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Az RF940E eszköz nagy hatékonyságú PIR-mozgásérzé-
kelő, amely fejlett jelfeldolgozó eljárásával kiváló érzé-
kelési hatékonyságot és a téves riasztásokkal szembeni
védelmet biztosít. A RF940E kisállatok elleni immunitá-
sa kiterjed egy 13 kg alatti kutyára, két macskára vagy
számos rovarra. Az érzékelő beépített rádiófrekvenciás
adót tartalmaz, amelynek max. 300 m az adótávolsága
rálátással. Az adó minden adásában jelentést küld az
elem állapotáról, és 13 percenként felügyeleti jelet to-
vábbít a vezérlő központnak.

Figyelem
Minden telepítésnél ellenőrizni kell az elfogadható
hatótávolságot.

Tanúsítványok és engedélyek

Európa Megfelel az EN50131‑1 2. fokozatának

Régió Tanúsítvány

Európa CE 1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd editi-
on) +A1 (1993) +A2 (1993) +A3
(1995) +A4 (1997), EN55022-1 Class
B (1999), EN55024 (1998),
EN50130-4 (1995) +A1 (1998) +A2
(2003), EN61000-4-2 (1995),
EN61000-4-3 (1997), EN61000-4-4
(1995), EN61000-4-5 (1995),
EN61000-4-6 (1997), EN61000-4-8

Régió Tanúsítvány

(1994), EN61000-4-11 (1994),
EN301489-3 (2000), ETS300683
(1997), EN300222-1 (1997-99),
EN300220-3 (1997-99)

CE 1999/5/EC, EN60950: 1993 +A1 +A2
+A3 +A4, EN300220-1: 1997,
EN300683: 1997 DoC RF940E.pdf
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Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Kompatibilitás
Az RF940E érzékelő a következő vevőegység és vezér-
lőközpont-kombinációkkal kompatibilis:

Vevők Vezérlőközpontok

RF3212E Solution Ultima 844, 862, és 880 központok,
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
Felületre vagy sarokra telepíthető (az opcionális fali
konzollal vagy anélkül) 2,3 m és 2,7 m közötti magas-
ságban.

• Az érzékelő legnagyobb vezeték nélküli hatótávolsága
kb. 300 m, nyílt térben. Normál háztartási vagy üzleti
alkalmazásoknál az érzékelőt a hozzárendelt vezérlő-
központ vevőjétől 100 m-en belüli távolságra helyezze
el.

• Ideiglenesen kétoldalú ragasztószalaggal szerelje fel
az érzékelőt, és a végleges felszerelés előtt tesztelje
az érzékelő lefedési területét és a rádiófrekvenciás ha-
tótávolságot.

• Olyan helyre kell telepíteni az érzékelőt, ahol a beha-
tolónak minden valószínűség szerint át kell haladnia a
lefedett területen.

• Ne szerelje az érzékelőt nagy fémfelületekre (pl. hőve-
zetékre) vagy olyan elektromos kábelre, mely megaka-
dályozhatja, hogy az érzékelő rádiófrekvenciás jelei el-
jussanak a vezérlőközpont vevőjéhez.

• Nem szabad az érzékelőt felszerelni kültéri területre
vagy olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás érheti.

• Kisállat immunitás alkalmazásoknál nem szabad az ér-
zékelőt felszerelni olyan helyre, ahová fel tudnak
mászni az állatok, mert a felső területek érzékenyek a
háziállatokra.

Figyelem
Az opcionális konzolok csökkenthetik a hatótávol-
ságot, és növelhetik a holt területeket. A kisállatos
alkalmazásoknál ne használjon konzolt.

Elemjavaslatok
Az érzékelő helyes működéséhez használja az alábbi,
ajánlott elemtípusokat: Duracell DL123A, Energizer
EL123AP vagy Panasonic CR123A.

Lefedettség

Felülnézet szélessége: 12 m x 12 m

Oldalnézet szélessége: 12 m x 12 m

Műszaki specifikációk

A működtetési környezettel szembeni elvárások

Megfelelőség: EN50131 II. környezetvédelmi osztály, 2. biztonsági fo-
kozat.

Relatív páratartalom: max. 95%, nem kondenzált

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

Külső jellemzők

Méretek: 11,1 cm x 6,0 cm x 4,3 cm

Tápellátás

Elemek: Két 3 V DC lítiumelem.

Elem élettarta-
ma:

Kb. 5 év normál üzemi körülmények között az aján-
lott elemtípusok esetén.

Átviteli jellemzők

Frekvencia 433,42 MHz

Maximális RF-teljesítmény: kisebb mint 10 mW

Rendelési információ

RF940E vezeték nélküli PIR-érzékelő
Nagy hatékonyságú PIR-mozgásérzékelő, amely fejlett
jelfeldolgozó eljárásával kiváló érzékelési hatékonysá-
got biztosít
RendelésszámRF940E

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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