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u 11 m x 11 m lefedettség

u Max. 45 kg kisállat-immunitás

u Rugalmas szerelési magasság

u Kompatibilis a Bosch vezeték nélküli térfigyelő
rendszerekkel

u Huzat- és rovarimmunitás

Az RF835 sorozatú vezeték nélküli TriTech PIR/
mikrohullámú érzékelőcsaládja az alábbi modelleket
tartalmazza:

Típus Mikrohullám Rádiófrekvencia

RF835 10,525 GHz 304,00 MHz

RF835E 10,525 GHz 433,42 MHz

RF835E-C 10,588  GHz 433,42 MHz

RF835-CHI 10,525 GHz 315,00 MHz

Minden modell mesterséges intelligenciával érzékeli a
mozgást és biztosít védelmet a téves riasztások ellen,
amelyeket a különféle házi- és egyéb állatok
okoznának. A beépített rádiófrekvenciás adó jelenti a
telep lemerülését, a szabotázskapcsoló állapotát, és
felügyeleti jelet küld a központnak.

Főbb funkciók

Jelfeldolgozás
Az alkalmazott passzív infravörös és mikrohullámú
jelfeldolgozás akkor vált ki riasztást, ha mindkét
védelmi mechanizmus egyidejűleg kapcsol be. Riasztás
kiváltásához mind a két eljárásnak eleget kell tennie a

jelek iránt támasztott követelményeknek. A
mikrohullámú tartomány gyári beállítás, de kívánságra
utánállítható.

PIR-jelfeldolgozás
A Motion Analyzer II eljárás több határértéket és
időzítő ablakot használ a jelek időbeli alakulásának,
amplitúdójának, időtartamának és polaritásának az
elemzéséhez, hogy megfelelőképpen dönthessen a
riasztásról. A készülék nem vált ki riasztást fokozott
mértékű és zavaró hő- és fényhatások következtében,
melyeket hőforrások és légkondicionálók, meleg vagy
hideg légáramlatok, napfény, villámlás és mozgó
fényszórók okoznak. Három érzékenységi beállítás áll
rendelkezésre.

Mikrohullámú jelfeldolgozás
Egy adaptív eljárás módosítja a rendszert a
háttérzavaroknak megfelelően. Ily módon csökken a
téves riasztások száma, miközben a rendszer
érzékelési hatékonysága változatlan marad.

Tesztfunkciók
Kívül látható, háromszínű riasztási LED jelzi egymástól
függetlenül az egyes technológiák állapotát.



Mikrohullámú felügyelet
Egy szabadalmaztatott eljárás biztosítja a teljesen
felügyelt mikrohullám meghibásodása esetén az
érzékelő működőképességét a mikrohullámú érzékelés
figyelmen kívül hagyásával.

Kisállat immunitás
Az érzékelő különbséget tud tenni az ember által
okozott és a kisállatok keltette jelek között (például
egy max. 45 kg-os kutya, két 27 kg-os kutya vagy akár
10 macska). Ily módon csökken a téves riasztások
száma, miközben a rendszer érzékelési hatékonysága
emberek esetében változatlan marad.

A rovarok és légáramlatok nem zavarják a készülék
működését
A lezárt optikai kamra megakadályozza, hogy
légáramlatok és rovarok befolyásolják az érzékelő
működését.

Hőmérsékletkompenzálás
Az érzékelő úgy állítja be érzékenységét, hogy a
kritikus hőmérséklettartományban is állandó érzékelési
hatékonyságra legyen képes.

Tanúsítványok és engedélyek

Ausztrália Az RF835 megfelel az ausztrál EMC-szabványnak

Európa Az RF835E és az RF835E-C megfelel a 2. fokozatú
EN50131‑1 szabványnak.

USA Az RF835 megfelel az USA távközlési bizottság
(FCC) előírásainak

Régió Tanúsítvány

Ausztrália RCM [RF835E only]

Európa CE RF835E and RF835E-C models only:
89/336/EEC, EN50082: 1997,
EN50504: 1995, EN55022: 1998
(CISPR 22: 1997 Class B), EN50130-4:
1995, EN61000-3-2: 1995 (-3-3:
1994), EN61000-4-2: 1995 (-4-3:
1996, -4-4: 1995, -4-5: 1995, -4-6:
1996, -4-11: 1994), EN 300 220-3:
2000, EN 300 440-2: 2000, EN 301
489-3

CE RF835E and RF835E-C models only:
73/23/EEC, IEC 60950: 2000

Egyesült Álla-
mok

UL RF835 only: ANSR: Intrusion Detection
Units (UL639)

Kanada IC RF835 only: 12491021658

Kína CCC RF835-CHI: 2009031901000562

Brazília ANATEL RF835E only: 0255-06-1855

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Kompatibilitás
Az RF835 termékcsalád az alábbi vevő–központ
kombinációkkal kompatibilis:

RF835

Vevők Vezérlőközpontok

RF3212 Solution Ultima 844, 862, és 880 központok,
CC488 központok

RF3213 VR-8 vezérlőközpontok

RF3222 DS7400XiV4 vezérlőközpontok

RF3224 DS7240, DS7220, D6412, D4412

RF835E és RF835E-C

Vevők Vezérlőközpontok

RF3212E Solution Ultima 844, 862 és 880 központok, ICP-
CC488 központok

RF3213E VR-8 vezérlőközpontok

RF3222E DS7400XiV4 vezérlőközpontok

RF3227E DS7240, CC7240-A Solution 40 vezérlőközpont

RF3228E Marise vezérlőközpontok

RF3249E DA (Abacus) vezérlőközpontok

Felszerelési szempontok
• Az érzékelő szerelési magassága: 2 m és 2,4 m

közötti.
• A fali szabotázskapcsoló nem használható sarkokra

szerelés vagy opcionális elfordítható fali konzol
esetén.

• A beépített rádiófrekvenciás adó hatótávolsága 150 m
rálátással. Normál üzemi helyzetben viszont ajánlott,
hogy az érzékelő max. 30 m-re legyen a vevőegységtől.

Figyelem
Minden telepítésnél ellenőrizni kell az elfogadható
hatótávolságot.

Elemjavaslatok
Az érzékelő helyes működéséhez használja az alábbi,
ajánlott elemtípusokat: Duracell MN1500 vagy PC1500,
Energizer E91, illetve Panasonic AM-3.

2 | RF835 sorozatú vezeték nélküli TriTech mozgásérzékelők



Lefedettség

Felülnézeti szélesség: 11 m x 11 m

Oldalnézeti szélesség: 11 m x 11 m

Műszaki specifikációk

A működtetési környezettel szembeni elvárások

Relatív páratartalom: 0%...95%, nem kondenzált

Hőmérséklet (üzemi): 0 °C és +49 °C között

RF835E és RF835E-C:

Megfelelőség: EN50131 II. környezetvédelmi osztály, 2. biztonsági
fokozat.

Külső jellemzők

Méretek: 13,8 cm x 7,2 cm x 6,4 cm

Belső fedettség
Célozhatóság

Függőlegesen: -4° és -10° között 
Vízszintesen: ±10° 

Érzékenység
kiválasztása

Helyszínen választható normál vagy közepes
érzékenység.

Tápellátás

Elemek: Négy 1,5 V AA alkáli elem

Elem élettartama: 2 - 3 év normál üzemi körülmények között az
ajánlott elemtípusokkal

Áramfelvétel: 0,1 mA letiltott LED mellett

Átviteli jellemzők

RF835

Mikrohullám: 10,525 GHz

Rádiófrekvencia: 304,00 MHz

RF835E

Mikrohullám: 10,525 GHz

Rádiófrekvencia: 433,42 MHz

RF835E-C

Mikrohullám: 10,588 GHz

Rádiófrekvencia 433,42 MHz

RF835-CHI

Mikrohullám 10,525 GHz

Rádiófrekvencia 315,00 MHz

Védjegyek

Az Eveready az Eveready Battery Company, Inc. bejegyzett védjegye.

A Duracell® a Gillette Company (USA) bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban, illetve más országokban.

A Panasonic a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. bejegyzett
védjegye.

Rendelési információ

RF835 vezeték nélküli TriTech érzékelő (10,525 GHz /
304 MHz)
Mesterséges intelligenciával érzékeli a mozgást és
biztosít védelmet a téves riasztások ellen, amelyeket a
különféle házi- és egyéb állatok okoznának.
Rendelésszám RF835

RF835E vezeték nélküli TriTech érzékelő (10,525 GHz /
433,42 MHz)
Mesterséges intelligenciával érzékeli a mozgást és
biztosít védelmet a téves riasztások ellen, amelyeket a
különféle házi- és egyéb állatok okoznának.
Rendelésszám RF835E

RF835E‑C vezeték nélküli TriTech érzékelő
(10,588 GHz / 433,42 MHz)
Mesterséges intelligenciával érzékeli a mozgást és
biztosít védelmet a téves riasztások ellen, amelyeket a
különféle házi- és egyéb állatok okoznának.
Rendelésszám RF835E-C

Hardvertartozékok

B335-3 alacsony profilú, elfordítható falikonzol
Elfordítható, alacsony profilú konzol, falra szereléshez.
A függőleges elfordítási tartomány +10° és -20° közötti,
míg a vízszintes tartomány ±25°. Hármas kiszerelésben
kapható.
Rendelésszám B335-3
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