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O RF940E é um sensor de movimentos PIR de elevado
desempenho, que utiliza uma tecnologia avançada de
processamento de sinais para proporcionar um
excepcional desempenho de detecção e uma
imunidade a falsos alarmes absolutamente imbatível. A
imunidade aos animais domésticos do RF940E tolera
animais até 13 kg, dois gatos ou vários roedores. O
detector possui um emissor de RF integrado capaz de
transmitir até 300 m em campo aberto. O emissor
envia em cada transmissão um relatório da carga da
pilha e, de meia em meia hora, um sinal de supervisão
ao painel de controlo.

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

Certificados e Aprovações

Europa Em conformidade com a norma EN50131‑1, grau 2

Região Certificação

Europa CE 1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd edi-
tion) +A1 (1993) +A2 (1993) +A3
(1995) +A4 (1997), EN55022-1 Class
B (1999), EN55024 (1998),

Região Certificação

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
(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

China CCC 2008031901000108

Brasil ANATEL 0254-06-1855

Especificações Técnicas

Aspectos ambientais

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

Humidade relativa: Até 95 %, sem condensação

Temperatura (em serviço): 0°C a +49°C



Especificações Mecânicas

Dimensões: 11,1 cm x 6,0 cm x 4,3 cm

Requisitos de alimentação

Pilhas: Duas pilhas de lítio de 3 Vdc

Duração das
pilhas:

Em condições normais de funcionamento e desde
que sejam usadas as pilhas do tipo recomendado:
aprox. 5 anos

Características de transmissão

Frequência: 433,42 MHz

Potência de RF máx.: menos de 10 mW

Como encomendar

RF940E Detector PIR via rádio
Um sensor de movimentos PIR de elevado
desempenho, que utiliza uma tecnologia avançada de
processamento de sinais para proporcionar um
excepcional desempenho de detecção
N.º de encomenda RF940E

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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