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A Bosch RADION vezeték nélküli megoldásai
rugalmasságot és kivételes elemélettartamot
garantálnak a megbízható működés és a kiemelkedő
minőség biztosítása érdekében. A fejlett diagnosztika
és többrétű eszközbeállítási lehetőségek a telepítést
és a karbantartást egyszerűvé és költséghatékonnyá
teszik. Perifériák egész választékával rendelkezve a
RADION gyakorlatilag bármilyen felhasználási igényhez
megfelelő rugalmassággal képes alkalmazkodni.
Rendszeráttekintés
RADION specialty egy rádiófrekvenciás (RF), vezeték
nélküli bankjegycsapda, amely rejtett védelmet biztosít
pénzügyi és kereskedelmi létesítmények számára.
A téglalap alakú burkolattal rendelkező
bankjegycsapdát úgy alakították ki, hogy el lehessen
rejteni a pénztárgépben és a fiókokban.
A RADION speciális bankjegycsapda a rablási
kísérletek és hasonló események során érzékeli, ha
eltávolítják a bankjegyet a fedélmechanizmus alól, és
néma pánikriasztási jelet küld.

u

Érzékeli a bankjegy eltávolítását és néma
pánikriasztási jelet küld

u

Akár ötéves üzemképesség mindössze egyetlen, a
felhasználó által cserélhető AAA méretű lítiumelem
alkalmazásával

u

A karcsú profilú kivitelnek köszönhetően a legtöbb
pénztárgépfiókba kiválóan illeszkedik

u

Csúszó, önzáró burkolat az egyszerű telepítés
érdekében

u

Az elem alacsony töltésszintjére, a fedél
megsértésére, illetve a felfogatási felületről való
eltávolításra irányuló szabotázsfelügyelet

Főbb funkciók
Felügyelet
Az elemtöltésszint és az eszköz felügyelet alatt vannak.
A felügyelet hozzájárul a megbízható működéshez és a
nem érzékelt üzemkimaradás elleni védelem
biztosításához, amit a védelmi területről való nem várt
eltávolítás okoz. A felügyelet a végfelhasználó sérülése,
extrém hőmérsékleti értékek és egyéb hasonló
esemény során is megvalósul.
Szabotázsérzékelés
A bankjegycsapda szabotázsérzékelési funkcióit arra
tervezték, hogy a készülék pénztárgépből vagy
pénzkazettából való erőszakos eltávolításakor riasztási
jelet küldjenek.
Automatikusan záródó burkolat
A csúszó, automatikusan záródó burkolat elrejthető a
pénztárgép fiókjában, hiszen kicsi és fekete színű.
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Karcsú profil
A bankjegycsapda kialakításának köszönhetően
illeszkedik a pénztárgép fiókjának bankjegyeknek
fenntartott reteszébe a könnyű elrejthetőség
érdekében. A csapdamechanizmus a legtöbb
papírpénzhez megfelel.

A környezettel szembeni elvárások
Hőmérséklet:

Üzemi hőmérséklet: -10ﾟC és
+49ﾟC között (+14ﾟF és +120ﾟF
között)
Csak UL: 0ﾟC és +49ﾟC között
(+32ﾟF és +120ﾟF között)
Csak az EN 50130-5 szabvány II.
osztálya esetén: -10ﾟC és 40ﾟC
között (+14ﾟF és +104ﾟF között)

Környezet

Megfelel az EN50130-5 szabvány
II. osztályának

Relatív páratartalom:

Max. 93%-ig, ha nincs
kondenzáció

Alkalmazhatóság:

Beltéri használatra

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

US

UL 636 – Pánikriasztási egységek
és rendszerek

Régió

Tanúsítvány

Ausztrália

RCM

Egyesült Államok

UL

[RFBT]

Kompatibilitás

UL

UL 636 - Holdup Alarm Units and
Systems

FCC

Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHZ [433.42 MHZ]

Kanada

IC

1249A-RWSSFT [-A model numbers]

Brazília

ANATEL

3568-13-1855 [RFBT-A]

Alkatrész

1

Bankjegycsapda

1

Lítiumelem (AAA)

1

Hardver eszközcsomag

1

Telepítési útmutató

B810 vezeték nélküli vevőegység
(csak az RFBT-A-val kompatibilis)

Rendelési információ
RFBT-A (433,42 MHz)

Észak- és Dél-Amerikában történő használatra.
Rendelésszám RFBT-A

Tartozékok
Mennyi
ség

Vevőkészülékek

RFBT (433,42 MHz)

Európában, Afrikában és Ausztráliában történő
használatra.
Rendelésszám RFBT
RFBT-CHI (433,42 MHz)

Kizárólag Kínában történő használatra.
Rendelésszám RFBT-CHI

Műszaki specifikációk
Tulajdonságok
Méretek

48.8 mm x 154.1 mm x 23.6 mm
(1.92 in x 6.06 in x 0.93 in)

Szabotázsérzékelés:

Egy szabotázskapcsolási jelet
bocsát ki, ha az egységet
eltávolítják az alaplapjáról vagy a
szerelési felületről.

Tápellátás
Tápellátás/feszültség:

1,5 V DC lítium (AAA)

Elem típusa:

AAA

Elem élettartama:

Akár 5 év

Frekvencia:

433,42 MHz
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Europe, Middle East, Africa:
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P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
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