hardwaretilbehør

RF835 Trådløs kombidetektor PIR/MB

UL-standard UL639 Indtrængningsdetekteringsenheder

Godkendelser Overholder FCC

Industry Canada

Australsk EMC-godkendelse

RF835 Trådløs kombidetektor PIR/MB

Frekvenser
Mikrobølge: 10,525 GHz

RF-transmission: 304,00 MHz

RF835E Trådløs kombidetektor PIR/MB

Østrig Belgien Danmark

Finland Grækenland Luxembourg

Holland Norge Spanien

Sverige

RF835E Trådløs kombidetektor PIR/MB

Frekvenser
Mikrobølge: 10,525 GHz

RF-transmission: 433,42 MHz

RF835E-C Trådløs kombidetektor PIR/MB

Frankrig Irland Storbritannien

RF835E-C Trådløs kombidetektor PIR/MB

Frekvenser
Mikrobølge: 10,588 GHz

RF-transmission: 433,42 MHz

B335-3 Vægbeslag, kugleled, metal

Giver monteringsfleksibilitet, men kan 
reducere området og give større døde 
vinkler. Kan ikke anbefales til 
husdyrsimmune applikationer.
Leveres i pakker med tre.
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Bosch Security Systems                   

For yderligere oplysninger, se 

www.boschsecuritysystems.dk

Tekniske specifikationer

RF835/RF835E Trådløse kombidetektorer PIR/MB

Kabinetdesign
Dimensioner (H x B x D): 5" x 2,8" x 2,5"

(12,7 cm x 7,2 cm x 6,2 cm)

Miljøforhold
Driftstemperatur: 0 °C til +49 °C)

Relativ fugtighed: 0 % til 95 % (ikke-kondenserende)

Mulig spejljustering -4° til -10° lodret; ±10° vandret.

Effektkrav
Batterier: Fire 1,5 V AA-alkaliske batterier

Batteriets levetid: 2 til 3 år under normale driftsforhold med 

anbefalede batterityper

Batterityper 

(anbefalede):

Duracell® MN1500 eller PC1500, Ener-

gizer® E91 eller 

Panasonic® AM-3

Strømforbrug: 0,1 mA med deaktiveret LED

Følsomhedsvalg Standard eller medium følsomhed kan 

vælges på stedet.

Bestillingsoplysninger

Modelnr. Produktnavn

RF835 Trådløs kombidetektor PIR/MB

RF835E Trådløs kombidetektor PIR/MB

RF835E-C Trådløs kombidetektor PIR/MB


