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RF940E to charakteryzująca się wysoką skutecznością
czujka ruchu PIR, która dzięki zaawansowanej techno-
logii przetwarzania sygnału zapewnia znakomitą sku-
teczność wykrywania i bezkonkurencyjną odporność
na fałszywe alarmy. System odporności na zwierzęta
domowe sprawia, że RF940E nie reaguje na psy o wa-
dze do 13 kg, dwa koty lub większą liczbę gryzoni.
Czujka zawiera wbudowany nadajnik radiowy o zasięgu
300 m na otwartej przestrzeni. Z każdą transmisją nad-
ajnik wysyła raport o stanie baterii, a co 13 minut nad-
aje do centrali alarmowej sygnał nadzoru.

Uwaga
Rzeczywisty dopuszczalny zasięg nadajnika należy
sprawdzać osobno w każdej instalacji.

Certyfikaty i świadectwa

Europa Zgodność z normą EN50131‑1, stopień 2

Region Certyfikacja

Europa CE 1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd edi-
tion) +A1 (1993) +A2 (1993) +A3
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(1995), EN61000-4-5 (1995),
EN61000-4-6 (1997), EN61000-4-8
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Planowanie

Informacje dotyczące zgodności
Czujka RF940E jest zgodna z następującymi kombina-
cjami odbiorników i central alarmowych:

Odbiorniki Centrale alarmowe

RF3212E Centrale alarmowe Solution Ultima 844, 862 i
880, centrale alarmowe CC488

RF3213E Centrale alarmowe VR-8

RF3222E Centrale alarmowe DS7400XiV4

RF3227E Centrale alarmowe DS7240, CC7240-A Solution
40



RF3228E Centrale alarmowe Marise

RF3249E Centrale alarmowe DA (Abacus)

Sposób montażu
Montaż powierzchniowy lub narożny (z opcjonalnym
uchwytem lub bez) na wysokości od 2,3 do 2,7 m.

• Maksymalna odległość czujki od centrali w otwartej
przestrzeni wynosi około 300 m. W standardowych in-
stalacjach w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
czujka nie powinna znajdować się w odległości więk-
szej niż 100 m od przypisanego jej odbiornika w cen-
trali alarmowej.

• Przed zamontowaniem na stałe należy zainstalować
czujkę prowizorycznie, za pomocą dwustronnej taśmy
klejącej, i sprawdzić zarówno obszar detekcji, jak i za-
sięg nadajnika radiowego.

• Czujkę należy zainstalować w miejscu, gdzie występu-
je największe prawdopodobieństwo przecięcia przez
intruza obszaru pokrycia.

• Montaż jest niewskazany w miejscach, gdzie znajdują
się duże powierzchnie metalowe, jak np. przewody
grzewcze, lub kable elektryczne, które mogą ograni-
czać przekaz sygnałów radiowych do odbiornika w
centrali alarmowej.

• Czujki nie należy montować na zewnątrz budynków
lub w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych.

• W przypadku zastosowania czujki w obiektach wyma-
gających odporności na zwierzęta domowe należy uni-
kać montażu w miejscach, gdzie zwierzę może się
wspiąć, ponieważ obszary położone wyżej nie są od-
porne na zwierzęta.

Uwaga
Opcjonalne uchwyty mogą powodować zmniejsze-
nie zasięgu i zwiększenie powierzchni martwych
stref. Nie należy stosować uchwytów w przypadku
systemów z funkcją odporności na zwierzęta do-
mowe.

Zalecane baterie
Aby zagwarantować prawidłowe działanie czujki, zale-
ca się stosowanie następujących typów baterii: Dura-
cell DL123A, Energizer EL123AP lub Panasonic
CR123A.

Zasięg

Zasięg szerokokątny (widok z góry): 12 x 12 m

Zasięg szerokokątny (widok z boku): 12 x 12 m

Dane techniczne

Parametry środowiskowe

Zgodność z normą środowiskową EN50131 klasa II, stopień bezpieczeń-
stwa 2

Wilgotność względna: Maks. 95%, bez kondensacji

Temperatura pracy: 0°C ÷ +49°C

Parametry mechaniczne

Wymiary: 11,1 cm x 6,0 cm x 4,3 cm

Zasilanie

Baterie: Dwie baterie litowe 3 VDC

Trwałość bate-
rii:

Około 5 lat w normalnych warunkach eksploatacji w
przypadku korzystania z zalecanych typów baterii

Parametry transmisji

Częstotliwość: 433,42 MHz

Maksymalna moc sygnału ra-
diowego:

Poniżej 10 mW
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Zamówienia - informacje

RF940E Bezprzewodowa czujka PIR
Czujka ruchu PIR wysokich parametrów, zapewniająca
znakomitą skuteczność wykrywania dzięki zaawanso-
wanej technologii przetwarzania sygnału
Numer zamówieniaRF940E

Sprzęt

B335-3 Uchwyt obrotowy, płaski
Płaski uchwyt obrotowy z tworzywa sztucznego do
montażu na ścianie. Zakres obrotu w pionie wynosi od
+10° do -20°, a w poziomie ±25°. Dostępny w zesta-
wach po trzy sztuki.
Numer zamówienia B335-3
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