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u Cobertura de 11 m x 11 m (35 por 35 pés)

u Imunidade contra animais domésticos até 45 Kg
(100 lb.)

u Altura de montagem flexível

u Compatível com os sistemas sem fios de instalações
Bosch

u Imunidade a correntes de ar e insectos

Os detectores de microondas/PIR TriTech sem fios da
série RF835 incluem os seguintes modelos:

Modelo Microondas Transmissão RF

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

Cada modelo utiliza inteligência artificial para detectar
movimento e proporcionar imunidade a falsos alarmes
provocados por animais ou animais domésticos. Um
emissor de RF integrado avisa quando a carga da
bateria está baixa ou uma situação de sabotagem e
envia um sinal de supervisão para o painel de controlo.

Funções

Processamento de sinais
Este detector usa as tecnologias de infravermelhos
passivos e microondas para proporcionar uma
situação de alarme quando ambos os campos de
protecção são activados em simultâneo. Os sinais de
alarme têm de cumprir os requisitos de sinalização de

ambas as tecnologias para poder activar um alarme. O
alcance das microondas vem definido de fábrica.
Porém, pode ser ajustado caso o pretenda.

Processamento de sinal PIR
O sistema Motion Analyzer II usa inúmeros limiares e
janelas de tempo para analisar períodos de tempo,
amplitude, duração e polaridade dos sinais, por forma
a decidir relativamente ao alarme. Os detectores
toleram níveis extremamente elevados de calor e de
luz gerados por aquecedores e ar condicionados,
correntes de ar quente e frio, luz solar, relâmpagos e
faróis de automóveis em movimento. Existem três
ajustes de sensibilidade.

Processamento de sinal de microondas
O processamento adaptável ajusta-se às perturbações
ambientais, o que contribui para reduzir o número de
falsos alarmes, ao mesmo tempo que assegura uma
excelente performance de detecção.

Funcionalidades de teste
O LED de alarme tricolor visível do exterior identifica
individualmente cada tecnologia.



Circuito de microondas supervisionado
O sistema patenteado de circuito de microondas
integralmente supervisionado proporciona a cobertura
com uma única tecnologia, na eventualidade de o
subsistema de microondas falhar.

Imunidade aos animais domésticos
O detector tem capacidade de distinguir sinais
provocados por humanos e sinais provocados por
animais domésticos, como por exemplo um cão até 45 
kg (100 lb), dois cães de 27 kg (60 lb) ou até dez
gatos. Esta funcionalidade oferece imunidade a falsos
alarmes, ao mesmo tempo que assegura uma
excelente performance de detecção de alvos humanos.

Imunidade a correntes de ar e insectos
A câmara óptica selada é imune a correntes de ar e a
insectos.

Compensação térmica
O sensor ajusta a sua sensibilidade no sentido de
manter sempre uma performance de detecção
consistente, mesmo com temperaturas críticas.

Certificados e Aprovações

Austrália O detector RF835 está em conformidade com a
norma EMC Australiana

Europa Os detectores RF835E e RF835E-C estão em
conformidade com a norma EN50131‑1, grau 2

E.U.A. O detector RF835 está em conformidade com a
Federal Communications Commission (FCC)

Região Certificação

Austrália RCM [RF835E only]

Europa 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

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

Canadá IC RF835 only: 12491021658

China CCC RF835-CHI: 2009031901000562

Brasil ANATEL RF835E only: 0255-06-1855

Planeamento

Informação de compatibilidade
Os produtos da série RF835 são compatíveis com as
seguintes combinações de receptores e painéis de
controlo:

RF835

Receptores Painéis de controlo

RF3212 Painéis de controlo Solution Ultima 844, 862 e
880, painéis de controlo CC488

RF3213 Painéis de controlo VR-8

RF3222 Painéis de controlo DS7400XiV4

RF3224 DS7240, DS7220, D6412, D4412

RF835E e RF835E-C

Receptores Painéis de controlo

RF3212E Painéis de controlo Solution Ultima 844, 862 e
880, painéis de controlo ICP-CC488

RF3213E Painéis de controlo VR-8

RF3222E Painéis de controlo DS7400XiV4

RF3227E Painéis de controlo Solution 40 DS7240,
CC7240-A

RF3228E Painéis de controlo Marise

RF3249E Painéis de controlo DA (Abacus)

Aspectos de montagem
• A altura de montagem do detector é entre os 2 e os

2,4 m (6,5 a 8 pés).
• O tamper de parede não poderá ser usado em caso

de montagens de esquina ou quando for utilizado o
suporte giratório opcional.

• O emissor de RF integrado transmite num alcance de
150 m (500 pés) em campo aberto. No entanto, em
funcionamento normal, é recomendado que o
detector fique dentro de um raio de 30 m (100 pés)
do receptor.

Nota
O raio de alcance efectivamente admissível para o
emissor deverá ser verificado caso a caso.

Recomendações relativas às pilhas
Para a correcta operação do seu detector, são
recomendados os seguintes tipos de pilhas: Duracell
MN1500 ou PC1500, Energizer E91 ou Panasonic
AM-3.
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Cobertura

Alcance de vista superior: 11 m x 11 m (35 pés x 35 pés)

Alcance de vista lateral: 11 m x 11 m (35 pés x 35 pés)

Especificações Técnicas

Aspectos ambientais

Humidade relativa: 0% a 95% (sem condensação)

Temperatura (em serviço): 0°C a +49°C (+32°F a +120°F)

RF835E e RF835E-C:

Em conformidade com a EN50131, Classe ambiental II, Grau de
segurança 2

Especificações Mecânicas

Dimensões: 13,8 cm x 7,2 cm x 6,4 cm
(5,4 pol. x 2,8 pol. x 2,5 pol.)

Cobertura interna
Ajuste de
posicionamento

Vertical: -4° a -10° 
Horizontal: ±10° 

Sensibilidade
Selecção

Seleccionável no local para sensibilidade
padrão ou intermédia.

Requisitos de alimentação

Pilhas: Quatro pilhas alcalinas tipo AA de 1,5 V

Duração das
pilhas:

Em condições normais de funcionamento e
desde que sejam usadas as pilhas do tipo
recomendado: entre 2 a 3 anos

Consumo de
corrente:

0,1 mA com LED desactivado

Características de transmissão

RF835

Microondas: 10,525 GHz

Transmissão RF: 304,00 MHz

RF835E

Microondas: 10,525 GHz

Transmissão RF: 433,42 MHz

RF835E-C

Microondas: 10,588 GHz

Transmissão RF 433,42 MHz

RF835-CHI

Microondas 10,525 GHz

Transmissão RF 315,00 MHz

Marcas comerciais

Eveready é uma marca registada da Eveready Battery Company, Inc.

Duracell é uma marca registada da Gillette Company, E.U.A., nos
Estados Unidos e/ou noutros países.

Panasonic é uma marca registada da Matsushita Electric Industrial Co.,
Ltd.

Como encomendar

RF835 Detector TriTech Sem fios (10,525 GHz/304 MHz)
Utiliza inteligência artificial para detectar movimento e
proporcionar imunidade a falsos alarmes provocados
por animais ou animais domésticos
N.º de encomenda RF835

RF835E Detector TriTech Sem fios (10,525 GHz/
433,42 MHz)
Utiliza inteligência artificial para detectar movimento e
proporcionar imunidade a falsos alarmes provocados
por animais ou animais domésticos
N.º de encomenda RF835E

RF835E‑C Detector TriTech Sem fios (10,588 GHz/
433,42 MHz)
Utiliza inteligência artificial para detectar movimento e
proporcionar imunidade a falsos alarmes provocados
por animais ou animais domésticos
N.º de encomenda RF835E-C
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Acessórios de hardware

B335-3 Suporte de montagem giratório de baixo perfil
Suporte de montagem giratório de plástico e de baixo
perfil para montagem em parede. O alcance giratório
vertical é de +10° a -20°; o alcance giratório horizontal
é de ±25°. Disponível em pacotes triplos.
N.º de encomenda B335-3
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