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RF940E är en högprestanda PIR-rörelsedetektor som med
avancerad signalbehandling ger utmärkt
detekteringsförmåga och oöverträffat falsklarmsskydd.
RF940E-detektorns husdjursfunktion tillåter husdjur som
till exempel en hund, två katter eller flera gnagare på upp
till 13 kg. Den innehåller en integrerad radiosändare som
kan sända upp till 300 m i öppen terräng. Sändaren
skickar batteristatus med varje sändning och överför en
övervakningssignal till centralapparaten var trettonde
minut.

Obs! Sändningskvaliteten från detektorerna måste
kontrolleras för varje installation.

Certifikat och godkännanden

Region Certifiering

Europa CE 1999/5/EC, EN60950 1992 (2nd
edition) +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 (1994),
EN61000-4-11 (1994), EN301489-3
(2000), ETS300683 (1997),
EN300222-1 (1997-99), EN300220-3
(1997-99)

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

Kina CCC 2008031901000108

Brasilien ANATEL 0254-06-1855

Europa Uppfyller EN50131‑1, klass 2

RF940E Trådlös PIR-detektor

www.boschsecurity.se



2 | RF940E Trådlös PIR-detektor

Installations-/konfigurationsanteckningar

Kompabilitetsinformation
RF940E-detektorn är kompatibel med följande
kombination av mottagare och centralapparater:

Mottagare Centralapparater

RF3212E Centralapparaterna Solution Ultima 844, 862 och
880 samt CC488

RF3213E Centralapparat VR-8

RF3222E Centralapparat DS7400XiV4

RF3227E Centralapparat DS7240, CC7240-A Solution 40

RF3228E Centralapparat Marise

RF3249E Centralapparat DA (Abacus)

Montering
Vägg- eller hörnmonterad (kulledsfäste finns som
tillbehör) på en höjd mellan 2,3 och 2,7 m.

• Detektorns räckvidd är cirka 300 m, fri terräng. I
normala hushåll och vid kommersiella tillämpningar,
måste detektorn monteras inom 100 m från den
tilldelade centralapparatsmottagaren.

• Fäst detektorn tillfälligt med en dubbelhäftande tejp,
och kontrollera både detekteringsområde och RF-
täckningen från önskad plats innan detektorn
monteras permanent.

• Du bör montera detektorn i ett område där en
inkräktare troligtvis måste passera täckningsområdet.

• Montera den inte på platser med stora metallytor (till
exempel värmeledningar) eller elledningar som kan
hindra detektorns radiosignaler från att nå fram till
radiomottagaren.

• Montera inte detektorn utomhus eller där direkt
solljus kan nå den.

• System med husdjursfunktion ska inte monteras på
platser där husdjur kan klättra, eftersom
husdjursfunktionen inte finns på den övre delen av
detektorn.

Obs! Monteringsfästen (tillbehör) kan minska
täckningsområdet och öka områden utan
täckning Använd inte fästen för system med
husdjursimmunitet.

Batterirekommendationer
Följande batterityper rekommenderas för att detektorn
ska fungera korrekt: Duracell DL123A, Energizer EL123AP
och Panasonic CR123A.

Täckningsområde

Bredd uppifrån: 12 x 12 m

Bredd från sidan: 12 x 12 m

Tekniska specifikationer

Miljöspecifikationer

Uppfyller EN50131 miljöklass II, säkerhetsnivå 2

Relativ luftfuktighet: Mindre än 95 %, icke-kondenserande

Temperatur (vid drift): 0 till 49 °C

Fysiska egenskaper

Mått: 11,1 x 6 x 4,3 cm

Strömspecifikationer

Batterier: Två litiumbatterier med 3 V DC

Batterilivslängd: Cirka 5 år under normala användningsförhållanden
med de rekommenderade batterityperna.

Överföringsegenskaper

Frekvens: 433,42 MHz

Största RF-effekt: mindre än 10 mW
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Beställningsinformation

RF940E Trådlös PIR-detektor
En högprestanda PIR-rörelsedetektor som
med avancerad signalbehandling har en ut-
märkt detekteringsförmåga

RF940E

Hårdvarutillbehör

B335-3 Kulledsfäste
Väggfäste med kulled. Den vertikala vridning-
en är +10° till -20°, och den horisontella vrid-
ningen är ±25°. Levereras i förpackning om
tre.

B335-3
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